
THÔNG TIN TÀI TRỢ



Video TEASER 

https://www.youtube.com/watch?v=WQWAXyOigHo&t=


Mục lục

- Chương trình đầu tiên  

- Mô hình hoạt động  

- Ban tổ chức 

- Chương trình sự kiện 
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Chương trình đầu 
tiên 

hơn 650 người tham dự đến từ 24 nước 

danh sách đầy đủ tải tại đây 

125 trẻ mồ côi tham dự và nhận được tài trợ 

hơn 900 người tham dự sự kiện (người tham dự, 

tình nguyện viên và người xem)

98% người tham dự đến từ TP. Hồ Chí Minh và 

Bình Dương

2 trường quốc tế tham dự trong hạng mục Thử 

thách Học đường (La Petite Ecole / Boule et Billes)

3 câu lạc bộ chạy việt dã  (VNG / RunClub / PMH)

14 đội tham dự hạng mục Thử thách Doanh nghiệp

hơn 40.000.000 VND đã được quyên góp cho 

Trung tâm Từ thiện Quê Hương

13 nhà tài trợ và đối tác,

Báo chí và truyền thông 

bài viết,  tại đây, tại đây, và tại đây

Video chương trình chạy được chiếu trực tuyến 

được thực hiện bởi Bình Dương Phim, xem tại đây

200 trẻ mồ côi sẽ được mời và nhận được 
quà tài trợ cho chương trình tiếp theo 

https://tiepthigiadinh.vn/the-lakes-race-2019-cung-chay-vi-tre-em/?fbclid=IwAR3MH7aA1XKCpUxa4igkBLIkijIHQIs3QSsGkYltFqxAxhOT3r8sBTXKmMA


Mô hình hoạt động
" Tạo cơ hội cho trẻ mồ côi được CHẠY !! " 

" Một người đăng ký = một trẻ mồ côi nhận được tài trợ " 

(bao gồm giày, vớ, nước uống, áo thun, và huy chương 

chương)

Thông tin về các bé được tài trợ

đại số bị bỏ rơi từ rất nhỏ 

Các em lớn lên thiếu mất lòng tự trọng cũng như sự tự tin

các em hiếm có cơ hội được sinh sống tại các trại mồ côi

các em không có cơ hội được chơi thể thao và thi đấu với các 

bạn cùng lứa tuổi

Vì sao tham dự cuộc đua sẽ tạo nên khác biệt?

chạy sẽ giúp các em đi xa, các em sẽ phải cố gắng hết sức mình

để đạt được chiến thắng, không có sự sắp xếp, điều này sẽ tạo 

thói quen làm hết sức và cảm nhận được thành quả lao động. 

hoàn thành cuộc đua sẽ giúp các em nâng cao sự tự tin và 

chính kiến của bản thân

cơ hội thực tế để các em BỎ LẠI sau lưng mặc cảm và tham dự 

vào các hoạt động 

cơ hội thực tế để các em có thể gặp gỡ, tiếp xúc và giao lưu với 

các bạn cùng lứa tuổi nhưng khác nhau về màu da, quốc tịch, 

văn hoá

những em có thành tích tốt hoặc tiềm năng sẽ được Trưởng 

BTV đào tạo và đưa tham dự các sự kiện khác tại Việt Nam, 

giúp các em có thêm cơ hội đạt được các mục tiêu và đạt được 

ước mơ của mình



Ban tổ chức

CEO: Dong Dang Hoang: 
“ ...nhưng chúng ta vẫn có thể 
giáo dục thế hệ trẻ. “ 
 
Trưởng ban tổ chức: Chris 
Devoize: 
“Tôi muốn truyền đam mê thể 
thao và chạy bộ cho những đứa 
bé này.” 

“Chúng tôi rất vui khi tổ chức cuộc đua này và chúng tôi gởi lời chúc chiến 
thắng đến tất cả người tham dự. Chúng tôi cũng cảm ơn các nhà tài trợ và các 

tình nguyện viên, những người đã cùng chúng tôi tổ chức chương trình. 
Chúng tôi có 3 mục tiêu như sau: 

 
- Phát triển thể thao, đặc biệt là môn chạy cho trẻ mồ côi. Chính vì vậy, sự 

tham gia của các em là rất quan trọng trong các dự án của chúng tôi. Chúng tôi 
thực sự muốn tạo nên khác biệt và tạo cơ hội cho các em thay đổi cuộc đời 

mình thông qua thể thao và hoạt động tình nguyện. Cuộc đua này là dành cho 
các em.  

 
- Tổ chức các đường chạy để nâng cao ý thức chạy bộ quanh TP.HCM. Chúng 

tôi biết rằng bộ môn chạy bộ đang trở nên phổ biến tại Việt Nam, và chúng tôi 
mong muốn sự kiện này sẽ trở thành sân chơi chung cho tất cả mọi người.  

 
- Nâng cao ý thức của quần chúng về rác thải nhựa và tái chế. Trước sự kiện, 

chúng tôi đã tổ chức các hoạt động này với các trẻ mồ côi. Chúng tôi biết rằng 
có thể đã quá trễ để thay đổi nhận nhức của người lớn, những với các em thì 

vẫn còn có thể, để thế hệ sau có thể bảo vệ hành tinh này.

" Athlete-Trotter "





DỰ ÁN LÀM SẠCH

1 tháng 2 lần, chúng tôi đưa các em từ Trung tâm Từ thiện Quê 

Hương đi dọn rác ở khu rừng và bờ hồ nơi sẽ diễn ra các 

chương trình chạy bộ. Chúng tôi mong muốn giáo dục các thế 

hệ tiếp theo về rác thải, hệ sinh thái và các hoạt động tái chế. 

Riêng chương trình này, chúng tôi mua 100 thùng rác và đặt 

quanh bờ hồ. Mỗi thùng sẽ chứa từng loại rác thải khác nhau 

(chai nhựa, chai kim loại và các loại giấy) nhằm khuyến khích 

mọi người phân loại rác thải tại nguồn và tái chế.  

Mỗi tuần, các nhân viên của chúng tôi (sinh sống vùng gần hồ) 

sẽ đến thu thập rác thải. 

Nhằm nâng cao ý thức chung, chúng tôi theo biển hiệu giữa 2 

cây để nhắc nhở mọi người về việc tái chế.  

"Có thể đã quá trễ để thay đổi nhận thức của người trưởng 

trình, nhưng với thế hệ trẻ trong sách tiếp theo thì có vẫn còn 

có thể"

Xem tại đây

https://www.youtube.com/watch?v=Xzfdd-Yy7ms&t=1s


Nhân chứng điển hình: 
 "chạy bộ thay đổi số phận" 

Crippa Yemaneberhan: 

Sinh ra tại Wollo, một vùng phía đông bắc 

Ethiopia. Yemaneberhan đã mất đi người 

thân trong chiến tranh   

Eritrean–Ethiopian và trở thành trẻ mồ côi 

tại Addis Abeba. Anh ấy được nhận nuôi bởi 

một gia đình người Ý. 

Từ năm ?? anh ấy giành được nhiều huy 

chương cho nhiều hạng thi đấu khác nhau, và 

lần đầu tiên chinh triến tại Giải vô địch Châu 

Âu 2016 diễn ra ở Amsterdam cho đường đua 

5000 mét. 

Một năm sau đó, anh ấy đã hoàn thành đường 

đua 3000 métt tại Giải vô địch Châu Âu Trong 

Nhà 2017 diễn ra tại Belgrade. 

"Chúng tôi muốn tài trợ các trẻ mồ côi tại Việt Nam để các em 
có thể chạy và thử thách giới hạn bản thân. Chúng tôi đã đào 
tạo Top 30 em chạy nhanh nhất từ chương trình đầu tiên và 
cho các em tham dự các sự kiện khác diễn ra tại Việt Nam, 

chúng tôi muốn cho các em sự khởi đầu tốt hơn." 



Dưới đây là các sự kiện tiếp theo tại Việt Nam 

mà chúng tôi cam kết sẽ tham dự cùng với các 

em. 

 

Lưu ý: Các sự kiện tại TP.HCM sẽ được cập 

nhật tiếp theo khi có thông tin chính thức. 



Thử thách Doanh nghiệp
" một cách hay để kết nối đồng nghiệp "  

" một cách hoàn hảo để khám phá " 

Khuyến khích đồng đội

Khuyến khích nhân viên tham gia chạy bộ dại diện cho công ty.  

Tạo cơ bội cho các nhân viên tiếp cận thử thách này đồng thời quảng bá tên tuổi, 

thương hiệu cho công ty.   

 

Yêu cầu 

Một đội = 5 người (ít nhất) 

Chỉ 5 người về sớm nhất được tính thành tích 

Danh sách xếp hạng chung cuộc cùng với các công ty khác. 

CUP + Huy chương cho Top 1,2,3 

Kết quả chương trình đầu tiên tại đây

https://www.thelakesrace.com/results.html#/


Chi phí tham dự

Gói sản phẩm



Các gói tài trợ



Vị trí quảng bá hình ảnh
1) Race Village 

Khu vực tập trung chính, nơi mà mọi người có thể ghé tham 

các gia hàng tài trợ, mua sắm các mặt hàng, nhận các phần 

quà, kết nối doanh nghiệp và kiểm tra các trang thiết bị cho 

cuộc đua.   

Race Village là nơi hoàn hảo để người tham dự chụp hình và 

lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.  

Hai  BACKDROPS  chính (6m x 3m) sẽ được dựng tại khu vực 

chụp hình.

2) Đường đua 

Dọc theo đường đua, chúng tôi sẽ bố trí các vị trí để đặt quảng 

cáo. Người xem sẽ đứng quanh đường đua vừa theo dõi cuộc 

đua, đồng thời tạo cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận với người 

dân. 

3) Sổ Chương trình  

Mỗi người tham dự sẽ nhận được Sổ Chương trình với toàn bộ 

các thông tin về cuộc đua và thông tin ngắn về các nhà tài trợ. 

Đây là cơ hội để các doanh nghiệp quảng bá hình ảnh công ty 

dưới dạng in ấn.  

4) Website / Facebook / tin tức  

Website sự kiện sẽ hiển thị danh sách các nhà tài trợ đồng 

thời tạo điều kiện cho các đối tác cơ hội quảng bá thương hiệu 

đến người xem. Ngoài ra, chương trình được bảo trợ truyền 

thông bởi các báo đài và Bình Dương Phim.   



ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

Từ sự kiện đầu tiên:  

- 650 người tham dự đến từ 24 nước khác nhau  

- hơn 200 phụ nữ và 450 nam giới 

- Dưới 16 tuổi, 206 người tham dự 

- Từ 16 đến 29 tuổi, 113 người tham dự 

- Từ 30 đến 39 tuổi, 205 người tham dự 

- Từ 40 đến 49 tuổi, 96 người tham dự 

- Trên 50 tuổi, 30 người tham dự 

- 125 trẻ mồ côi  

- 95% người tham dự đến từ Sài Gòn.    

- hơn 900 người có mặt tại khu vực diễn ra sự kiện. 

"Mục tiêu cho sự kiện lần 2, chúng tôi mong muốn tăng gấp 
đôi số lượng người tham dự sự kiện"  



Nhà tài trợ chính

The (tên doanh nghiệp) Lakes Race

Khẩu hiệu công ty sẽ đi kèm với chúng tôi 

"Run for Orphans" = "Run with (tên doanh nghiệp) 

 

Thương thảo các điều khoản trực tiếp với Trưởng BTC  

000.000.000 VND



"Tài trợ bởi" 

Logo và tên doanh nghiệp đặt cạnh logo của chúng tôi ("tài 

trợ bởi") trong tất cả các bài viết và ấn phẩm 

Logo được đặt trên video của cuộc đua (góc trên màn hình)

Tên xuất hiện trên huy chương hoàn thành cuộc đua

1 gian hàng doanh nghiệp (5 mét vuông)

Logo trên áo thun, mặt trước (5cm x 6cm)

3 Logos trên backdrop sân khấu (nơi trao giải thưởng)

Logo đặt tại cổng chính chương trình 

Logo đặt tại cổng xuất phát và kết thúc 

Logo đặt tại trang chính website (2000 lượt xem / tuần)

1 trang giới thiệu độc quyền trong Sổ Chương trình

15 biển quảng cáo độc quyền dọc theo đường chạy + Race 

Village

Logo trên các tờ rơi và biển quảng cáo

Vouchers hoặc Booklet được đính kèm trong Gói sản phẩm 

1 bài viết trên Facebook/tháng

Logo xuất hiện trên các bài viết trên Facebook

2 đội được tham dự (10 người)

50.000.000 VND



Tài trợ Vàng

Logo được đặt trên Cup và Kỷ niệm chương (TOP 3 mỗi 

hạng mục)

Logo được đặt trên video của cuộc đua (góc dưới màn hình) 

Logo tại cổng xuất phát và kết thúc

1 gian hàng doanh nghiệp (3 mét vuông) 

Logo trên áo thun, sau lưng (4cm x 5cm)

Logo đặt tại trang chính website (2000 lượt xem / tuần)

6 dòng giới thiệu doanh nghiệp trong Sổ Chương trình  

10 biển quảng cáo độc quyền dọc theo đường chạy + Race 

Village

 Logo đặt trên tờ rơi chương trình

Vouchers hoặc Booklet được đính kèm trong Gói sản phẩm 

1 bài viết Facebook / tháng 

1 đội tham dự (5 người)

20.000.000 VND



Tài trợ Bạc

Logo xuất hiện cuối video

3 dòng giới thiệu doanh nghiệp trong Sổ Chương trình 

Logo tại cổng xuất phát và kết thúc

Logo trên áo thun, sau lưng (2cm x 3cm) 

Logo đặt tại trang chính website (2000 lượt xem / tuần)

5 biển quảng cáo độc quyền dọc theo đường chạy + Race 

Village

Vouchers hoặc Booklet được đính kèm trong Gói sản phẩm 

1 bài viết Facebook 

3 người tham dự

10.000.000 VND



Tài trợ Đồng

Logo đặt tại trang chính website (2000 lượt xem / tuần)

Logo đặt trên Sổ Chương trình (trang cuối)

2 biển quảng cáo độc quyền dọc theo đường chạy + Race 

Village 

Vouchers hoặc Booklet được đính kèm trong Gói sản phẩm 

1 bài viết Facebook

2 người tham dự

5.000.000 VND



Liên hệ
Trưởng Ban tổ chức 

Chris Devoize 

 

 

 

 

 

uschrisdevoize@gmail.com 

+84 76775326 

 

Official website: 

www.thelakesrace.com 

 

Facebook Page:  

https://www.facebook.com/thelakesrace 


