
(Tên công ty)
Running Cup 

Sacombank Running Cup 
HTV Running Cup 

VNG Running Cup v.v ...

Ví dụ: 

 Lưu ý: 
- Nhà tài trợ và Ban tổ chức sẽ làm việc chặt chẽ với nhau
trong sự kiện này theo như mong muốn của bên Nhà tài

trợ.
- CHỈ CÓ MỘT TÀI TRỢ cho cuộc đua này (độc quyền)



ĐUA ở cự ly 3000m
Đánh bại kỷ lục Việt Nam ở cự ly

3000m
Kỷ lục nam trong 8:49.97 của

Nguyễn Đăng Đức Bảo
Kỷ lục nữ trong 9:50:03 của

Nguyễn Thị Xuân Thanh 

Mục tiêu



Đưa công ty / thương hiệu của bạn
gắn liền với Kỷ lục Việt Nam ở cự ly

3000 mét !!! 
 

Cả nước sẽ biết rằng kỷ lục 3000 mét
đã được thiết lập  tại giải (Tên công

ty) Running CUP !!

Mục tiêu



Thông tin 
Ngày: Khoảng 3 tháng sau khi hợp đồng được ký, do

đó Ban tổ chức có thể chuẩn bị kỹ lưỡng.
Địa điểm: Làng đại học quốc gia, TẠI ĐÂY

Lưu ý:
- Địa điểm có thể được thay đổi trong khu vực.

- Khoảng 50 000 sinh viên sống trong khu vực làng.
- Hơn 300 000 sinh viên đến học hàng tuần

 
Tại sao chúng tôi chọn vị trí này? 

- Chúng tôi tổ chức dễ dàng, có mối quan hệ tốt với
chính quyền địa phương và các trường đại học

- Khu vực quan trọng để nhắm tới một lượng lớn 
các khán giả

 
Thông tin về cuộc đua

Số lượng tham gia: 300-400 vận động viên
Khoảng cách: 3000m

Thời gian bắt đầu: 7:00 sáng
Giá vé: 200.000 đồng

Vô địch nữ: 3.000.000 đồng 
Vô địch nam: 3.000.000 đồng

Thêm 5.000.000 đồng, nếu phá vỡ được kỷ lục 
Việt Nam



Ban tổ chức sẽ cung cấp các món đồ sau
đây cho người chạy:

- BIB Chip Tag có thể tái sử dụng 
(Đây là giải chạy vì môi trường)

- 1 Finisher T-Shirt  (LOGO độc quyền)
- 1 Finisher Huy chương 

(LOGO độc quyền)
- Đồ dùng, Voucher Marketing từ Nhà tài

trợ độc quyền
- Nước và chuối ở vạch đích 

- Bất kỳ ý tưởng bổ sung thêm mà các nhà
tài trợ muốn thực hiện

Race Kit



Đề xuất tài trợ
200.000.000 VND

Tất cả các mục sau sẽ được bàn luận với Ban tổ
chức

Logo trên ảnh hồ sơ trên trang fanpage
Tên công ty trên Fanpage
Trang web của tên công ty

5 bài đăng một tuần với Logo và tên Công ty 
4.000.000 đồng trên Quảng cáo Facebook để quảng

bá sự kiện
Logo trên phần thưởng của người vô địch 

Logo trên Ruy băng Finisher
Cơ sở dữ liệu của tất cả những người tham gia được

chia sẻ với Nhà tài trợ
Logo trên tất cả các hình ảnh của vận động viên

(khoảng 2000 ảnh)
Logo trên áo phông tình nguyện viên / nhân viên (Mặt

trước)
Logo trên tất cả các huy chương của finisher (Ruy

băng và huy chương)
1 gian hàng triển lãm (10 mét vuông) ở Race Village
Logo trên áo thun vận động viên, mặt trước và mặt

sau



Backdrop Sân khấu (ở Lễ trao giải) 6m x 4m
30 Logo trên cổng chính của sự kiện (bắt đầu / kết

thúc)
2 trang độc quyền trên E-RaceBook để giới thiệu công

ty của bạn
60 bảng chỉ dẫn độc quyền (2x1m) dọc theo đường

đua + Race Village
20 vé miễn phí

Các phần bổ sung có thể được thêm vào dễ dàng



Liên hệ

Email: chrisdevoize@
athlete-trotter.com

 
Phone:  076 77 53 26

Email: thuykieu@
athlete-trotter.com

 
Phone:  093 776 23 00

Công ty tổ chức:
Athlete-Trotter - ID:3702736678

 
Website: https://www.athlete-trotter.com

Ban tổ chức của The Lakes Race / The Last Standing
(Wo)Man / Elite Orphans Running Club

https://www.athlete-trotter.com/

