MEKONG DELTA
MARATHON
HÂU GIANG

#savemekongdelta
25-30/08/2020

THƯ MỜI TÀI TRỢ
Kính gửi:

EKONG DELTA RISE

Mekong Delta Marathon là giải chạy do tỉnh Hậu Giang sáng lập, lần đầu tiên được tổ chức tại
Đồng bằng sông Cửu Long- miền Tây Việt Nam. Giải đã được tổ chức thành công vào mùa đầu
tiên tháng 4 năm 2019 và nhận được sự quan tâm ủng hộ tích cực từ hơn 4.200 Vận động viên đến
từ 11 Quốc gia, Vũng lãnh thổ và khắp mọi miền Đất nước Việt Nam, từ các tổ chức, cá nhân
doanh nghiệp và trên 50 cơ quan thông tấn báo chí, thông qua sự phối hợp trong công tác chuẩn
bị tuyên truyền và tổ chức Giải cũng như những đóng góp, hỗ trợ đầy ý nghĩa cho Quỹ vì người
nghèo của Tỉnh, góp phần chung tay mang lại niềm vui cho người dân đang gặp khó khăn, bị ảnh
hưởng trực tiếp bởi biến đổi khí hậu trên địa bàn Hậu Giang. Giải chạy đã thực sự trở thành ngày
hội không chỉ của vận động viên mà còn của người dân Hậu Giang.
Năm 2020, với kỳ vọng mới về quy mô, tâm vóc của Giải, Ban tổ chức tiếp tục cải tiến, bổ sung
những hoạt động mới, phong phú và hấp dẫn hơn, giúp vận động viên và người tham gia thật sự
cảm nhận, hoà mình và trải nghiệm tính hiếu khách, vẻ đẹp con người Hậu Giang. Trên cơ sở đó,
Ban Tổ chức đặt ra “3 kì vọng- 1 niềm tin”:
1. Chương trình hành động “Mỗi vận động viên chạy- 1 cây xanh được trồng” sẽ trở thành hành
động xuyên suốt của mỗi tập thể, cá nhân toàn vùng. Bất kể thời gian nào, địa điểm nào, chúng
ta sẽ luôn trồng cây để phủ xanh Mekong Delta.
2. Rèn luyện thể thao thông qua chạy bộ sẽ trở thành lối sống của người dân không chỉ của vùng
Mekong Delta mà của cả nước Việt Nam. Cùng với nhiều Giải chạy khác, chúng tôi mong muốn
có hơn 1 triệu người Việt sẽ trở thành vận động viên chạy bộ chân chính.
3. Giải chạy Mekong Delta sẽ trở thành Lễ hội thể thao với mục tiêu quảng bá du lịch, xúc tiến đầu
tư, thương mại của vùng Mekong Delta.
Từ 3 kì vọng trên, chúng tôi có 1 niềm tin về vai trò của tổ chức, cá nhân góp phần vào việc tổ
chức Giải. Ban Tổ chức xin trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự tham gia của Quý cơ quan,
đơn vị, thông qua hình thức tài trợ, hỗ trợ kinh phí và vật phẩm góp phần vào thành công Giải
Mekong Delta Marathon tỉnh Hậu Giang năm 2020 (diễn ra từ ngày 25 - 30/08/2020 (tại thành phố
Vị Thanh); qua đó, quảng bá về vùng đất và con người miền Tây hiền hoà, mến khách.
Các mức tài trợ hỗ trợ, tài trợ cụ thể như sau:
- Tài trợ thương hiệu : 3.000.000.000 VNĐ
- Tài trợ Kim cương : 400.000.000 VNĐ
- Tài trợ Vàng
: 200.000.000 VNĐ
- Tài trợ Bạc
: 100.000000 VNĐ
- Tài trợ Đồng
: 50.000.000 VNĐ
Mọi thông tin phản hồi, xin liên lạc:
Ông Nguyễn Tử Anh - Thành viên Ban Tổ Chức. Điện thoại: 091990599; Email: anhnguyentu@gmail.com
Bà Huỳnh Thị Kim Nga - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hậu Giang - Điện thoại: 0789953669;
Email: kimngahuynhkt@gmail.com
Trân trọng!

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đồng Văn Thanh

CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN
Tỉnh ủy - Ủy ban nhân dân
Tỉnh Hậu Giang

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

25-30/8/2020

Tỉnh Hậu Giang

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hậu Giang
Công Ty CP Truyền Thông Nexus

KÊNH TRUYỀN THÔNG CHÍNH THỨC
Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang
www.webthethao.vn

SỐ LƯỢNG
5000
Vận Động Viên

LOẠI HÌNH
Lễ hội
Thể thao

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP THỰC HIỆN
www.123go.vn
www.vietrace365.com
Công Ty Cổ Phần TropiAd

THAY ĐỔI NHẬN THỨC
&
QUẢNG BÁ DU LỊCH.

Nâng cao ý thức về tác hại của biến đổi khí hậu trong cộng
đồng để có những hành động phù hợp giảm tác hại

Truyền thông điệp tích cực về thích ứng với chống biến đổi khí hậu
qua chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ thuần nông sang dịch vụ

Từ thông điệp trên, kêu gọi chung tay quảng bá và phát triển
dịch vụ du lịch tại địa phương

Mỗi vận động viên chạy
Một cây xanh được trồng

Quảng bá
Lung Ngọc Hoàng

CHƯƠNG TRÌNH
HÀNH ĐỘNG.

Chương trình Lễ hội Thể thao - Quảng bá
Du lịch luân phiên tổ chức các tỉnh đồng
bằng sông Cửu Long

TẦM NHÌN
CHƯƠNG TRÌNH.

TỔNG THỂ
CHƯƠNG TRÌNH.
Lễ hội là 1 chuỗi sự kiện được tổ chức theo 1 lịch trình phù hợp,
tạo điều kiện cho du khách - vận động viên có thể tham gia các
hoạt động.

A

GIẢI MEKONG DELTA MARATHON HẬU GIANG 2020

B

HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP - HẬU GIANG 2020

C

LỄ HỘI TRÁI CÂY - BÁNH DÂN GIAN HẬU GIANG

LỊCH TRÌNH SỰ KIỆN.
STT

25/8

26/8

27/8

28/8

29/8

30/8

Sáng

Khai mạc
Hội Chợ
Thương mại
Công nghiệp
Hậu Giang 2020

Hội chợ

Hội chợ

Mở cửa
Lễ hội
Trái cây
Bánh dân gian

Hội thi
Bánh dân gian
và Hội thi
Trưng bày
trái cây

Thi đấu Giải
Mekong Delta
Marathon

Lễ hội trồng cây
Expo day Giải
MekongDelta
Marathon
Chiều

Hội chợ

Hội chợ

Hội chợ

Tối

Đêm lễ hội
Khai mạc
Hội chợ

Ca nhạc

Ca nhạc

Ca nhạc

KHAI MẠC
Giải Mekong
Delta Marathon
BẾ MẠC
Hội chợ và trao
giải thưởng lễ hội
Trái cây và Bánh
dân gian
Hậu Giang

Bế mạc
Trao thưởng
Vận động viên

GIẢI MEKONG DELTA MARATHON

HẬU GIANG 2020

A

NHÌN LẠI NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG TRONG SỰ KIỆN.
TRÊN TRUYỀN THÔNG

TẠI SỰ KIỆN
Tổng quãng đường của VĐV

Thực phẩm được phục vụ

32.800
'&

1.227.870
người

19.900
suất ăn

4.207

VĐV tham gia

Số lượng khán giả tiếp cận tại
các fanpage Đài TH Hậu Giang

84.636
người

Webthethao.vn

người

EROM DAER

800

Tình nguyện viên

123Go

người

Tổng số lều làng VĐV

600
bộ

3.249
người

54.355
người

Vietrace365

120

VĐV trên 50 tuổi

người

Các quốc gia tham dự

2.046
người

10

Quốc gia

2.766

EROM DAER

Tổng số VĐV hoàn thành
đường chạy

Mekong Delta Marathon

99%

daily

Lượt view tại Website
mekongdeltamarathon.com.vn

CÁC KÊNH ĐÃ ĐƯA TIN
CÁC KÊNH ĐÃ ĐƯA TIN
NĂM 2019

NĂM 2019.

Các
Đài
Truyền
Các
Đài
TruyềnHình
Hình

Hơn
3030
đầu
báo
Hơn
đầu
báo

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
VÀ NỘI DUNG THI ĐẤU.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA.
Vận động viên là công dân Việt Nam và nước ngoài đáp ứng đầy đủ quy
định của điều lệ giải, không trong thời gian bị Hiệp hội Quốc gia, Quốc tế

NGÀY 1

NGÀY 2

hoặc cơ quan quản lý kỷ luật, cấm thi đấu đều được tham gia giải

.Mở cửa Expo

.Thi đấu Marathon

Vận đông viên tham gia cự ly 42 km phải từ 18 tuổi trở lên.

.Phát race kit

.Tổng kết – trao giải

Vận động viên tham gia cự ly 21km phải từ 16 tuổi trở lên.

.Các hoạt động lễ hội tại

Vận động viên cự ly từ 10km và 5km, nếu dưới 16 tuổi phải có người giám hộ

Expo

chịu trách nhiệm và ký và ”Biên bản miễn trừ trách nhiệm".

.Tour ngắn trong ngày
.Đêm hội nghệ thuật – Bế mạc

ĐỐI TƯỢNG CHÍNH
Vận động viên chuyên nghiệp trong và ngoài nước.

70%

Người tham gia luyện tập thể thao thường xuyên.
Các CLB, nhóm về chạy bộ.
Các du khách yêu thích hoạt động thể thao và trải
nghiệm du lịch với hình thức chạy bộ

1

Full Marathon 42 km

2

Half Marathon 21 km

3 Fun Marathon 5 km- 10 km

30%

ĐỐI TƯỢNG KHUYẾN KHÍCH
Sinh viên, học sinh
Lãnh đạo địa phương
Người dân địa phương

TRÒ CHƠI
THỂ THAO.
Dàn dựng thành 3 cụm
Chuỗi trò chơi thể thao liên hoàn
thử thách ấn tượng – an toàn cho
người tham gia
Cụm các trò chơi núi hơi, bóng
chuyền bay, bóng đá mini phù
hợp cho nhiều lứa tuổi
Góc gia đình gắn kết các thành
viên thông qua các trò chơi vận động.

LỄ HỘI
ÂM NHẠC.
Với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ
nổi tiếng

PHÁT RACE KITS
NHÀ TÀI TRỢ.

HỘI CHỢ
THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP
HẬU GIANG 2020.

LỄ HỘI TRÁI CÂY
BÁNH DÂN GIAN HẬU GIANG.

KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG
TỔNG QUÁT.

TRUYỀN THÔNG
KẾ HOẠCH BÁN VÉ.
TRỰC QUAN

ONLINE

1. Banner đường phố
3. Tờ rơi
4. Cổng chào
5. Bano đường phố

1. Fanpage
2. Youtube
3. Website và các
kênh online

OFFLINE
1. Kênh truyền hình
2. Báo giấy.

THÔNG
ĐIỆP
MỤC
TIÊU

THÁNG 9/2019

20/8/2020

Bán gói Early bird

Đóng đăng ký
ĐỊNH
HƯỚNG

THÁNG 8/2019
Mở bán gói
Super Early Bird

THÁNG 5/2020
Mở bán gói Regular

#SAVEMEKONGDELTA
“CHẠY BỘ VÀ MEKONG DELTA”

“CHẠY BỘ VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU”

“CHẠY VÌ MÔI TRƯỜNG”

Kêu gọi đăng ký
Tạo cảm hứng cho người chơi

Cung cấp thông tin
về giải chạy cũng như
về môi trường

Tạo sự hứng thú
Trong ngày thi cũng như
cho giải sắp đến

Se-ri các bài viết về thủ
thuật cho chạy bộ: lựa
chọn thiết bị, dinh dưỡng,
kế hoạch tập luyện…
Những câu chuyện về
biến đổi khí hậu ở vùng
Mekong Delta và trách
nhiệm của từng cá nhân
trong việc biến đổi khí hậu
Liên kết giữa việc chạy
bộ và một cuộc sống
khỏe mạnh với vấn đề
môi trường
Thông tin chi tiết về sự
kiện: đường chạy, lịch sự
kiện, ngày hội …

Cập nhật tình hình set-up
tại ngày hội
Cập nhật thường xuyên
tình hình set-up và hoạt
động
Hình ảnh và video của
giải chạy

Tạo cảm hứng cho người
chơi bước ra khỏi vùng
an toàn và chạy bộ để có
cuộc sống khỏe mạnh
Các di tích, thắng cảnh
mà đường chạy sẽ đi qua
Cảnh đẹp của đường chạy
Các đặc sản, thắng cảnh
của khu vực Mekong
Delta
Thông điệp về môi
trường bắt đầu với những
hành động nhỏ của
người chạy bộ

THÁNG 8/2020
Khai mạc lễ hội

ĐỊNH
DẠNG

Video ngắn, GIF
hình ảnh, bài viết

Infographic, video ngắn, GIF
hình ảnh, bài viết

Hình ảnh, livestream
video, bài báo

KÊNH

Website, Facebook
Instagram, PR

Website, Facebook
Instagram, PR

Facebook
Instagram, PR

CÁC KÊNH TRUYỀN THÔNG.

m.vn
n.co
o
h
t
ara

ltam

ngde
meko

ONLINE
Website chính thức Mekong Delta Marathon & trang Facebook Fanpage
Facebook fanpages của những người nổi tiếng trong các lĩnh vực Thể thao,
Văn hoá, Khoa học, Giáo dục...
123Go fanpage
Email Marketing đến tập khách hàng chạy bộ: 15,000 dữ liệu từ các giải
chạy của 123Go
PR
Kết hợp với đối tác truyền thông như Đài Truyền hình Hậu Giang,
webthethao.vn
Họp báo với sự tham gia của hơn 30 đầu báo

l

gde
ekon
m
/
n
.v
23go

OFFLINE
Activation: 50 banroll, 500 banner, 20.000 tờ rơi & poster, 5.000 sổ tay
Hội thảo thể thao & du lịch với sự tham gia của các cơ quan đầu ngành
và báo đài
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SƠ ĐỒ QUẢNG TRƯỜNG HOÀ BÌNH

n
Vă
Võ

t

Kiệ

POSM

0001
ĐỖ THU HẰNG

LOGO NTT

LOGO NTT

LOGO NTT

LOGO NTT

LOGO NTT

LOGO NTT

LOGO NTT

LOGO NTT

0001
ĐỖ THU HẰNG

LOGO NTT

LOGO NTT

LOGO NTT

LOGO NTT

LOGO NTT

LOGO NTT

LOGO NTT

LOGO NTT

10
Ngày 29 - 30 tháng 08 năm 2020

0001

Ngày 18 - 19 tháng 4 năm 2020

ĐỖ THU HẰNG

LOGO NTT

LOGO NTT

LOGO NTT

LOGO NTT

LOGO NTT

LOGO NTT

LOGO NTT

LOGO NTT

21

0001

Phướn đường phố

ĐỖ THU HẰNG

LOGO NTT

Medal

25 - 30 tháng 08 năm 2020

LOGO NTT

LOGO NTT

LOGO NTT

LOGO NTT

LOGO NTT

Bid 4 cự ly

Banner ngang đường phố

LOGO
NTT

Áo chạy
Sân khấu

LOGO NTT

LOGO NTT

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG CHẠY
5KM

Trọng tài
Cảnh sát
Tình nguyện viên

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG CHẠY
10KM

Trọng tài
Cảnh sát
Tình nguyện viên

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG CHẠY
21KM

Trọng tài
Cảnh sát
Tình nguyện viên

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG CHẠY
42KM

Trọng tài
Cảnh sát
Tình nguyện viên

HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI
CÔNG NGHIỆP

HẬU GIANG 2020

B

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

Từ 25 – 30/8/2020

Quảng trường
Hoà Bình
Tp. Vị Thanh
Tỉnh Hậu Giang

SỐ LƯỢNG
GIAN HÀNG
DỰ KIẾN

SỐ LƯỢNG
KHÁCH
THAM QUAN

100

100.000
lượt người

MỤC ĐÍCH

Triển lãm thành tụ
hợp tác kinh tế.
Xúc tiến thương
mại và đầu tư

TRIỂN LÃM THÀNH TỰU
HỢP TÁC KINH TẾ
VIỆT NAM – HÀN QUỐC
Gian hàng chung Việt Nam – Hàn Quốc được dựng bằng những màn hình LED lớn, Màn hình
tương tác – cảm ứng nằm tại vị trí trung tâm của triển lãm
Sử dung các hình thức trưng bày trực quan giúp người tham quan dễ hình dung được những
thành tựu kinh tế, chính trị, xã hội đã đạt được trong mối quan hệ giữa 2 quốc gia.

Các hoạt động nghệ thuật tại sân khấu chính
ĐÊM 1: Đêm nhạc khai mạc chương trình hội chợ
ĐÊM 2: Chương trình nghệ thuật truyền thống,
mang đặc trưng văn hoá của các dân tộc
Hàn- Kinh – Khơ Me – Hoa.
ĐÊM 3: HỘI THI K- POP DANE VÀ V-POP
ĐÊM 4: Nhạc trẻ, giao lưu, biểu diễn giao lưu của
các đoàn nghệ thuật Hàn Quốc
ĐÊM 5: Đêm nhạc bế mạc hội chợ – Khai mạc giải
Mekong delta Marathon 2020

HOẠT ĐỘNG
GIAO LƯU VĂN HOÁ.

LỄ HỘI TRÁI CÂY - BÁNH DÂN GIAN

HẬU GIANG

C

THÔNG TIN CHUNG.
THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

QUY MÔ

28-30/8/2020

Quảng Trường
Hoà Bình

Quy tụ 100 gian
Bao gồm:
50 gian trái cây
30 gian ẩm thực
20 gian bánh

LỊCH TRÌNH.
NGÀY 3
NGÀY 2

Khai mạc
Lễ hội Bánh
và Trái cây
Hậu Giang

Gian hàng Ẩm thực

NGÀY 4
Hội thi Bánh
và Trưng bày
trái cây

NGÀY 1
Khai trương gian hàng
Ẩm thực phục vụ
Lễ hội

LỄ HỘI TRÁI CÂY
BÁNH DÂN GIAN

HẬU GIANG

NGÀY 5
Buffet miễn phí
cho VĐV

KHMER ZONE

HOA ZONE

ÁO XÁ XẨU, QUẦN TIỀU

VIỆT ZONE

DỤNG CỤ
BẢO VỆ
MÔI TRƯỜNG

KHU VỰC CHUNG:
TRÒ CHƠI
DÂN GIAN
Hoạt động xuyên suốt 3 ngày
lễ hội bao gồm các trò chơi
dân gian dành cho trẻ em tiêu
biểu của các dân tộc

MEKONG
DELTA
MARATHON
HAU GIANG

TÀI TRỢ SỰ KIỆN.

GÓI TÀI TRỢ
TÀI TRỢ THƯƠNG HIỆU
3.000.000.000VND

TÀI TRỢ KIM CƯƠNG
400.000.000VND

TÀI TRỢ VÀNG
200.000.000

TÀI TRỢ BẠC

100.000.000VND

TÀI TRỢ ĐỒNG
50.000.000 VND

SẢN PHẨM QUY ĐỔI

MINH HOẠ MOCK UP
NHÀ TÀI TRỢ TẠI SỰ KIỆN

GÓI TÀI TRỢ
THƯƠNG HIỆU

NGÀY HỘI CHỢ
Booth 9m x 6m tại sự kiện khu vực trung tâm
Logo trên Backdrop, Photo conners, banner
TVC phát trong ngày sự kiện

3.000.000.000VND

QUYỀN LỢI ĐẶC BIỆT

NGÀY THI ĐẤU

Sở hữu tên giải theo tên thương hiệu trong tất cả nội dung

Booth 9MX6M tại sự kiện khu vực trung tâm

truyền thông

Logo trên Backdrop, Photo conners, banner,cờ phướn, bảng cự ly,

Quyền sử dụng danh xưng và hình ảnh để quảng bá trên

bảng chỉ dẫn, cổng xuất phát/về đích

các phương tiện truyền thông

TVC phát trong ngày sự kiện

Bài viết về sự kiện có nhắc tên NTT trên các kênh báo chí:
webthethao, Báo Hậu Giang

QUYỀN LỢI RIÊNG

Thông cáo báo chí (30 đầu báo) : Webthethao, tuổi trẻ,

15 vé chạy tuỳ chọn cự li

Thanh niên, Thể Thao Văn Hóa, Bóng Đá, Sài Gòn Giải Phóng,

Mời tham gia các sự kiện liên quan: họp báo, trao giải

Doanh nhân cuối tuần…

Gian hàng khu vực trung tâm

1 trang bài giới thiệu trong guide book
Logo trên trang web chính thức: mekongdeltamarathon.com.vn

TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU

Bài viết về NTT trên kênh truyền thông của sự kiện fanpage
Mekong Delta Marathon
Clip phỏng vấn trong các phóng sự đồng hành

Logo xuất hiện trên toàn bộ POSM chương trình (trước, trong và sau)
Logo trên banner đường phố

Logo xuất hiện trên trailer của giải

Logo in trên bảng giải thưởng
Logo trên bản chứng nhận điện tử cho 5000 vận động viên

Logo xoay 10s trên sóng truyền hình

Logo in trên BIB
Logo in trên Guide book

QUYỀN LỢI TRỰC QUAN
NGÀY HỌP BÁO
Logo trên sân khấu chính
Logo trên toàn bộ ấn phẩm và thông cáo báo chí dành
cho phóng viên
TVC 30s trên sân khấu

Logo xuất hiện trên phông sân khấu đêm Lễ khai mạc đêm hội
nghệ thuật
Chạy chữ Nhà tài trợ trong đêm Truyền hình trực tiếp trên Đài TH
Hậu Giang
25 bảng chữ A in tên thương hiệu ở đường chạy về đích

GÓI TÀI TRỢ
KIM CƯƠNG

400.000.000VND

QUYỀN LỢI ĐẶC BIỆT
Quyền sử dụng danh xưng và hình ảnh để quảng bá trên
các phương tiện truyền thông
Bài viết về sự kiện có nhắc tên NTT trên các kênh báo chí:
webthethao, Báo Hậu Giang
Thông cáo báo chí (30 đầu báo) : Webthethao, tuổi trẻ,
Thanh niên, Thể Thao Văn Hóa, Bóng Đá, Sài Gòn Giải
Phóng, Doanh nhân cuối tuần…
1 trang bài giới thiệu trong guide book
Logo trên trang web chính thức
Bài viết về NTT trên kênh truyền thông của sự kiện
QUYỀN LỢI TRỰC QUAN
NGÀY HỌP BÁO
Logo trên sân khấu chính
Logo trên toàn bộ ấn phẩm và thông cáo báo chí dành
cho phóng viên
NGÀY HỘI CHỢ
Booth 6MX3M tại sự kiện khu vực trung tâm
Logo trên Backdrop, Photo conners, banner,cờ phướn

NGÀY THI ĐẤU
Booth 6m x 3m tại sự kiện khu vực trung tâm
Logo trên Backdrop, Photo conners, banner
TVC phát trong ngày sự kiện
QUYỀN LỢI RIÊNG
10 vé chạy tuỳ chọn cự li
Ghế đầu trong các sự kiện liên quan
Gian hàng khu vực trung tâm
TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU
Logo xuất hiện trên toàn bộ POSM chương trình (trước, trong và sau)
Logo trên banner đường phố
Logo in trên bảng giải thưởng
Logo trên bản chứng nhận điện tử cho 5000 vận động viên
Logo in trên BIB
Logo in trên Guide book
Logo xuất hiện trên phông sân khấu đêm Lễ khai mạc đêm hội
nghệ thuật
Chạy chữ Nhà tài trợ trong đêm Truyền hình trực tiếp trên Đài TH
Hậu Giang
5 bảng chữ A in tên thương hiệu ở đường chạy về đích
.

GÓI TÀI TRỢ VÀNG
QUYỀN LỢI ĐẶC BIỆT

QUYỀN LỢI RIÊNG

Quyền sử dụng danh xưng và hình ảnh để quảng bá trên

5 vé chạy tuỳ chọn cự li

các phương tiện truyền thông

Mời tham gia các sự kiện liên quan: họp báo, trao giải

Bài viết về sự kiện có nhắc tên NTT trên các kênh báo chí:
webthethao, Báo Hậu Giang

TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU

Thông cáo báo chí (30 đầu báo) : Webthethao, tuổi trẻ,

Logo xuất hiện trên toàn bộ POSM chương trình (trước, trong và sau)

Thanh niên, Thể Thao Văn Hóa, Bóng Đá, Sài Gòn Giải

Logo trên banner đường phố

Phóng, Doanh nhân cuối tuần…

Logo in trên bảng giải thường

1 trang bài giới thiệu trong guide book

Logo trên bản chứng nhận điện tử cho 5000 vận động viên

Logo trên trang web chính thức: mekongdeltamarathon.com.vn

Logo trên BIB

Bài viết về NTT trên kênh truyền thông của sự kiện fanpage

Logo in trên guide book

Mekong Delta Marathon
QUYỀN LỢI TRỰC QUAN
NGÀY HỌP BÁO
Logo trên sân khấu chính

VND

Logo trên toàn bộ ấn phẩm và thông cáo báo chí dành
cho phóng viên
NGÀY HỘI CHỢ
Logo trên Backdrop, Photo conners, banner
TVC phát trong ngày sự kiện trên màn hình chính
NGÀY THI ĐẤU
Logo trên Backdrop, Photo conners, banner

Logo xuất hiện trên phông sân khấu đêm Lễ khai mạc đêm hội
nghệ thuật
Chạy chữ Nhà tài trợ trong đêm Truyền hình trực tiếp trên Đài TH
Hậu Giang
03 Bảng chữ A In tên thương hiệu ở đường chạy về đích

GÓI TÀI TRỢ BẠC
QUYỀN LỢI ĐẶC BIỆT

QUYỀN LỢI RIÊNG

Quyền sử dụng danh xưng và hình ảnh để quảng bá trên

5 vé chạy tuỳ chọn cự li

các phương tiện truyền thông

Mời tham gia các sự kiện liên quan: họp báo, trao giải

Bài viết về sự kiện có nhắc tên NTT trên các kênh báo chí:
webthethao, Báo Hậu Giang
Thông cáo báo chí (30 đầu báo) : Webthethao, tuổi trẻ,
Thanh niên, Thể Thao Văn Hóa, Bóng Đá, Sài Gòn Giải
Phóng, Doanh nhân cuối tuần…
1/2 trang bài giới thiệu trong guide book
Logo trên trang web chính thức: mekongdeltamarathon.com.vn
Bài viết về NTT trên kênh truyền thông của sự kiện fanpage
Mekong Delta Marathon
QUYỀN LỢI TRỰC QUAN
NGÀY HỌP BÁO

VND

Logo trên sân khấu chính
Logo trên toàn bộ ấn phẩm và thông cáo báo chí dành
cho phóng viên
NGÀY HỘI CHỢ
Logo trên Backdrop, Photo conners, banner
NGÀY THI ĐẤU
Logo trên Backdrop, Photo conners, banner

TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU
Logo xuất hiện trên toàn bộ POSM chương trình (trước, trong và sau)
Logo trên banner đường phố
Logo trên bản chứng nhận điện tử cho 5000 vận động viên
Logo in trên guide book
Logo xuất hiện trên phông sân khấu đêm Lễ khai mạc đêm hội
nghệ thuật
Chạy chữ Nhà tài trợ trong đêm Truyền hình trực tiếp trên Đài TH
Hậu Giang
02 Bảng chữ A In tên thương hiệu ở đường chạy về đích

GÓI TÀI TRỢ ĐỒNG
QUYỀN LỢI ĐẶC BIỆT

QUYỀN LỢI RIÊNG

Quyền sử dụng danh xưng và hình ảnh để quảng bá trên

3 vé chạy tuỳ chọn cự li

các phương tiện truyền thông

Mời tham gia các sự kiện liên quan: họp báo, trao giải

Bài viết về sự kiện có nhắc tên NTT trên các kênh báo chí:
webthethao, Báo Hậu Giang
Thông cáo báo chí (30 đầu báo) : Webthethao, tuổi trẻ,
Thanh niên, Thể Thao Văn Hóa, Bóng Đá, Sài Gòn Giải
Phóng, Doanh nhân cuối tuần…
1/2 trang bài giới thiệu trong guide book
Logo trên trang web chính thức: mekongdeltamarathon.com.vn
Bài viết về NTT trên kênh truyền thông của sự kiện fanpage
Mekong Delta Marathon
QUYỀN LỢI TRỰC QUAN
NGÀY HỌP BÁO

VND

Logo trên sân khấu chính
Logo trên toàn bộ ấn phẩm và thông cáo báo chí dành
cho phóng viên
NGÀY HỘI CHỢ
Logo trên Backdrop, Photo conners, banner
NGÀY THI ĐẤU
Logo trên Backdrop, Photo conners, banner

TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU
Logo xuất hiện trên toàn bộ POSM chương trình (trước, trong và sau)
Logo trên banner đường phố
Logo trên bản chứng nhận điện tử cho 5000 vận động viên
Logo in trên guide book
Logo xuất hiện trên phông sân khấu đêm Lễ khai mạc đêm hội
nghệ thuật
Chạy chữ Nhà tài trợ trong đêm Truyền hình trực tiếp trên Đài TH
Hậu Giang
01 Bảng chữ A In tên thương hiệu ở đường chạy về đích

SẢN PHẨM QUY ĐỔI.
Quyền lợi tài trợ của gói tài trợ sản phẩm quy đổi tương ứng
với giá trị các gói: Tài trợ thương hiệu, Kim Cương, Vàng, Bạc,
Đồng
Hình thức tài trợ: 50% bằng hiện vật, 50% bằng hiện kim

CÁCH THỨC
VÀ QUY TRÌNH TÀI TRỢ
CÁCH THỨC:
Các đơn vị bảo trợ truyền thông có quyền lợi
tương đương ntt đồng hành
Tài trợ bằng tiền mặt: số tiền tài trợ là toàn bộ chi
phí hoặc 1 phần của gói tài trợ (tối thiểu 70%
của giá trị tài trợ)
tài trợ sản phẩm: giá trị tài trợ bằng hiện vật sẽ
được tính bằng 70%-100% giá niêm yết của ntt,
tuỳ theo thoả thuận và các trường hợp cụ thể.
QUY TRÌNH TÀI TRỢ:

01.

Xem xét hồ sơ, liên hệ và thoả thuận

02.

Ký hợp đồng với Ban Tổ Chức

03.

Bàn giao gói tài trợ cho BTC

04.

Cung cấp tài liệu sử dụng cho truyền thông

HOTLINE: 091.999.0599
www.mekongdeltamarathon.com.vn
facebook/mekong.delta.marathon

