
ตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์์ 2565 - 2566 

ร่วมงานกับัท์มีซเูปอร์ไบคข์องเรา 

ตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์์ บร่หารงานโดยคณุตาล - รัชฎา นาคเจรญ่ศรี นกัแข่ง่รถจกัรยานยนตห์ญง่ท์ี�ท์ำาสถต่ไ่ดเ้ร็วท์ี�สดุในประเท์ศไท์ย กำาลงัสรรหาผู้้ส้นบัสนนุ

และพันัธมิต่รท์างธรุกจ่สำาหรับโปรแกรมิการแข่ง่ข่นั และเท์รนน่�งอะคาเดมิี ในปี 2565 - 2566 

ตาล - รัชฎา เปน็นกัแข่ง่รถจกัรยานยนตห์ญง่คนแรกข่องประเท์ศไท์ยท์ี�ไดล้งแข่ง่ในระดบัโลกในการแข่ง่ข่นัท์ี�ใหญท่์ี�สดุในโลกชอ่วา่ เอฟไอเอม็ิ ซเ้ปอร์ไบค์ เวล่ด์ 

แชมิเปี�ยนช่พั 2562 พัเ่รลลี ไท์ยแลนด์ รอบท์ี� 2 ในรุน่ซเ้ปอรส์ปอรต์ 600 ซซีี 

ในปี 2565 ท์มีิจะลงแข่ง่ข่นัชง่แชมิปใ์น 2 รายการ ซ่�งครอบคลมุิกจ่กรรมิการแข่ง่ข่นั 8 รายการตลอดท์ั�งปี ระหวา่งเดอืนมินีาคมิถง่พัฤศจก่ายน 

 

กัารเขา้ถึงึกัล่ม่เปา้หมาย 

ตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์์ สามิารถเข่า้ถง่กลุม่ิเปา้หมิายจำานวนมิากได้ ในการรว่มิงานกบัท์มีิ ผู้้ส้นบัสนนุจะสามิารถเข่า้ถง่กลุม่ิเปา้หมิายผู้า่นชอ่งท์างตา่ง ๆ ดงันี�  

การตลาดแบบ B2C การตลาดแบบ B2B การประชาสมัิพันัธผ์ู้า่นสอ่ดจ่่ท์ลั และคอนเท์นตบ์นสอ่สงัคมิ 

โออาร์ บีอาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนช่พ 2565 ด่ อาร์ท์ูเอ็ม ไท์ยแลนด์ ซูเปอร์ไบค์ 2565 

สนามิแข่่งข่ัน ช้าง อ่นเตอร์เนชั�นแนล เซอร์ก่ต บุรีรัมิย์ 

กัารแข่งขัน 4 รายกัาร 

เวลา - พฤษภาคม - พฤศจ่กัายน  

ผู้ชม – มากักัว่า 100,000+ คน

สนามิแข่่งข่ัน สนามิแข่่งรถไท์ยแลนด์ เซอร์ก่ต นครชัยศรี 

กัารแข่งขัน 4 รายกัาร 

เวลา - มีนาคม - กัันยายน 

ผู้ชม – มากักัว่า 100,000+ คน 

การเข่้าถ่งส่อสังคมิ 

ค่ณตาล - รัชฎา นาคเจร่ญศรี และท์ีม – ผู้ต่ดตามมากักัว่า 80,000+ คน 

สนามแข่งรถึ (บ่รีรัมย์ และนครชัยศรี) –  ผู้ต่ดตามมากักัว่า 135,000+ คน 

กัารแข่งขันช่งแชมป์ (BRIC และ R2M) – ผู้ต่ดตามมากักัว่า 120,000+ คน 

ถ่ายท์อดสดและไลฟ์สตรีมิภาพัการแข่่งข่ัน 

เข่้าถ่งผู้้้ชมิหลายพัันคนท์ั�วโลก

อะคาเดมี

นอกจากนี� ตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์์ ยงัเสนอโอกาสสำาหรับผู้้ส้นบัสนนุและพันัธมิต่รในการรว่มิพัฒันานกัแข่ง่รถมิอเตอรส์ปอรต์รุน่ตอ่ไปข่องประเท์ศไท์ย 

โดยท์างอะคาเดมิมีิแีผู้นท์ี�จะดแ้ลฝึกึฝึนนกักฬีารุน่เยาวแ์ละผู้ลกัดนัใหเ้ข่า้รว่มิการแข่ง่ข่นัชง่แชมิปท์์ั�วเอเชยี ไมิว่า่จะเปน็ญี�ปุ�น อน่เดยี ออสเตรเลยี และไตห้วนั 

ในโอกาสนี� ตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์์ กำาลงัมิองหาพันัธมิต่รท์ี�มิีวส่ยัท์ศันร์ะยะยาวรว่มิกนั นี�คอืโอกาสท์ี�ผู้้ส้นบัสนนุจะไดอ้ย้่ในจดุเร่�มิตน้ในข่ณะท์ี�นกัแข่ง่รุน่ใหมิ่

เตบ่โตเปน็หน่�งในท์มีิแข่ง่รถจกัรยานยนตท์์ี�ประสบความิสำาเรจ็มิากท์ี�สดุในโลก 

ร่วมงานกับัท์มีของเราและลงท์น่ในนกัักัฬีาซเูปอร์ไบคม์ากัความสามารถึของประเท์ศไท์ย 

ตาล - รัชฎา นาคเจร่ญศรี นักับ่ดหญ่งท์ี�เร็วท์ี�ส่ดในประเท์ศไท์ย 

สนบัสนน่กัารตลาดโดย บร่ษทั์ พอล พลู (เซา้ท์ อสี เอเชยี) จำากัดั – ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นกัารสนบัสนน่กัารตลาด 

จดัโดย ตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์์ WWW.TANN-RACINGCONNECT.TEAM 

ก่ัจกัรรมกัารแข่งขันรถึจักัรยานยนต์ในสนามแข่งรถึชั�นนำาของประเท์ศไท์ยตลอดปี 2565-2566 

โอกัาสในกัารสนับสน่นและร่วมเปน็พันธม่ตรท์างธ่รกั่จ 
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เราจะช่วยขับเคลอ่นธ่รกั่จของผูส้นับสน่นไดอ้ย่างไร 

แบรนดข์่องผู้้ส้นบัสนนุ -    ผู้นวกแบรนดเ์ข่า้กบัท์มีินกักฬีาท์ี�มิผีู้ลงานดี เพัอ่สรา้งการมิสีว่นรว่มิกบัแฟนกฬีาหลายพันัคน

 ในการแข่ง่ข่นั รถจกัรยานยนตร์ะดบัโลก 

คา่นย่มิข่องผู้้ส้นบัสนนุ -  ความิเร็ว ความิอดท์น ความิตน่เตน้ อะดรีนาลนีพัุง่พัลา่น การแข่ง่รถ การแข่ง่ข่นั 

 เท์คโนโลยี วศ่วกรรมิ สมิรรถภาพั  กฬีาเพัอ่ความิเปน็เลศ่ เท์ศกาล ความิเท์า่เท์ยีมิกนั 

 เยาวชน เปา้หมิายการพัฒันาโลกแหง่สหประชาชาต่ 

แบรนดแ์อมิบาสเดอร์ แบรนดแ์อมิบาสเดอรส์ำาหรับธรุกจ่ข่องผู้้ส้นบัสนนุ ตด่ตามินกับด่และเสน้ท์างประสบการณ์

ข่องผู้้ส้นบัสนนุ -   ข่องท์มีิ สรา้งแรงบนัดาลใจใหแ้กพ่ันกังานและลก้คา้ข่องผู้้ส้นบัสนนุดว้ยเรอ่งราวข่อง

 นกักฬีาผู้า่นการนำาเสนอและการกลา่วปาฐกถาตา่ง ๆ

ลก้คา้ข่องผู้้ส้นบัสนนุ - สรา้งความิบนัเท์ง่และสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บักลุม่ิเปา้หมิายผู้า่นกจ่กรรมิการแข่ง่ข่นัและ

 การใชพ้ัื�นท์ี�สนามิแข่ง่รถท์ี�มิชีอ่เสยีง การมิสีว่นรว่มิกบักจ่กรรมิการแข่ง่ข่นั และรับบตัร

 เข่า้งานดว้ยส่ท์ธร่ะดบัวไีอพัี

ฝึ�ายข่ายข่องผู้้ส้นบัสนนุ -  เจาะตลาดผู่้านการแข่่งข่นัท์ี�มิช่ีอเสยีงอย้เ่ดม่ิ กระตุน้ยอดข่าย และพัฒันาช่องท์างการข่ายผู่้าน B2B 

บคุลากรข่องผู้้ส้นบัสนนุ  -  เชญ่นกับด่และสมิาชก่ท์มีิกลา่วปาฐกถาเพัอ่สรา้งแรงบนัดาลใจ ใหค้ำาแนะนำาและฝึกึสอน

 เพัอ่พัฒันาความิเปน็ผู้้น้ำา

เปา้หมิายการพัฒันาโลก ตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์์ สง่เสร่มิการยอมิรับในคณุคา่ข่องมินษุยท์์ี�ความิหลากหลายและ

แหง่สหประชาชาต่ -  เท์า่เท์ยีมิกนั จ่งเหมิาะท์ี�จะเปน็แพัลตฟอรม์ิในการสนบัสนนุการดำาเนน่งานตามิเปา้หมิาย

 การพัฒันาโลกแหง่สหประชาชาตข่่องผู้้ส้นบัสนนุ การสนบัสนนุ 

 คณุตาล - รัชฎา จ่งสอดคลอ้งตามิเปา้หมิายดงัตอ่ไปนี� 

 SDG 3 - สขุ่ภาพัและความิเปน็อย้ท่์ี�ดี (สขุ่ภาพักายและใจ)  

 SDG 5 - ความิเท์า่เท์ยีมิท์างเพัศ 

 SDG 10 - ลดความิเหลอ่มิลำ�า (ความิหลากหลาย)

ในกัารร่วมงานกับัท์มี ผูส้นบัสนน่จะไดพ้บกับัสมาชก่ัท์มีซึ�งเปน็กัล่ม่บค่คลท์ี�มฐีานะดจีำานวนมากั จึงเปน็โอกัาสท์ี�ดยี่�ง

สำาหรับกัารสรา้งเครอืขายและขยายฐานธร่กัจ่ 

ผูส้นับสน่นและพันธม่ตรท์างธ่รกั่จ 

รายนามิผู้้ส้นบัสนนุและพันัธมิต่รท์างธรุกจ่ในอดตีและปจัจุบนั 

FMSCT, BMW Thailand, PTT Lubricants, Pirelli, R2M Thailand Superbikes 

ค่าน่ยมที์�เกีั�ยวขอ้งกัับ ตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์์  

ประเท์ศไท์ย… ซเูปอร์ไบค…์ เยาวชน… คนมชีอ่เสยีง…  

ความเท์่าเท์ยีม… ความหลากัหลาย… กัารรวมไวซ้ึ�งความหลากัหลาย… เปา้หมายกัารพฒันาโลกัแหง่สหประชาชาต…่

ความแขง็แกัรง่… กัารสรา้งแรงจูงใจ… 

กัารสรา้งแรงบนัดาลใจ... ความมั�นใจ... ความม่ง่มั�น... กัารมองเหน็คณ่ค่าของตนเอง…  

ชวีต่… ส่ขภาพ… ความเปน็อยู่ท์ี�ด…ี กัฬีา… 
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ร่วมงานกับัท์มีของเราและลงท์น่ในนกัักัฬีาซเูปอร์ไบคม์ากัความสามารถึของประเท์ศไท์ย 

ตาล - รัชฎา นาคเจร่ญศรี นักับ่ดหญ่งท์ี�เร็วท์ี�ส่ดในประเท์ศไท์ย 

สนบัสนน่กัารตลาดโดย บร่ษทั์ พอล พลู (เซา้ท์ อสี เอเชยี) จำากัดั – ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นกัารสนบัสนน่กัารตลาด 

จดัโดย ตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์์ WWW.TANN-RACINGCONNECT.TEAM 

ก่ัจกัรรมกัารแข่งขันรถึจักัรยานยนต์ในสนามแข่งรถึชั�นนำาของประเท์ศไท์ยตลอดปี 2565-2566 

โอกัาสในกัารสนับสน่นและร่วมเปน็พันธม่ตรท์างธ่รกั่จ 



แพ็คเกัจ - ค่ณจะมีส่วนร่วมไดอ้ย่างไร? 

ตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์์ มิโีปรแกรมิการสนบัสนนุสำาหรับผู้้ส้นบัสนนุและพันัธมิต่รท์างธรุกจ่ท์ี�ครอบคลมุิ โดยเสนอแพัค็เกจตา่ง ๆ 

ตามิระดบังบประมิาณท์ี�แตกตา่งกนั ดงันี� 

ในปี 2565 จะรวมิถง่การมิสีว่นรว่มิข่องท์มีิในการเข่า้รว่มิการแข่ง่ข่นัซเ้ปอร์ไบคช์ง่แชมิปส์องรายการดว้ย

ทุกุรายการ

ระดับัทุ่�1–ผู้้�สนับัสนันุัหลักัทุม่ตาลัเรซซ่�งคอนัเนัคทุ์–ทุกุรายการ

ผู้้ส้นบัสนนุหลกั 1 ราย ไดร้ับส่ท์ธใ่นการมิสีว่นรว่มิในชอ่ท์มีิ ตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์์ ในการแข่ง่ข่นัท์กุรอบ 

ระดับัทุ่�2–พันััธมต่รทุม่อยา่งเป็น็ัทุางการของตาลัเรซซ่�งคอนัเนัคทุ์–ทุกุรายการ

พันัธมิต่รอยา่งเปน็ท์างการจำานวน 6 รายจากธรุกจ่ซ่�งไมิไ่ดเ้ปน็ค้แ่ข่ง่กนั เพัอ่สนบัสนนุท์มีิในการแข่ง่ข่นัท์กุรอบ 

ระดับัทุ่�3–ผู้้�จัดััหาส่นัค�าแลัะบรก่ารอยา่งเป็น็ัทุางการของตาลัเรซซ่�งคอนัเนัคทุ์–ทุกุรายการ

ผู้้จ้ดัหาส่นคา้และบรก่ารอยา่งเปน็ท์างการ ไมิเ่กน่ 10 ราย จากภาคธรุกจ่ตา่ง ๆ เพัอ่สนบัสนนุส่นคา้และบรก่าร และการสนบัสนนุอน่ ๆ  

ท์ี�จำาเปน็สำาหรับท์มีิในการแข่ง่ข่นัท์กุร 

ระดับัทุ่�3–สอ่พันััธมต่รอยา่งเป็น็ัทุางการของตาลัเรซซ่�งคอนัเนัคทุ์–ทุกุรายการ

สอ่พันัธมิต่ร ไมิเ่กน่ 10 ราย เพัอ่สนบัสนนุพัื�นท์ี�สอ่ผู้า่นชอ่งท์างโท์รท์ศัน์ / วท่์ยุ / ส่�งพัม่ิพั์ / ออนไลน์ / สอ่สงัคมิ สำาหรับท์มีิ 

ในการแข่่งขั่นท์กุรอบ

การแขง่ขนััเฉพัาะรายการ

ระดับัทุ่�1–ผู้้�สนับัสนันุัการนัำาเสนัอตาลัเรซซ่�งคอนัเนัคทุ์-เฉพัาะรายการ

ผู้้ส้นบัสนนุการนำาเสนอ 1 ราย ไดร้ับส่ท์ธใ่นการมิสีว่นรว่มิในชอ่ท์มีิ ตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์์ ในการแข่ง่ข่นัอยา่งนอ้ย 1 รายการ 

ระดับัทุ่�2–พันััธมต่รอยา่งเป็น็ัทุางการป็ระจัำารอบการแขง่ขนััของตาลัเรซซ่�งคอนัเนัคทุ์–เฉพัาะรายการ

พัันธมิต่รอย่างเป็นท์างการประจำารอบการแข่่งข่นั ไม่ิเก่น 6 รายจากธรุก่จซ่�งไม่ิได้เป็นค้แ่ข่่งกนั เพ่ัอสนบัสนนุงานการแข่่งข่นัอย่างน้อย1 รายการ 

ระดับัทุ่�3–ผู้้�จัดััหาส่นัค�าแลัะบรก่ารอยา่งเป็น็ัทุางการของตาลัเรซซ่�งคอนัเนัคทุ์–เฉพัาะรายการ

ผู้้จ้ดัหาส่นคา้และบรก่ารอยา่งเปน็ท์างการ ไมิเ่กน่ 10 ราย จากภาคธรุกจ่ตา่ง ๆ เพัอ่สนบัสนนุส่นคา้ บรก่าร และการสนบัสนนุอน่ ๆ  

ท์ี�จำาเปน็สำาหรับท์มีิในการแข่ง่ข่นัอยา่งนอ้ย 1 รายการ 

ระดับัทุ่�3–สอ่พันััธมต่รอยา่งเป็น็ัทุางการของตาลัเรซซ่�งคอนัเนัคทุ์–เฉพัาะรายการ

สอ่พันัธมิต่ร ไมิเ่กน่ 10 ราย เพัอ่สนบัสนนุพัื�นท์ี�สอ่ผู้า่นชอ่งท์างโท์รท์ศัน์ / วท่์ยุ / ส่�งพัม่ิพั์ / ออนไลน์ / สอ่สงัคมิ สำาหรับท์มีิ 

ในการแข่ง่ข่นัอยา่งนอ้ย 1 รายการ
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จดัโดย ตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์์ WWW.TANN-RACINGCONNECT.TEAM 

ก่ัจกัรรมกัารแข่งขันรถึจักัรยานยนต์ในสนามแข่งรถึชั�นนำาของประเท์ศไท์ยตลอดปี 2565-2566 

โอกัาสในกัารสนับสน่นและร่วมเปน็พันธม่ตรท์างธ่รกั่จ 



ตารางกัารแขง่ขนั

ตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์์ จะลงแข่ง่ข่นัชง่แชมิปส์องรายการในปี 2565 และมิแีผู้นการแข่ง่ข่นั 

เพั่�มิเตม่ิสำาหรับปี 2566

พัทุ่ทุ่่บอ่าร์ไอซ่ซเ้ป็อร์ไบค์2565

ชา้ง อน่เตอรเ์นชั�นแนล เซอรก์ต่ บรุรีัมิย์

รอบทุ่�1:6-8พัฤษภาคม2565

รอบทุ่�2:29-31กรกฎาคม2565

รอบทุ่�3:2-4กนััยายนั2565

รอบทุ่�4:3-6พัฤศจัก่ายนั2565

ช้�างอน่ัเตอรเ์นัช้ั�นัแนัลัเซอรก์ต่

สนามิแข่ง่รถมิอเตอรส์ปอรต์ ชา้ง อน่เตอรเ์นชั�นแนล เซอรก์ต่ หรอืเรยีกอกีชอ่วา่

บรุรีัมิย์ อน่เตอรเ์นชันแนล เซอรก์ต่ ตั�งอย้่ในจังหวดับรุรีัมิย์ ภาคอสีานข่องประเท์ศไท์ย

ในปี 2557 สนามิแข่ง่รถแหง่นี�ไดร้ับการรับรองโดย FIA  วา่เปน็สนามิมิาตรฐานสากล

ระดบั 1 (FIA Grade 1) ซ่�งสามิารถใชเ้ปน็สนามิแข่ง่รถฟอรม์ิล้าวนัได้ 

 https://www.bric.co.th/
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จดัโดย ตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์์ WWW.TANN-RACINGCONNECT.TEAM 
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ตารางกัารแขง่ขนั

อารท์ุเ้อม็ไทุยแลันัดั์ซเ้ป็อร์ไบค์2565

ไท์ยแลนด์ เซอรก์ต่ นครชยัศรี 

อารท์์เ้อม็ิ ไท์ยแลนด์ ซเ้ปอร์ไบค์ 2565 ไดร้ับการรับรองในระดบัประเท์ศโดยสมิาคมิกฬีาแข่ง่รถจกัรยานยนตแ์หง่ประเท์ศไท์ย 

(MSAT) และในระดบัสากลโดย สหพันัธจ์กัรยานยนตร์ะหวา่งประเท์ศ (FIM) 

นกัแข่ง่และท์มีิจะท์ำาการสะสมิคะแนนสำาหรับการแข่ง่ข่นัซเ้ปอร์ไบคช์ง่แชมิปป์ระเท์ศไท์ย ผู้า่นการแข่ง่ข่นั FMSCT 

ออล ไท์ยแลนด์ ซเ้ปอร์ไบค์ แชมิเปี�ยนช่พั 2565 

รอบทุ่�1:5-6มน่ัาคม2565-หมายเลัขก่จักรรมสากลัจัากFIM:รอยนืัยนัั

รอบทุ่�2:7-8พัฤษภาคม2565-หมายเลัขก่จักรรมสากลัจัากFIM:รอยนืัยนัั

รอบทุ่�3:2-3กรกฎาคม2565-หมายเลัขก่จักรรมสากลัจัากFIM:รอยนืัยนัั

รอบทุ่�4:3-4กนััยายนั2565-หมายเลัขก่จักรรมสากลัจัากFIM:รอยนืัยนัั

สนัามแขง่รถไทุยแลันัดั์เซอรก์ต่

สนามิแข่ง่รถไท์ยแลนด์ เซอรก์ต่ เปน็สนามิแข่ง่รถสำาหรับนกัแข่ง่มิอือาชีพัและมิอืสมิคัรเลน่ สนามิแหง่นี�มิศีกัยภาพัในการ

รองรับกฬีามิอเตอรส์ปอรต์ท์กุประเภท์ และมิบีรก่าร จดัการแข่ง่ข่นัตา่ง ๆ โดยอย้ห่า่งจากกรงุเท์พัมิหานครไมิม่ิาก ใชเ้วลา

เดน่ท์างโดยรถยนตเ์พัยีง 45 นาท์ี 

 https://r2m.asia/superbikes 

ป็ระเภทุการแขง่ขนััแลัะสถานัะ

การแข่ง่ข่นัชง่แชมิปแ์ตล่ะรอบจะประกอบไปดว้ยกจ่กรรมิการแข่ง่ข่นัท์ี�นา่ตน่เตน้หลากหลายรายการและแบง่เปน็หลายประเภท์ดว้ยกนั 

ท์มีิตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์์ จะลงแข่ง่ในประเภท์ Superbikes PowerGirls 1000 

ป็ระเภทุพัรเ่มย่ร์-SuperBikes1000/ใช้�กตก่าเทุคนัค่#SB1000

- R2M SuperBikes 1000 Professional SB-1000: ชง่แชมิปป์ระเท์ศ (อาย:ุ 18-60) 

- R2M SuperBikes 1000 มิาสเตอรค์พัั: ชง่แชมิปส์โมิสร (อาย:ุ 40-60) 

ป็ระเภทุมอืสมคัรเลัน่ั-SuperStock1000/ใช้�กตก่าเทุคนัค่#ST1000

- R2M SuperStocks 1000 Professional ST-1000: ชง่แชมิปป์ระเท์ศ (อาย:ุ 16-60) 

- R2M SuperStocks 1000 นครชยัศรี โนวส่ คพัั: กระชับมิต่รสโมิสร (อาย:ุ 18-60) 

ป็ระเภทุหญิ่ง-SuperBikesPowerGirls1000/ใช้�กตก่าเทุคนัค่#ST1000

- R2M SuperBikes 1000 PowerGirls Professional: ชง่แชมิปป์ระเท์ศ (อาย:ุ 16-60)

ป็ระเภทุมอือาช้่พั-SuperSports600/ใช้�กตก่าเทุคนัค่#SS600

- R2M SuperSports 600 Professional SS-600: ชง่แชมิปป์ระเท์ศ (อาย:ุ 16-60) 

- R2M SuperSport 600 Junior SS-J: ชง่แชมิปป์ระเท์ศ (อาย:ุ 16-23) 

มอเตอรส์ป็อรต์สตารท์ุอพัั-SportProduction650/ใช้�กตก่าเทุคนัค่#SP650

- R2M SportProduction 650 Amateur Class: กระชับมิต่รสโมิสร (อาย:ุ 16-60)

ป็ระเภทุเมทุสตร่ม-SportBikes400/ใช้�กตก่าเทุคนัค่#SS400แลัะ#SP400

- R2M SportBikes Professional  400SS-1: ชง่แชมิปป์ระเท์ศ (อาย:ุ 15-50) 

- R2M SportBikes Amateur 400SS-2: กระชับมิต่รสโมิสร (อาย:ุ 19-60) 

- R2M SportBikes Amateur 400SP-2: กระชับมิต่รสโมิสร (อาย:ุ 19-60) 

- R2M SportBikes Junior 400SP-J: ชง่แชมิปป์ระเท์ศ (อาย:ุ 14-20) 

- R2M SportBikes PowerGirls Amateur 400SS: กระชับมิต่รสโมิสร (อาย:ุ 21-50)

รกุก่�คพัั-SportBikes200/ใช้�กตก่าเทุคนัค่#SS200แลัะ#SP200

- R2M SportBikes Amateur 200SS: กระชับมิต่รสโมิสร (อาย:ุ 18-40) 

- R2M SportBikes Junior 200SP: กระชับมิต่รสโมิสร (อาย:ุ 13-17) 

- R2M SportBikes PowerGirls Amateur 200SP กระชับมิต่รสโมิสร (อาย:ุ 13-30)

อารท์ุเ้อม็อะคาเดัม่แลัะจั่พัเ่อก็ซจ์ัเ้นัย่รค์พัั-SportBikes200/ใช้�กตก่าเทุคนัค่แบบควบคมุ

- จีพัเีอก็ซจ์เ้นยีรค์พัั: กระชับมิต่รสโมิสร เสน้ท์างส้่ FIM ดาวรุง่แหง่อนาคต (อาย:ุ 10-15) 
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นกััแขง่ 

พับกบัสมิาชก่ในท์มีิ ... 

คณุตาลั-รัช้ฎานัาคเจัรญ่ิศร่

แชมิป์ซ้เปอร์ไบค์หญ่งข่องประเท์ศไท์ย และผู้้้ก่อตั�ง 

และนักแข่่งท์ี�ตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์์

แชมิป์ 4 สมิัยในการแข่่งข่ันซ้เปอร์ไบค์ช่งแชมิป์ประเท์ศไท์ย ประเภท์ R2M 

Superbikes PowerGirls 1000 Professional WS-1  

อายุ 32  

ส่วนส้ง 169 ซมิ.  

น้ำาหนัก 52 กก. 

ท์มีเยาวชน

ในปี 2565 ท์มีิเยาวชนข่องตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์์ ท์ี�ผู้า่นการฟม้ิฟกัมิาอยา่งดี

จาก ตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์์ อะคาเดมิี จะรว่มิแข่ง่ข่นัใน ท์ัวรน์าเมินตร์ะดบั

เยาวชนท์ั�วเอเชยี

 รายละเอยีดอย้ร่ะหวา่งการหารอืข่อ้สรุป 
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 กัารประชาสมัพนัธแ์บรนดส์ูส่าธารณะ 

โอกาสในการประชาสมัิพันัธแ์บรนดผ์ู้า่นมิอเตอรส์ปอรต์ โดยแบรนดข์่องผู้้ส้นบัสนนุจะไดร้ว่มิงานกบัแบรนดต์าล เรซซ่�ง 

คอนเนคท์์ พัรอ้มิท์มีิและนกักฬีาภายใตก้ารดแ้ลข่องท์มีิท์ี�มิภีาพัลกัษณ์ในการเปน็แบบอยา่งท์ี�ดี 

ผู้้ส้นบัสนนุจะไดม้ิโีอกาสในการประชาสมัิพันัธแ์บรนดผ์ู้า่นปา้ยโฆษณาและโลโกท้์ี�ปรากฏในชดุนกักฬีา การตกแตง่รถแข่ง่ และ

เสื�อผู้า้สำาหรับท์มีิสนบัสนนุ  โดยการจดัสรรพัื�นท์ี�จะข่่�นอย้ก่บัระดบัเงน่ท์นุในการสนบัสนนุ แต่ในภาพัรวมิจะเปน็การนำาเสนอ

โฆษณาผู้า่นช่�นงานท์ี�มิกีารออกแบบมิาใหด้น้า่สนใจและเนน้ความิลงตัว 

การป็ระช้าสมัพันััธบ์นัตัวนักักฬ่าแลัะรถแขง่

รถแข่่ง 

ชดุนกัแข่ง่ 

หมิวกกนันอ็ค 

การป็ระช้าสมัพันััธแ์บรนัดัผ์ู้า่นัการแขง่ขนัั-จัดุัพักัทุม่แลัะจัดุัป็ลัอ่ยตัว

แบนเนอร์ / ท์ว่ธง / ปา้ยประชาสมัิพันัธบ์างจดุ  

เครอ่งแตง่กาย – บคุลากร / เครอ่งแบบข่องท์มีิ 

รถบรรท์กุข่องท์มีิ 

ปา้ยตอ้นรับท์ี�พัื�นท์ี�รับรองในจดุพักัข่องท์มีิ 

รา้นข่องท์มีิ 

สอ่ / ฉากหลงัในหอ้งแถลงข่า่ว ณ จดุพักัข่องท์มีิ ส่นคา้ข่องท์มีิ เชน่ เสื�อโปโลและหมิวก

 กัารแพรภ่าพ 

การประชาสมัิพันัธผ์ู้า่นการแพัรภ่าพัหรอืไลฟส์ตรีมิ

การแข่ง่ข่นัไปยงัผู้้ช้มิท์ั�วประเท์ศไท์ย ท์วปีเอเชยี 

และท์ั�วโลก

เหตใ่ดจึงควรร่วมสนบัสนน่ 

การสนบัสนนุท์มีิ ตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์์ ถอืเปน็โอกาสท์ี�ดสีำาหรับผู้้ส้นบัสนนุและพันัธมิต่รในการประชาสมัิพันัธส์่นคา้และบรก่ารข่องตนผู้า่นกจ่กรรมิการประชาสมัิพันัธ์ในร้ปแบบท์ี�พัเ่ศษ 

ท์ี�สามิารถเข่า้ถง่อารมิณ์ ความิร้ส้ก่ข่องแฟนกฬีา และพัฒันาความิสมัิพันัธร์ะหวา่งแบรนดก์บักลุม่ิเปา้หมิาย 

การสง่เสรม่ิและสนบัสนนุกฬีา เปน็การสรา้งภาพัลกัษณท์์ี�ดใีหก้บัธรุกจ่ บคุลากรและลก้คา้ข่ององคก์รท์ี�ใหก้ารสนบัสนนุจะร้ส้ก่ภาคภม้ิใ่จและใหก้ารเคารพันบัถอืภาคธรุกจ่ท์ี�ท์ำากจ่กรรมิ

เพัอ่สนบัสนนุชมุิชน 

แบรนดท์์ี�ใหก้ารสนบัสนนุมิอเตอรส์ปอรต์ จะไดร้ับภาพัลกัษณ์ในคา่นย่มิตา่ง ๆ อาท์่ จต่วญ่ญาณข่องการเปน็ท์มีิ ความิเร็ว เท์คโนโลยี ความิสขุ่ข่องสมิาชก่ในครอบครัว พัลงังาน 

พัละกำาลงั ความิแข่ง็แกรง่ แรงจ้งใจ และกฬีา  ผู้้ส้นบัสนนุจะไดร้ับประโยชนห์ลายประการจากการรว่มิสนบัสนนุดงันี�
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ร่วมงานกับัท์มีของเราและลงท์น่ในนกัักัฬีาซเูปอร์ไบคม์ากัความสามารถึของประเท์ศไท์ย 

ตาล - รัชฎา นาคเจร่ญศรี นักับ่ดหญ่งท์ี�เร็วท์ี�ส่ดในประเท์ศไท์ย 

สนบัสนน่กัารตลาดโดย บร่ษทั์ พอล พลู (เซา้ท์ อสี เอเชยี) จำากัดั – ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นกัารสนบัสนน่กัารตลาด 

จดัโดย ตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์์ WWW.TANN-RACINGCONNECT.TEAM 

ก่ัจกัรรมกัารแข่งขันรถึจักัรยานยนต์ในสนามแข่งรถึชั�นนำาของประเท์ศไท์ยตลอดปี 2565-2566 

โอกัาสในกัารสนับสน่นและร่วมเปน็พันธม่ตรท์างธ่รกั่จ 



เหตใ่ดจึงควรร่วมสนบัสนน่ 

 สอ่ กัารประชาสมัพนัธ์ แคมเปญสง่เสรม่กัารขาย  

ทุำาการตลัาดักบัผู้้�ช้มกฬ่ามอเตอรส์ป็อรต์

ตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์์ ถอืเปน็ชอ่งท์างท์ี�ดเียี�ยมิสำาหรับภาคธรุกจ่ท์ี�เข่า้รว่มิผู้นวกแบรนดแ์ละเจาะกลุม่ิเปา้หมิายท์ี�ชน่ชอบ

มิอเตอรส์ปอรต์ผู้า่นการแข่ง่ข่นักฬีาท์ี�ไดร้ับความินย่มิมิากท์ี�สดุในโลกประเภท์หน่�ง

การใช้�บรก่ารนักักฬ่าแลัะบคุลัากรของทุม่

ใชบ้รก่ารนกักฬีาและบคุลากรข่องท์มีิ ในการกลา่วปาฐกถา ยมืิชอ่ไปใช้ในแคมิเปญท์างการตลาด รับรองส่นคา้ และนำาเสนอ

โปรโมิชันตา่ง ๆ 

แบรนัดัแ์อมบาสเดัอร์- เพัอ่การประชาสมัิพันัธส์่นคา้และบรก่าร คณุตาล - รัชฎา นาคเจรญ่ศรเีปน็นกัพัด้ท์ี�มิคีวามิสามิารถ 

ผู้า่นการฝึกึฝึนในการออกสอ่มิาเปน็อยา่งดี และมิปีระสบการณ์ในการปรากฏตัวท์างโท์รท์ศัน์ สอ่ส่�งพัม่ิพั์ และวท่์ยมุิายาวนาน

สามิารถจดักจ่กรรมิรว่มิกบัคณุตาล - รัชฎา ไดภ้ายใตบ้รรยากาศท์ี�ผู้อ่นคลาย และไมิต่ง่เครยีดเหมิอืนข่ณะท์ี�ลงแข่ง่ข่นั

โดยอาจจดักจ่กรรมิพัเ่ศษ เชน่ เชญ่ใหเ้ข่า้รว่มิการประชมุิและท์ำากจ่กรรมิข่องบร่ษทั์ จดักจ่กรรมิการพับปะและท์กัท์าย 

เชญ่รว่มิวงเสวนา กจ่กรรมิแจกลายเซ็น และกจ่กรรมิถา่ยภาพั เปน็ตน้

สอ่การป็ระช้าสมัพันััธ์แลัะการสง่เสร่มการขาย

ข่า่วเกี�ยวกบัตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์ถ์อืเปน็ข่า่วเดน่ท์ี�มิคีนสนใจตด่ตามิ ดงัท์ี�ปรากฏตามิสอ่ส่�งพัม่ิพั์ โท์รท์ศัน์ วท่์ยุ 

และสอ่ออนไลน์

การใช้�งานัคอนัเทุนัตต์า่งๆ

ส่ท์ธ่�ในการใช้คลป่ว่ดโีอและภาพัถ่ายข่อง ตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์์ ท์ั�งหมิด เพ่ัอวัตถปุระสงค์ท์างการตลาดและการส่งเสร่มิการข่าย

ส่�งพัม่พั์

การประชาสมัิพันัธแ์บรนดบ์นสอ่ส่�งพัม่ิพัแ์ละวสัดปุระชาสมัิพันัธข์่องตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์์ ท์กุรายการ เพัอ่วตัถปุระสงค์

ท์างการตลาด พัรอ้มิโอกาสในการโฆษณาเพั่�มิเตม่ิ

วสัดัเุพัอ่การป็ระช้าสมัพันััธ์

การแจกจา่ยสอ่ประชาสมัิพันัธข์่องผู้้ส้นบัสนนุในงานท์ี� ตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์์ จดัข่่�นตลอดท์ั�งฤดก้าล พัรอ้มิแสดงแบนเนอร์

ท์ี�ผู้้ส้นบัสนนุจดัหาให้

 

 ส่ท์ธ่บนสอ่ดจ่ต่อลและสอ่สงัคม 

สอ่สงัคมแลัะสอ่ออนัไลันั์

การประชาสมัิพันัธผ์ู้า่นกจ่กรรมิข่องตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์บ์นสอ่สงัคมิ เรามิศีกัยภาพัในการเข่า้ถง่กลุม่ิเปา้หมิายในวงกวา้ง

ผู้า่นชอ่งท์างดงัตอ่ไปนี� 

คณุตาลัรัช้ฎานัาคเจัรญ่ิศร่

เพัจท์มีิบนเฟซบุ�ก - https://www.facebook.com/TannRatchadaNakcharoensri/ - ผู้้ต้ด่ตามิ 52,500 คน 

เฟซบุ�กสว่นตัว - https://www.facebook.com/Ratchada46 - ผู้้ต้ด่ตามิ 15,183 คน 

อน่สตาแกรมิสว่นตัว - https://www.instagram.com/ratchada_nakcharoensri/ - ผู้้ต้ด่ตามิ 11,300 คน 

อน่สตาแกรมิข่องท์มีิ - https://www.facebook.com/ratchada46 - ผู้้ต้ด่ตามิ 1,138 คน 

การแขง่ขนัับอ่าร์ไอซ่ซเ้ป็อร์ไบค์–ช้�างอน่ัเตอรเ์นัช้ั�นัแนัลัเซอรก์ต่

เฟซบุ�กการแข่ง่ข่นับอีาร์ไอซี ซเ้ปอร์ไบค์ - https://www.facebook.com/TannRatchadaNakcharoensri/ - 

ผู้้ต้ด่ตามิ 63,770 คน 

เฟซบุ�กสนามิแข่ง่ข่นั ชา้ง อน่เตอรเ์นชั�นแนล เซอรก์ต่ - https:///www.facebook.com/ChangCircuitOfficial -

ผู้้ต้ด่ตามิ 123,843 คน 

เวบ็ไซต์ - https://www.bric.co.th/

การแขง่ขนััอารท์ุเ้อม็ไทุยแลันัดั์ซเ้ป็อร์ไบค์–ไทุยแลันัดั์เซอรก์ต่

เฟซบุ�กการแข่ง่ข่นัซเ้ปอร์ไบค์ - https://www.facebook.com/R2Masia - ผู้้ต้ด่ตามิ 54,000 คน 

เฟซบุ�กสนามิแข่ง่ข่นั ไท์ยแลนด์ เซอรก์ต่ - https://www.facebook.com/Ratchada46 - ผู้้ต้ด่ตามิ 10,840 คน 

เวบ็ไซต์ - https://thailandcircuit.racing/ และ https://r2m.asia/
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เหตใ่ดจึงควรร่วมสนบัสนน่ 

 กัารตลาดเชง่ประสบกัารณ์

บธ้จดัแสดงเพัอ่สรา้งประสบการณ์ - ภายในพัื�นท์ี�ควบคมุิพัเ่ศษข่องตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์์  จดัแจกส่นคา้ตัวอยา่งใหก้บัแฟน ๆ 

ในงาน ข่องตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์์ หรอืผู้า่นสอ่ออนไลนแ์ละสอ่สงัคมิ  จดัจำาหนา่ยส่นคา้และบรก่ารในการแข่ง่ข่นัท์ี� 

ตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์์ เข่า้รว่มิ

 กัารรับรองและกัารสรา้งเครอืข่าย 

ผู้้ส้นบัสนนุและพันัธมิต่รสามิารถใชส้่ท์ธจ่ากการสนบัสนนุท์มีิในการสรา้งความิบนัเท์ง่แกก่ลุม่ิเปา้หมิาย เชน่ ลก้คา้

ซัพัพัลายเออร์ และพันกังานได้ 

ตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์์ จะจดักจ่กรรมิระหวา่งการแข่ง่ข่นั ในชว่งวนัหยดุสดุสัปดาหเ์พัอ่สรา้งความิบนัเท์ง่ใหแ้กแ่ข่ก จดัแสดง

รถจกัรยานยนต์ และเลา่เรอ่งราวและประสบการณต์า่ง ๆ  ดว้ยวธ่ีนี� พันัธมิต่รและแข่กข่องพันัธมิต่รจะไดม้ิสีว่นรว่มิกบัท์มีิ

อยา่งใกลช้ด่ พัรอ้มิแบง่ปนัเรอ่งราวตา่ง ๆ เพัอ่เปน็การเฉลม่ิฉลองความิสำาเรจ็รว่มิกนั

ในท์กุสดุสัปดาหข์่องการแข่ง่ข่นั ตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์์ จะมิบีรก่ารรับรองแข่กดว้ยประสบการณพ์ัเ่ศษข่า้งสนามิแข่ง่ 

โดยจะปรับร้ปแบบกจ่กรรมิใหเ้ข่า้กบัตามิความิตอ้งการข่องลก้คา้ ดงันี� 

บตัรเชญ่พัรอ้มิวธ่เีข่า้รว่มิกจ่กรรมิ บตัรเข่า้กจ่กรรมิ และจดุนดัท์ำากจ่กรรมิ 

ตัวแท์นกลา่วตอ้นรับ และแนะนำากจ่กรรมิและตารางกจ่กรรมิ  

พัื�นท์ี�รับรอง - ดม่ิกาแฟภาคเชา้ อาหารกลางวนัพัรอ้มิจ่บไวน์ ดม่ิชายามิบา่ย และบารเ์ปดิตลอดท์ั�งวนั  

ไกดน์ำาเท์ี�ยวจดุเข่า้พัท่์ และจดุพักัท์มีิ / พับปะและท์กัท์ายกบัท์มีิแข่ง่ข่นั 

เดน่ชมิจดุปลอ่ยตัว พ้ัดคยุกบันกักฬีา 

กจ่กรรมิแจกข่องท์ี�ระลก่ / นั�งพักัผู้อ่นบนอฒัจรรย์ (ถา้มิ)ี

 วนัท์ี�มกีัารแขง่ขนั

ตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์์ มิกีจ่กรรมิในวนัแข่ง่ข่นัสำาหรับลก้คา้… 

ท์ี�สนามิแข่ง่รถไท์ยแลนด์ เซอรก์ต่ซ่�งเปน็บา้นข่องตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์์  

รองรับลก้คา้และบคุลากรไมิเ่กน่ 30 คน 

กจ่กรรมิ hot lap ใหน้กักฬีาจำาลองประสบการณก์ารแข่ง่ข่นัเพัอ่ใหแ้ข่กท์กุคนไดร้ับชมิ

โดยท์ั�วไป แผู้นกจ่กรรมิในวนัแข่ง่ข่นั จะมิลีกัษณะดงันี� ลงท์ะเบยีน ตรวจสอบรถ นกักฬีาบรรยายสรุป ว่�งรถบนสนามิแข่ง่ 

พักัเท์ี�ยง ว่�งรถบนสนามิแข่ง่ มิอบรางวลั แจกข่องรางวลัและเครอ่งดม่ิ 

 วนัท์ี�ไมม่กีัารแขง่ขนั 

สามิารถจดักจ่กรรมิรว่มินกักฬีาไดภ้ายใตบ้รรยากาศท์ี�ผู้อ่นคลาย และไมิต่ง่เครยีดเหมิอืนข่ณะท์ี�ลงแข่ง่ข่นัในสนามิแข่ง่ 

หากภาคธรุกจ่มิคีวามิสนใจท์ี�จะจดังานเลี�ยงรับรองลก้คา้หรอืบคุลากรในภาคคำ�า ณ สนามิแข่ง่ ตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์์ 

มิคีวามิยน่ดที์ี�จะใหค้ำาแนะนำา ข่บัข่ี�สาธต่ และใหค้วามิชว่ยเหลอืในท์กุวถ่ที์างท์ี�จะท์ำาได้

 กัารจดัแจกัผลต่ภณัฑ์ส์ง่เสรม่กัารขาย 

โอกาสในการผู้ลต่ส่นคา้แบรนดร์ว่มิ เชน่ เสื�อโปโล หมิวก แจก็เกต็ แวน่กนัแดด ถงุใสแ่กว้เบยีร์ เปน็ตน้ 

 โอกัาสในกัารประชาสมัพนัธเ์พ่�มเตม่ 

หากพันัธมิต่รท์างธรุกจ่มิแีผู้นการประชาสมัิพันัธ์ในลกัษณะอน่ใดท์ี�นอกเหนอืไปจากนี� ตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์์ ยน่ดที์ี�จะ

รว่มิหารอืกบัพันัธมิต่รเพัอ่จดักจ่กรรมิเพัอ่ใหก้ารประชาสมัิพันัธส์่นคา้และบรก่ารข่องพันัธมิต่รไดร้ับการประชาสมัิพันัธ์

อยา่งเตม็ิประส่ท์ธภ่าพั 

9

ร่วมงานกับัท์มีของเราและลงท์น่ในนกัักัฬีาซเูปอร์ไบคม์ากัความสามารถึของประเท์ศไท์ย 

ตาล - รัชฎา นาคเจร่ญศรี นักับ่ดหญ่งท์ี�เร็วท์ี�ส่ดในประเท์ศไท์ย 

สนบัสนน่กัารตลาดโดย บร่ษทั์ พอล พลู (เซา้ท์ อสี เอเชยี) จำากัดั – ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นกัารสนบัสนน่กัารตลาด 

จดัโดย ตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์์ WWW.TANN-RACINGCONNECT.TEAM 

ก่ัจกัรรมกัารแข่งขันรถึจักัรยานยนต์ในสนามแข่งรถึชั�นนำาของประเท์ศไท์ยตลอดปี 2565-2566 

โอกัาสในกัารสนับสน่นและร่วมเปน็พันธม่ตรท์างธ่รกั่จ 



รายกัารส่ท์ธ่ประโยชน์ 

ตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์์  

ท์่กัรายกัาร

ระดัับพัันัธม่ตร

ระดัับทุ่�1

ผู้้�สนัับสนัุนัหลััก

ของทุ่มตาลัเรซซ่�ง

คอนัเนัคทุ์

ระดัับทุ่�2

พัันัธม่ตรทุ่มอย่างเป็็นั

ทุางการของทุ่มตาลั

เรซซ่�งคอนัเนัคทุ์

ระดัับทุ่�3

ผู้้�จััดัหาส่นัค�าแลัะ

บร่การ/ส่อพัันัธม่ตร

อย่างเป็็นัทุางการของ

ทุ่มตาลัเรซซ่�ง

คอนัเนัคทุ์

ตาลัเรซซ่�งคอนัเนัคทุ์2565-2566ทุุกรายการ

ส่ทุธ่ดั�านัการเป็็นัผู้ลั่ตภัณฑ์์ช้นั่ดัเดั่ยวในัการสนัับสนัุนัแลัะส่ทุธ่ในัการใช้�ช้่อ-สำาหรับทุุกรายการ

ส่ท์ธ่ในการใช้ช่อ [ช่อผู้้้สนับสนุนหลัก] ตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์์ - เพั่อใช้ในการโฆษณา

และประชาสัมิพัันธ์ 
มิี 

ส่ท์ธ่ในการใช้ช่อ พัันธมิ่ตรท์ีมิอย่างเป็นท์างการข่อง [ช่อผู้้้สนับสนุนหลัก] ตาล เรซซ่�ง 

คอนเนคท์์ - เพั่อการโฆษณาและประชาสัมิพัันธ์ 
มิี 

ส่ท์ธ่ในการใช้ช่อ ผู้้้จัดหาส่นค้าและบร่การอย่างเป็นท์างการข่องท์ีมิ [ช่อผู้้้สนับสนุนหลัก] 

ตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์์ - เพั่อใช้ในการโฆษณาและประชาสัมิพัันธ์ 
มิี 

ส่ท์ธ่ในการใช้ช่อ ส่อพัันธมิ่ตรอย่างเป็นท์างการข่องท์ีมิ [ช่อผู้้้สนับสนุนหลัก] ตาล เรซซ่�ง 

คอนเนคท์์ - เพั่อใช้ในการโฆษณาและประชาสัมิพัันธ์ 
มิี 

ส่ท์ธใ่นการเป็นผู้ลต่ภณัฑ์์ชนด่เดยีวในประเภท์ส่นค้าหน่�ง ๆ ในการสนับสนนุท์มีิ - ตวัอย่างเช่น

ส่ท์ธ่ในการท์ำาการตลาดในฐานะพัันธมิต่รผู้้จั้บเวลาอย่างเป็นท์างการให้แก่ที์มิตาล เรซซ่�ง คอน

เนคท์์และเป็นพัันธมิต่รผู้้จั้บเวลาแต่เพีัยงผู้้เ้ดยีว ให้แก่ที์มิ - ใช้ส่ท์ธ่ในการจับเวลาเป็นตัวอย่าง 

มิี มิี มิี 

ส่ทุธ่ดั�านัทุรัพัย์ส่นัทุางป็ัญิญิาแลัะการป็ระช้าสัมพัันัธ์แบรนัดั์-สำาหรับทุุกรายการ

โลัโก�แลัะภาพั

ส่ท์ธ่ในการใช้โลโก้สำาเร็จ (lock-up) ข่อง ตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์์ ในการท์ำาการตลาด

ท์ั�งภายในและภายนอก 

โลโก้ผู้้้สนับสนุหลัก

ข่องท์ีมิอย่างเป็น

ท์างการ 

โลโก้พัันธมิ่ตรท์ีมิ 

อย่างเป็นท์างการ

โลโก้ผู้้้จัดหาส่นค้าและ

บร่การ / ส่อพัันธมิ่ตร

ข่องท์ีมิอย่างเป็น

ท์างการ 

ส่ท์ธ่ในการใช้คลังภาพัข่อง ตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์์ - ภาพัเคล่อนไหวและภาพัน่�ง - 

ในการตลาดท์ุกร้ปแบบท์ั�งภายในและภายนอก 
มิี มิี มิี 

การป็ระช้าสัมพัันัธ์แบรนัดั์:บนัตัวนัักก่ฬาแลัะรถแข่ง–ทุุกรายการ

จัดวางโลโก้บนรถแข่่งข่องท์ีมิ ตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์์ท์ุกคัน* 

40% ข่องพัื�นท์ี�

ประชาสัมิพัันธ์

ท์ั�งหมิด (รวมิ 32%)  

50% ข่องพัื�นท์ี�

ประชาสัมิพัันธ์ - แต่

ไมิ่เก่น 20% 

10% ข่องพัื�นท์ี�

ประชาสัมิพัันธ์ - แต่

ไมิ่เก่น 5% 

บนหมิวกกันน็อคและชุดนักกีฬา* 

40% ข่องพัื�นท์ี�

ประชาสัมิพัันธ์

ท์ั�งหมิด (รวมิ 32%) 

50% ข่องพัื�นท์ี�

ประชาสัมิพัันธ์ - แต่

ไมิ่เก่น 20% 

10% ข่องพัื�นท์ี�

ประชาสัมิพัันธ์ - แต่

ไมิ่เก่น 5% 

การป็ระช้าสัมพัันัธ์แบรนัดั์ผู้่านัการแข่งขันั:จัุดัพัักทุ่มแลัะจัุดัป็ลั่อยตัว–ทุุกรายการ

โลโก้บนแบนเนอร์ / ธงราว / ป้ายประชาสัมิพัันธ์บางจุด  

เด่นชัด เด่นชัดน้อยกว่า เด่นชัดน้อยกว่า 

เคร่องแต่งกาย - เคร่องแบบท์ีมิงาน / ท์ีมิ 

รถบรรท์ุกข่องท์ีมิ 

ป้ายต้อนรับท์ี�พัื�นท์ี�รับรองในจุดพัักข่องท์ีมิ 

โลโก้บนส่นค้าและการจัดจำาหน่ายส่นค้าท์ี�ร้านข่องท์ีมิ 

โลโก้บนฉากหลังในห้องแถลงข่่าว ณ จุดพัักข่องท์ีมิ 

โลโก้บนส่นค้าข่องตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์์ เช่น เสื�อโปโลและหมิวก 

รายกัารส่ท์ธ่ประโยชน์ 

ตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์์  

ท์่กัรายกัาร

ระดัับพัันัธม่ตร

ระดัับทุ่�1

ผู้้�สนัับสนัุนัหลััก

ของทุ่มตาลัเรซซ่�ง

คอนัเนัคทุ์

ระดัับทุ่�2

พัันัธม่ตรทุ่มอย่างเป็็นั

ทุางการของทุ่มตาลั

เรซซ่�งคอนัเนัคทุ์

ระดัับทุ่�3

ผู้้�จััดัหาส่นัค�าแลัะ

บร่การ/ส่อพัันัธม่ตร

อย่างเป็็นัทุางการของ

ทุ่มตาลัเรซซ่�ง

คอนัเนัคทุ์

การแพัร่ภาพั-สำาหรับทุุกรายการ

การประชาสัมิพัันธ์ผู้่านการแพัร่ภาพัหรือไลฟ์สตรีมิการแข่่งข่ันไปยังผู้้้ชมิท์ั�วประเท์ศไท์ย 

ท์วีปเอเชีย และท์ั�วโลก 
เด่นชัด เด่นชัดน้อยกว่า เด่นชัดน้อยกว่า 

ส่ทุธ่ดั�านัการใช้�พัื�นัทุ่�ส่อแลัะการป็ระช้าสัมพัันัธ์-สำาหรับทุุกรายการ

ส่ท์ธ่ในการอ้างถ่งความิสัมิพัันธ์กับ ตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์์ ในแคมิเปญประชาสัมิพัันธ์

และการโฆษณาท์ุกชน่ด 
มิี มิี มิี 

การใส่โลโก้ลงในโฆษณาหรือก่จกรรมิการประชาสัมิพัันธ์ผู้่านส่อโท์รท์ัศน์ ส่�งพั่มิพั์ ว่ท์ยุ 

ส่อออนไลน์ หรือส่อสังคมิ เพั่อการประชาสัมิพัันธ์ตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์์ ท์ี�ท์ีมิผู้ล่ตข่่�น 
เด่นชัด เด่นชัดน้อยกว่า เด่นชัดน้อยกว่า 

งานแถลงข่่าวเปิดตัวผู้้้สนับสนุน - โดยงบประมิาณข่องผู้้้สนับสนุน มิี มิี 

แคมเป็ญิป็ระช้าสัมพัันัธ์-สำาหรับทุุกรายการ

การใช้บร่การบุคลากรข่องท์ีมิ ตลอดจนนักกีฬาในท์ีมิ ในการกล่าวปาฐกถา ยืมิช่อไปใช้ใน

แคมิเปญท์างการตลาด รับรองส่นค้า และนำาเสนอโปรโมิชันต่าง ๆ  
มิี มิี มิี 

การประชาสัมิพัันธ์ผู้่านแคมิเปญประชาสัมิพัันธ์ข่องท์ีมิ เด่นชัด เด่นชัดน้อยกว่า เด่นชัดน้อยกว่า 

การประชาสัมิพัันธ์แบรนด์บนส่อส่�งพั่มิพั์และวัสดุประชาสัมิพัันธ์ข่องตาล เรซซ่�ง

คอนเนคท์์ เพั่อวัตถุประสงค์ท์างการตลาดท์ุกรายการ 
เด่นชัดน เด่นชัดน้อยกว่า เด่นชัดน้อยกว่า 

รายการบนัส่อดั่จั่ตอลัแลัะส่อสังคม-สำาหรับทุุกรายการ

การประชาสัมิพัันธ์แบรนด์ผู้่านอีเมิล เว็บไซต์ และการส่อสารผู้่านเว็บไซต์ข่องตาล 

เรซซ่�ง คอนเนคท์์ ท์ุกร้ปแบบ เช่น จดหมิายข่่าวอ่เล็กท์รอน่กส์ 
เด่นชัด เด่นชัดน้อยกว่า เด่นชัดน้อยกว่า 

ร่วมิเป็นส่วนหน่�งในก่จกรรมิการเข่้าถ่งกลุ่มิเป้าหมิายผู้่านส่อด่จ่ตอล เช่น การเข่้าถ่งการ

ไลฟ์ว่ดีโอบนบล็อก การสัมิภาษณ์ ก่จกรรมิถามิตอบ และการโพัสต์บนเฟซบุ�ก 
เด่นชัด เด่นชัดน้อยกว่า เด่นชัดน้อยกว่า 

การตลัาดัเช้่งป็ระสบการณ์-ทุุกรายการ

บธ้จดัแสดงเพ่ัอสร้างประสบการณ์ - ภายในพืั�นท์ี�ควบคมุิพ่ัเศษข่องตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์์ มิี มิี มิี 

จัดแจกส่นค้าตัวอย่างให้กับแฟน ๆ ในงาน ข่องตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์์ หรือผู้่านส่อ

ออนไลน์และส่อสังคมิ 
มิี มิี มิี 

จัดจำาหน่ายส่นค้าและบร่การในการแข่่งข่ันท์ี�ตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์์ เข่้าร่วมิ มิี มิี มิี 

ส่ทุธ่ดั�านัการรับรองลั้กค�าแลัะการสร�างเครือข่าย-ทุุกรายการ

บัตรวีไอพัี เพั่อเข่้าใช้บร่การห้องรับรองข่องท์ีมิ  x 10 x 5 x 2

บัตรรับรองบุคคล x 10 x 5 x 2

บัตรเด่นชมิจุดปล่อยตัว x 10 x 5 x 2

การรับรองพ่ัเศษ – พับปะกับท์มีิ เท์ี�ยวชมิจุดพัักท์มีิ ร่วมิสมัิผู้สัประสบการณ์จำาลองการแข่่งขั่น x 10 x 5 x 2

วันท์ี�มิีการแข่่งข่ัน ไมิ่เก่น 30 คน โอกาสเสร่มิ โอกาสเสร่มิ โอกาสเสร่มิ

วันท์ี�ไมิ่มิีการแข่่งข่ัน โอกาสเสร่มิ โอกาสเสร่มิ โอกาสเสร่มิ

การจััดัแจักผู้ลั่ตภัณฑ์์ส่งเสร่มการขาย-สำาหรับทุุกรายการ

โอกาสในการผู้ล่ตส่นค้าแบรนด์ร่วมิ โอกาสเสร่มิ โอกาสเสร่มิ โอกาสเสร่มิ

10

ร่วมงานกับัท์มีของเราและลงท์น่ในนกัักัฬีาซเูปอร์ไบคม์ากัความสามารถึของประเท์ศไท์ย 

ตาล - รัชฎา นาคเจร่ญศรี นักับ่ดหญ่งท์ี�เร็วท์ี�ส่ดในประเท์ศไท์ย 

ก่ัจกัรรมกัารแข่งขันรถึจักัรยานยนต์ในสนามแข่งรถึชั�นนำาของประเท์ศไท์ยตลอดปี 2565-2566 

โอกัาสในกัารสนับสน่นและร่วมเปน็พันธม่ตรท์างธ่รกั่จ 

สนบัสนน่กัารตลาดโดย บร่ษทั์ พอล พลู (เซา้ท์ อสี เอเชยี) จำากัดั – ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นกัารสนบัสนน่กัารตลาด 

จดัโดย ตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์์ WWW.TANN-RACINGCONNECT.TEAM 

*80% ข่องพัื�นท์ี�ประชาสัมิพัันธ์จะนำาไปจัดสรรให้ผู้้้สนับสนุนท์ี�สนับสนุนท์ุกรายการ และ 20% จะนำาไปจัดสรรให้ผู้้้สนับสนุนเฉพัาะรายการ 



รายกัารส่ท์ธ่ประโยชน์  

ตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์์  

เฉพาะรายกัาร

ระดัับพัันัธม่ตร

ระดัับทุ่�1

ผู้้�สนัับสนัุนัการนัำา

เสนัอของทุ่มตาลั

เรซซ่�งคอนัเนัคทุ์

เฉพัาะรายการ

ระดัับทุ่�2

พัันัธม่ตรทุ่มอย่างเป็็นั

ทุางการของทุ่มตาลั

เรซซ่�งคอนัเนัคทุ์

เฉพัาะรายการ



ระดัับทุ่�3

ผู้้�จััดัหาส่นัค�าแลัะบร่การ/

ส่อพัันัธม่ตรอย่างเป็็นั

ทุางการของทุ่มตาลัเรซ

ซ่�งคอนัเนัคทุ์

เฉพัาะรายการ

ตาลัเรซซ่�งคอนัเนัคทุ์2565-2566เฉพัาะรายการ

ส่ทุธ่ดั�านัการเป็็นัผู้ลั่ตภัณฑ์์ช้นั่ดัเดั่ยวในัการสนัับสนัุนัแลัะส่ทุธ่ในัการใช้�ช้่อ-เฉพัาะรายการ

ส่ท์ธ่ในการใช้ช่อ [ช่อผู้้้สนับสนุนการนำาเสนอ] ผู้้้สนับสนุนการนำาเสนอข่อง ช่อการ

แข่่งข่ัน (เช่น อาร์ท์้เอ็มิ ไท์ยแลนด์, ซ้เปอร์ไบค์ รอบท์ี� 1) ตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์์ 

- เพั่อใช้ในการโฆษณาและประชาสัมิพัันธ์ 

มิี

ส่ท์ธ่ในการใช้ช่อ พัันธมิ่ตรท์ีมิอย่างเป็นท์างการข่องช่อการแข่่งข่ัน (เช่น อาร์ท์้เอ็มิ ไท์ยแลนด์, 

ซ้เปอร์ไบค์ รอบท์ี� 1) ตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์์ - เพั่อใช้ในการโฆษณาและประชาสัมิพัันธ์ 
มิี

ส่ท์ธ่ในการใช้ช่อ ผู้้้จัดหาส่นค้าและบร่การข่องท์ีมิอย่างเป็นท์างการข่องช่อการแข่่งข่ัน 

(เช่น อาร์ท์้เอ็มิ ไท์ยแลนด์, ซ้เปอร์ไบค์ รอบท์ี� 1) ตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์์ - เพั่อใช้ใน

การโฆษณาและประชาสัมิพัันธ์ 

มิี

ส่ท์ธ่ในการใช้ช่อ ส่อพัันธมิ่ตรท์ีมิอย่างเป็นท์างการข่องช่อการแข่่งข่ัน (เช่น อาร์ท์้เอ็มิ ไท์ยแลนด์

 ซ้เปอร์ไบค์ รอบท์ี� 1) ตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์์ - เพั่อใช้ในการโฆษณาและประชาสัมิพัันธ์ 
มิี

ส่ท์ธ่ในการเป็นผู้ล่ตภัณฑ์์ชน่ดเดียวในประเภท์ส่นค้าหน่�ง ๆ ในการสนับสนุนท์ีมิ 

- ตัวอย่างเช่นส่ท์ธ่ในการท์ำาการตลาดในฐานะพัันธมิ่ตรผู้้้จับเวลาอย่างเป็นท์างการให้แก่

ตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์์ ในการแข่่งข่ันรายการใดรายการหน่�ง (เช่น อาร์ท์้เอ็มิ ไท์ยแลนด์ 

ซ้เปอร์ไบค์ รอบท์ี� 1) และเป็นพัันธมิ่ตรผู้้้จับเวลาแต่เพัียงผู้้้เดียว ให้แก่ท์ีมิในการแข่่งข่ัน

นั�น ๆ - ใช้ส่ท์ธ่ในการจับเวลาเป็นตัวอย่าง 

มิี มิี มิี

ส่ทุธ่ดั�านัทุรัพัย์ส่นัทุางป็ัญิญิาแลัะการป็ระช้าสัมพัันัธ์แบรนัดั์-เฉพัาะรายการ

โลัโก�แลัะภาพั

ส่ท์ธ่ในการใช้โลโก้สำาเร็จ (lock-up) ข่อง ตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์์ ในการท์ำาการตลาดท์ั�ง

ภายในและภายนอก 

โลโก้ผู้้้สนับสนุน

การนำาเสนอท์ีมิอย่าง

เป็นท์างการ 

โลโก้พัันธมิ่ตรท์ีมิ

อย่างเป็นท์างการ 

โลโก้ผู้้้จัดหาส่นค้า

และบร่การ / ส่อ

พัันธมิ่ตรข่องท์ีมิ

อย่างเป็นท์างการ 

ส่ท์ธ่ในการใช้คลังภาพัข่อง ตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์์ - ภาพัเคล่อนไหวและภาพัน่�ง - ใน

การตลาดท์ุกร้ปแบบท์ั�งภายในและภายนอก 
มิี มิี มิี

การป็ระช้าสัมพัันัธ์แบรนัดั์:บนัตัวนัักก่ฬาแลัะรถแข่ง–เฉพัาะรายการ

จัดวางโลโก้บนรถแข่่งข่องท์ีมิ ตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์์ท์ุกคัน* 

100% ข่องพัื�นท์ี� 

ประชาสัมิพัันธ์ (รวมิ 

20%) 

บนหมิวกกันน็อคและชุดนักกีฬา*

100% ข่องพัื�นท์ี�

ประชาสัมิพัันธ์ (รวมิ 

20%) 

การป็ระช้าสัมพัันัธ์แบรนัดั์ผู้่านัการแข่งขันั:จัุดัพัักทุ่มแลัะจัุดัป็ลั่อยตัว–เฉพัาะรายการ

โลโก้บนแบนเนอร์ / ธงราว / ป้ายประชาสัมิพัันธ์บางจุด 

เด่นชัด เด่นชัดน้อยกว่า เด่นชัดน้อยกว่า 

เคร่องแต่งกาย - เคร่องแบบท์ีมิงาน / ท์ีมิ 

รถบรรท์ุกข่องท์ีมิ 

ป้ายต้อนรับท์ี�พัื�นท์ี�รับรองในจุดพัักข่องท์ีมิ 

โลโก้บนส่นค้าและการจัดจำาหน่ายส่นค้าท์ี�ร้านข่องท์ีมิ 

โลโก้บนฉากหลังในห้องแถลงข่่าว ณ จุดพัักข่องท์ีมิ 

โลโก้บนส่นค้าข่องตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์์ เช่น เสื�อโปโลและหมิวก 

รายกัารส่ท์ธ่ประโยชน์  

ตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์์  

เฉพาะรายกัาร

ระดัับพัันัธม่ตร

ระดัับทุ่�1

ผู้้�สนัับสนัุนัการนัำา

เสนัอของทุ่มตาลั

เรซซ่�งคอนัเนัคทุ์

เฉพัาะรายการ

ระดัับทุ่�2

พัันัธม่ตรทุ่มอย่างเป็็นั

ทุางการของทุ่มตาลั

เรซซ่�งคอนัเนัคทุ์

เฉพัาะรายการ



ระดัับทุ่�3

ผู้้�จััดัหาส่นัค�าแลัะบร่การ/

ส่อพัันัธม่ตรอย่างเป็็นั

ทุางการของทุ่มตาลัเรซ

ซ่�งคอนัเนัคทุ์

เฉพัาะรายการ

การแพัร่ภาพั-เฉพัาะรายการ

การประชาสัมิพัันธ์ผู้่านการแพัร่ภาพัหรือไลฟ์สตรีมิการแข่่งข่ันไปยังผู้้้ชมิท์ั�วประเท์ศไท์ย 

ท์วีปเอเชีย และท์ั�วโลก 
เด่นชัด เด่นชัดน้อยกว่า เด่นชัดน้อยกว่า 

ส่ทุธ่ดั�านัการใช้�พัื�นัทุ่�ส่อแลัะการป็ระช้าสัมพัันัธ์-เฉพัาะรายการ

ส่ท์ธ่ในการอ้างถ่งความิสัมิพัันธ์กับ ตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์์ ในแคมิเปญประชาสัมิพัันธ์

และการโฆษณาท์ุกชน่ด 
มิี มิี มิี

การใส่โลโก้ลงในโฆษณาหรือก่จกรรมิการประชาสัมิพัันธ์ผู้่านส่อโท์รท์ัศน์ ส่�งพั่มิพั์ ว่ท์ยุ 

ส่อออนไลน์ หรือส่อสังคมิ เพั่อการประชาสัมิพัันธ์ตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์์ ท์ี�ท์ีมิผู้ล่ตข่่�น 
เด่นชัด เด่นชัดน้อยกว่า เด่นชัดน้อยกว่า 

งานแถลงข่่าวเปิดตัวผู้้้สนับสนุน - โดยงบประมิาณข่องผู้้้สนับสนุน มิี มิี

แคมเป็ญิป็ระช้าสัมพัันัธ์-เฉพัาะรายการ

การใช้บร่การบุคลากรข่องท์ีมิ ตลอดจนนักกีฬาในท์ีมิ ในการกล่าวปาฐกถา ยืมิช่อไปใช้ใน

แคมิเปญท์างการตลาด รับรองส่นค้า และนำาเสนอโปรโมิชันต่าง ๆ 
มิี มิี มิี

การประชาสัมิพัันธ์ผู้่านแคมิเปญประชาสัมิพัันธ์ข่องท์ีมิ เด่นชัด เด่นชัดน้อยกว่า เด่นชัดน้อยกว่า 

การประชาสัมิพัันธ์แบรนด์บนส่อส่�งพั่มิพั์และวัสดุประชาสัมิพัันธ์ข่องตาล เรซซ่�ง 

คอนเนคท์์ เพั่อวัตถุประสงค์ท์างการตลาดท์ุกรายการ 
เด่นชัด เด่นชัดน้อยกว่า เด่นชัดน้อยกว่า 

รายการบนัส่อดั่จั่ตอลัแลัะส่อสังคม-เฉพัาะรายการ

การประชาสัมิพัันธ์แบรนด์ผู้่านอีเมิล เว็บไซต์ และการส่อสารผู้่านเว็บไซต์ข่องตาล 

เรซซ่�ง คอนเนคท์์ ท์ุกร้ปแบบ เช่น จดหมิายข่่าวอ่เล็กท์รอน่กส์ 
เด่นชัด เด่นชัดน้อยกว่า เด่นชัดน้อยกว่า 

ร่วมิเป็นส่วนหน่�งในก่จกรรมิการเข่้าถ่งกลุ่มิเป้าหมิายผู้่านส่อด่จ่ตอล เช่น การเข่้าถ่งการ

ไลฟ์ว่ดีโอบนบล็อก การสัมิภาษณ์ ก่จกรรมิถามิตอบ และการโพัสต์บนเฟซบุ�ก 
เด่นชัด เด่นชัดน้อยกว่า เด่นชัดน้อยกว่า 

การตลัาดัเช้่งป็ระสบการณ์-เฉพัาะรายการ

บ้ธจัดแสดงเพั่อสร้างประสบการณ์ - ภายในพัื�นท์ี�ควบคุมิพั่เศษข่องตาล เรซซ่�ง 

คอนเนคท์์ 
มิี มิี มิี

จัดแจกส่นค้าตัวอย่างให้กับแฟน ๆ ในงาน ข่องตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์์ หรือผู้่านส่อ

ออนไลน์และส่อสังคมิ online and social media
มิี มิี มิี

จัดจำาหน่ายส่นค้าและบร่การในการแข่่งข่ันท์ี�ตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์์ เข่้าร่วมิ มิี มิี มิี

ส่ทุธ่ดั�านัการรับรองลั้กค�าแลัะการสร�างเครือข่าย-เฉพัาะรายการ

บัตรวีไอพัี เพั่อเข่้าใช้บร่การห้องรับรองข่องท์ีมิ x 10 x 5 x 2

บัตรรับรองบุคคล x 10 x 5 x 2

บัตรเด่นชมิจุดปล่อยตัว x 10 x 5 x 2

การรับรองพั่เศษ – พับปะกับท์ีมิ เท์ี�ยวชมิจุดพัักท์ีมิ ร่วมิสัมิผู้ัสประสบการณ์จำาลองการ

แข่่งข่ัน 
x 10 x 5 x 2

วันท์ี�มิีการแข่่งข่ัน ไมิ่เก่น 30 คน โอกาสเสร่มิ โอกาสเสร่มิ โอกาสเสร่มิ 

วันท์ี�ไมิ่มิีการแข่่งข่ัน โอกาสเสร่มิ โอกาสเสร่มิ โอกาสเสร่มิ 

การจััดัแจักผู้ลั่ตภัณฑ์์ส่งเสร่มการขาย-เฉพัาะรายการ

โอกาสในการผู้ล่ตส่นค้าแบรนด์ร่วมิ โอกาสเสร่มิ โอกาสเสร่มิ  โอกาสเสร่มิ 

ร่วมงานกับัท์มีของเราและลงท์น่ในนกัักัฬีาซเูปอร์ไบคม์ากัความสามารถึของประเท์ศไท์ย 

ตาล - รัชฎา นาคเจร่ญศรี นักับ่ดหญ่งท์ี�เร็วท์ี�ส่ดในประเท์ศไท์ย 

ก่ัจกัรรมกัารแข่งขันรถึจักัรยานยนต์ในสนามแข่งรถึชั�นนำาของประเท์ศไท์ยตลอดปี 2565-2566 

สนบัสนน่กัารตลาดโดย บร่ษทั์ พอล พลู (เซา้ท์ อสี เอเชยี) จำากัดั – ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นกัารสนบัสนน่กัารตลาด 

จดัโดย ตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์์ WWW.TANN-RACINGCONNECT.TEAM 
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*80% ข่องพัื�นท์ี�ประชาสัมิพัันธ์จะนำาไปจัดสรรให้ผู้้้สนับสนุนท์ี�สนับสนุนท์ุกรายการ และ 20% จะนำาไปจัดสรรให้ผู้้้สนับสนุนเฉพัาะรายการ 

โอกัาสในกัารสนับสน่นและร่วมเปน็พันธม่ตรท์างธ่รกั่จ 



ตด่ตอ่

บร่ษทัุตาลัเรซซ่�งคอนัเนัคทุ์จัำากดัั

85/3 หมิ้ท่์ี� 4 ราชพัฤกษ์ 

ตำาบลบางกรา่ง อำาเภอเมิอืงนนท์บรุี 

นนท์บรุี ประเท์ศไท์ย 11000 

โท์รศพััท์์ : +66 8 8280 0330 

 http://tann-racingconnect.team/

คณุตาลั-รัช้ฎานัาคเจัรญ่ิศร่-ผู้้�กอ่ตั�ง

(สำาหรับการตด่ัตอ่เป็น็ัภาษาไทุย)

อเีมิล: ratchada@tann-racingconnect.team   

โท์รศพััท์์ : +66 8 8280 0330

บร่ษทัุพัอลัพัล้ั(เซ�าทุอส่เอเช้ย่)จัำากดัั

198 ถนนตะนาว 

แข่วงบวรนเ่วศ  

เข่ตพัระนคร  

กรงุเท์พัฯ 10200  

ประเท์ศไท์ย 

โท์รศพััท์/์โท์รสาร : +66 2622 0605 - 7 

www.paulpoole.co.th

คณุณพัอลัพัล้ั-กรรมการผู้้�จัดััการ

(สำาหรับการตด่ัตอ่เป็น็ัภาษาอังกฤษ)

อเีมิล: paul@paulpoole.co.th   

โท์รศพััท์์ : +66 8 6563 3196

คณุอดุัมพัรพันััธุจ์ั่นัดัาวรรณ–ผู้้�ช้ว่ยสว่นัตัว

(สำาหรับการตด่ัตอ่เป็น็ัภาษาไทุยแลัะภาษาอังกฤษ)

อเีมิล: udomporn@paulpoole.co.th   

โท์รศพััท์์ : +66 8 6382 9949

ร่วมงานกับัท์มีของเราและลงท์น่ในนกัักัฬีาซเูปอร์ไบคม์ากัความสามารถึของประเท์ศไท์ย 

ตาล - รัชฎา นาคเจร่ญศรี นักับ่ดหญ่งท์ี�เร็วท์ี�ส่ดในประเท์ศไท์ย 
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โอกัาสในกัารสนับสน่นและร่วมเปน็พันธม่ตรท์างธ่รกั่จ 

สนบัสนน่กัารตลาดโดย บร่ษทั์ พอล พลู (เซา้ท์ อสี เอเชยี) จำากัดั – ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นกัารสนบัสนน่กัารตลาด 

จดัโดย ตาล เรซซ่�ง คอนเนคท์์ WWW.TANN-RACINGCONNECT.TEAM 

ก่ัจกัรรมกัารแข่งขันรถึจักัรยานยนต์ในสนามแข่งรถึชั�นนำาของประเท์ศไท์ยตลอดปี 2565-2566 


