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Lưu ý:
- Video này sẽ được phát hành chính thức vào ngày 01/05/2020
- ngày đầu tiên mở đơn đăng ký cho The Lakes Race mùa 3.
Đây sẽ là Video TEASER chương trình nhằm khởi động sự kiện.
Năm ngoái, lượt xem video teaser trên Youtube + Facebook đã
lên đến hơn 120 000 views.
- Để có logo trên video, các nhà tài trợ phải ký hợp đồng trước
ngày 01/05/2020.
- Mỗi năm, chúng tôi chỉ chỉnh sửa video một lần, vì vậy nếu các
nhà tài trợ ký hợp đồng sau ngày 01/05/2020, logo tài trợ sẽ xuất
hiện trong video được chỉnh sửa sau đó vào mùa sau.

Click vào để xem video
TEASER của chúng tôi 

https://youtu.be/T2EpJ33GklM
https://youtu.be/T2EpJ33GklM


- Phần giới thiệu 

- Khái niệm chương trình

- Hoạt động từ thiện  

- Thử thách doanh nghiệp

- Lịch trình

- Phí đua / Khoảng cách

- Gói tài trợ

- Ban Tổ Chức

- Thông tin liên lạc

MỤC LỤC



 
 162 trẻ em mồ côi đã được mời tham gia Cuộc đua The Lakes

Race mùa 2. Số tiền từ Nhà tài trợ và các Runners đã giúp
BTC trang bị giày, vớ, áo phông, huy chương, Chip Tag, BIB
và xe di chuyển cho các em. Các bé có cơ hội chạy đua cùng
với các bạn đến từ các trường Quốc Tế (La Petite Ecole, Saint

Ange, Marguerite Duras, Boule et Billes, và các anh chị sinh
viên đến từ Đại học Kinh tế và Tài chính (UEF) và các trường

khối Đại học Quốc gia TP.HCM).
 

Phần lớn, những đứa trẻ bị bỏ rơi ở độ tuổi rất nhỏ, nên các
em bị tổn thương sâu sắc và thiếu tự tin rất nhiều.

Sự kiện là cơ hội để các em có được sự tự tin, khám phá những
vùng đất mới và thử thách bản thân.

 
"Chạy cho phép họ mơ ước lớn hơn, mang lại sự tự tin và có

được lòng tự trọng tốt hơn."
#No_Child_Is_Limited

 
CÙNG CHÚNG TÔI TRAO CƠ HỘI CHẠY ĐẾN TRẺ MỒ CÔI!!

CUỘC ĐUA VÌ TRẺ MỒ CÔI!

GIỚI THIỆU



200 trẻ mồ côi đến từ 5 Cô nhi viện sẽ được mời
tham gia mùa Ba của chương trình

Phiên bản đầu tiên - 07/04/2019 => 125 trẻ mồ côi được mời + 523 runners đăng ký
Phiên bản thứ hai - 20/10/2019 => 162 trẻ mồ côi được mời + 1313 runners đăng ký
Phiên bản thứ ba - 11/10/2020 => 200 trẻ mồ côi + ? 

 

( Ước tính hơn 2000 runners và sẽ không vượt quá 2500 người vì lý do an toàn)
 

Note: Số lượng này không bao gồm phụ huynh các bé, các tình nguyện viên và những
người có mặt cổ vũ tại đường đua (khoảng 400 - 600 người).

 
Kết luận: Trong 5 tháng, chúng tôi đã tăng gần gấp ba số lượng người tham gia,

chúng tôi dần thu hút được nhiều người THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH!!!
Công ty có thể tài trợ chương trình với các mục đích sau: LÀM TỪ THIỆN, BẢO VỆ MÔI

TRƯỜNG, QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU hoặc BÁN SẢN PHẨM.
 

Sự kiện của chúng tôi ngày càng thu hút nhiều người chạy từ Sài Gòn và các tỉnh lân cận.
Kiểm tra kết quả của chúng tôi TẠI ĐÂY

 

DỮ LIỆU TỔNG QUAN - 20/10/2019
Kiểm tra danh sách người tham gia của chúng tôi TẠI ĐÂY

DỮ LIỆU 

https://www.thelakesrace.com/results.html#/
https://www.thelakesrace.com/participants-list.html#/


"Hãy trao cơ hội cho trẻ mồ côi được CHẠY !!"

"Một lần đăng ký = một đứa trẻ mồ côi được tài trợ"

(cung cấp giày, vớ, đồ uống, thức ăn, áo phông và huy chương cho

các em)

Hoàn cảnh về những đứa trẻ
Hầu hết các em đều bị bỏ rơi khi còn rất nhỏ.

Các em  lớn lên thiếu lòng tự trọng và sự tự tin.

Các em hiếm khi có cơ hội rời khỏi cô nhi viện để được tiếp xúc

với thế giới bên ngoài.

 Các em không có điều kiện để chơi thể thao và thi đấu như
những đứa trẻ khác.

Tại sao tham dự cuộc đua của chúng tôi sẽ tạo

nên sự khác biệt?

Việc chạy khuyến khích các em chiến đấu hết mình để nhận

được phần thưởng,  nó sẽ mang lại cho các em những giá trị
khi làm việc chăm chỉ và cố gắng nỗ lực.

Kết thúc cuộc đua sẽ giúp các em có ý thức   cao hơn về bản

thân. Đồng thời, việc chạy còn mang cơ hội thực sự để các em

hòa nhập với cộng đồng.Các em có cơ hội để gặp gỡ những

người bạn mới từ các quốc gia khác nhau => trao đổi Văn hóa

"Các trẻ em ưu tú" được đào tạo bởi Giám đốc cuộc đua của

chúng tôi và tham gia các sự kiện chạy trên  khắp Việt Nam.

Điều đó mang lại cho các em mục tiêu để tiếp tục và

phấn đấu đạt được ước mơ.

"Làm thế nào để chúng tôi giúp các trẻ mồ côi tái hòa nhập cộng đồng "

CONCEPT



"Tạo một dự án dài hạn để đào tạo các ngôi sao trẻ
Việt Nam . "



Khoảng 8 đến 10 trẻ ưu tú được đào tạo hàng tuần bởi giám đốc
cuộc đua để phát triển khả năng chạy và sự tự tin cho các em. 
Mục tiêu cuối cùng là giúp các em gia nhập đội tuyển Quốc gia
hoặc nhận học bổng để học tập tại Mỹ. 
( Công ty Athlete Trotter chúng tôi đã gửi các vận động viên đến
các tiểu bang trong 3 năm qua)
The Lakes Race diễn ra mỗi năm một lần và mời nhiều trẻ mồ côi
tham dự chương trình. Đồng thời chúng tôi giữ công việc đào tạo
và đăng ký cho những trẻ mồ côi ưu tú tham gia chạy các sự kiện
trên khắp Việt Nam. 
ĐỌC và kiểm tra lịch trình của chúng tôi, TẠI ĐÂY

1) Chương trình đào tạo cho các trẻ em mồ
côi  ưu tú của chúng tôi

CHÚNG TÔI KHÔNG CHỈ LÀ MỘT
SỰ KIỆN CHẠY!

 
Chương trình của chúng tôi trên VTV3, bạn đã xem chúng tôi?

https://www.thelakesrace.com/uploads/8/6/6/4/86647934/running_program_-_que_huong.xlsx_-_sheet1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8eOGUbBUp08&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=8eOGUbBUp08&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=8eOGUbBUp08&t=1s


2) Training Program for our Elite Orphans

CHÚNG TÔI KHÔNG CHỈ LÀ MỘT
SỰ KIỆN CHẠY!

XE TẢI NHỎ ĐỂ CHỞ CÁC EM  

 
Chúng tôi cùng các trẻ em mồ côi ưu tú đi khắp Việt
Nam trên chiếc xe tải nhỏ này: Đà Lạt, Cần Thơ và

hy vọng Sapa sẽ là điểm đến của chúng tôi !!
 

LOGO CỦA BẠN SẼ CÓ TRÊN CHIẾC XE TẢI NÀY 
 



Những trẻ em phải nhận ra mình may mắn khi là một phần không thể thiếu
của chương trình. Mỗi tuần hơn 200 trẻ em mồ côi thấy các em vài rời trung
tâm để có các hoạt động vui vẻ bên ngoài. Chúng tôi dạy cho các em cách
tôn trọng và bảo vệ môi trường, đặc biệt là Hồ Đá (nơi The Lakes Race diễn
ra). Mỗi Chủ nhật sau khi được luyện tập, các em cùng chúng tôi làm sạch
rừng và có những hoạt động tuyên truyền nhận thức cho người dân địa
phương và sinh viên. Khu vực này rất đẹp, nhưng cần bảo vệ vì nó đã trở
thành một bãi rác do người dân địa phương học sinh chưa có ý thức. Chúng
tôi đang làm việc với chính quyền địa phương để giữ cho nơi này sạch sẽ và
chúng tôi đang giáo dục thế hệ trẻ tiếp theo.

FULL VIDEO HERE

2) Đăng ký cho các em ở nhiều giải chạy tại Vietnam
Những 8-10 trẻ em từ Trung tâm Nhân đạo Quê Hương được đào tạo để tham
gia các cuộc đua. Năm nay, chúng tôi đã tham gia ự kiện Vietseeds UpRace,
Revive Marathon, Pocari Sweat Run. Một số trẻ rất mạnh mẽ và có thể chạy
5km dưới 30 phút. Ước mơ của chúng tôi là giúp đỡ những trẻ em trở thành
những vận động viên chạy chuyên nghiệp. Do đó, nếu các em muốn sau này
cuộc sống của mình gắn liền với việc chạy thì chúng tôi sẽ giúp các em làm
điều đó.

3) Dự án làm sạch môi trường

CHÚNG TÔI KHÔNG CHỈ LÀ MỘT
SỰ KIỆN CHẠY!

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


Crippa Yemaneberhan:
 Sinh ra ở Wollo ở phần Đông Bắc của

Ethiopia. Yemaneberhan mất cha mẹ trong
chiến tranh Eritrea-Ethiopia và được nhận

nuôi trong một trại trẻ mồ côi ở Addis Abeba.
Vào năm 2001, cậu được một cặp vợ chồng
người Ý nhận làm con nuôi. Kể từ đó, anh
giành được rất nhiều huy chương ở các

cuộc đua chạy khác nhau. Anh đã có màn
trình diễn tốt tại giải vô địch châu Âu 2016 ở
Amsterdam về đích thứ tám với cự ly 5000
mét. Một năm sau, anh đứng thứ bảy trong
3000 mét tại giải vô địch trong nhà châu Âu

2017 ở Belgrade.

 "Sự kiện của chúng tôi là tài trợ cho những trẻ em mồ côi
Việt Nam để các em có thể chạy và thách thức giới hạn
của mình. Chúng tôi đào tạo Top 8-10 từ phiên bản đầu
tiên của The Lakes Race và tham gia một số sự kiện khác
ở Việt Nam, chúng tôi mong muốn nâng cao một thế hệ 

tiếp theo của Việt Nam.  "

Ví dụ về một cậu bé mồ cô ở Ý 
  "Chạy đã thay đổi cuộc sống của tôi " 



 "Một cách tốt để gắn kết đồng nghiệp " 

 "Một cách hoàn hảo để tiếp xúc " 

THAM GIA THỬ THÁCH NHÓM  

 
Khuyến khích nhóm của bạn chạy dưới tên công ty . 

Đem đến cho bạn cơ hội chạy đua cùng các đội nhóm khác và  
quảng bá thương hiệu của bạn. 

 
LỢI ÍCH CHO CÔNG TY

-Nhận hashtag (# Tên công ty) - đạo cụ để lưu những kỷ niệm với các đồng nghiệp trong
chương trình của chúng tôi. 

- Logo công ty trên BIB của bạn (Đừng quên gửi cho chúng tôi LOGO công ty của bạn)
- Đồng thời, Logo công ty sẽ được in trên backdrop

  
QUY TẮC NHÓM

- Một nhóm tối thiểu 5 người
- Thời gian được tính bởi 5 runners đầu tiên để xếp hạng vị trí nhóm của bạn. 

                                   Kết quả ĐỘI NHÓM 10km năm ngoái, TẠI ĐÂY 

THỬ THÁCH DOANH NGHIỆP

https://www.thelakesrace.com/uploads/8/6/6/4/86647934/result_-_team_-_10_km_-_team.pdf
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1) Đường đua

 
Khu vực tập trung chính để người tham gia giao lưu với các gian hàng của các
nhà tài trợ, các nhà cung cấp hàng hóa, các đơn vị y tế, điều trị chấn thương,
các công ty cung cấpcác dịch vụ xã hội  khác và có thiết bị kiểm tra cho cuộc
đua. 
Làng đua là một nơi tuyệt vời cho người chạy  chụp ảnh và lưu lại những kỷ
niệm. 
Hai BACKDROPS chính (6m x 3m) có sẵn để người tham gia chụp ảnh.

2) Dọc theo đường đua

3) E-RaceBook

4) Website / Facebook page / news 

5 ngày trước ngày đua, chúng tôi sẽ chia sẻ E-RaceBook của chúng tôi
cho tất cả người tham gia trên email và trên trang Facebook The Lakes

Race. 
Chúng tôi muốnbảo vệ môi trường với châm ngôn hạn chế sử dụng túi

nilon và giấy, vì vậy tất cả các chứng từ và voucher sẽ được có sẵn
trực tuyến trong E-RaceBook này. 

KHÔNG GIAN 

Dọc theo đường đua có sẵn không gian để hiển thị vật dụng có thương hiệu nhà
tài trợ. Khán giả có thể nhận dạng thương hiệu khi tập hợp theo dõi và cổ vũ
runners. Cung cấp cơ hội chiến thuật để tạo ra nhận thức cho khách hàng về

thương hiệu.

Trang web sự kiện sẽ nêu bật các nhà tài trợ  và các đối tác của chúng tôi , tạo
cơ hội để tất cả người xem có thể nhận diện thương hiệu của bạn. Bên cạnh

đó, sự kiện còn được bao phủ bởi báo chí địa phương và năm ngoái chúng tôi
đã được lên TV, Xem chúng tôi tại đây.



PLANET SPORTS LÀ NHÀ TÀI TRỢ KIM
CƯƠNG MÙA GIẢI TRƯỚC

80.000.000 VND

NHÀ TÀI TRỢ KIM CƯƠNG
Không bao gồm VAT

- Tên  công ty gắn liền với logo The  Lakes Race
- Khả năng có một khẩu hiệu cạnh khẩu hiệu cuộc đua 

 
 "Chạy cho trẻ mồ côi " =  "chạy với (tên công ty)

 
- Thảo luận các điều khoản và điều kiện với giám đốc  cuộc đua 



NHÀ TÀI TRỢ KIM CƯƠNG

Logo  công ty luôn gắn liền với logo của chúng tôi trên tất cả nội dung.
Logo ở đầu video chương trình

Logo trên bảng giải thưởng 
Logo trên FINISHER ruban

Mã khuyến mại được gửi qua email cho người tham gia sau khi họ
đăng ký cuộc đua

Logo trên tất cả các hình ảnh runners (khoảng 3000 để 4000 ảnh)
Logo trên tất cả các chứng chỉ trực tuyến cho runners

Logo trên xe tải nhỏ (minivan) của chúng tôi
Logo trên áo thun của nhân viên, tình nguyện viên (mặt sau)

Logo trên tất cả các huy chương của hoàn thành (mặt sau)1 gian hàng
triển lãm 3mx3m tại làng đua

Logo trên áo của runners (mặt trước và sau)
Logo trên số BIB runners

Bản báo cáo về vị trí của Runner (theo quận)
2 biểu trưng trên sân khấu (Lễ trao giải)

4 logo trên cổng chính của sự kiện (vạch bắt đầu/kết thúc)
Logo trên trang web chính thức của chúng tôi (2000 lượt truy cập/tuần)
1 trang độc quyền trên E-RaceBook của chúng tôi để giới thiệu công ty

của bạn
20 bảng ký hiệu độc quyền dọc theo đường đua

Logo trên tất cả tờ rơi và biểu ngữ quảng cáo in1 bài Facebook/tháng
Logo trên mọi bài viết trên trang Facebook của The Lakes Race

3 đội  được mời tham gia chương trình (15 người)



NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG HÀNH
50.000.000 VND

Chưa bao gồm VAT 

·     Logo và tên công ty đặt cạnh logo của chúng tôi (Powered by) trên
tất cả các nội dung.

·     Logo trên video của chúng tôi (trên cùng của màn hình)
·     1 gian hàng triển lãm (3 mét vuông)

·     Logo trên xe tải nhỏ (minivan)
·     Logo trên áo thun, mặt trước 

·     1 logo lớn trên sân khấu (Lễ trao giải)
·     2 biểu trưng trên cổng chính của sự kiện (bắt đầu/kết thúc)

·     Logo trên bảng giải thưởng
·     Logo trên BIB runners

·     Logo trên trang chính của trang web của chúng tôi (2000 lượt truy
cập/tuần)

·     1 trang độc quyền trên E-RaceBook của chúng tôi để giới thiệu
công ty của bạn

·     15 bảng ký hiệu độc quyền dọc theo làng đua
·     Biểu trưng trên tất cả tờ rơi và biểu ngữ in

·     1 bài Facebook/tháng
·     Logo trên mọi bài viết của Facebook

·     2 đội được mời tham gia chạy (10 người)



·      Logo trên mỗi Cup và Trophy (TOP 3 của mỗi cự ly)

·      Logo trên video của chúng tôi (dưới cùng của màn hình)

·      2 biểu trưng trên cổng bắt đầu/kết thúc

·      Logo in trên BIB runners

·      Logo trên tất cả các chứng chỉ điện tử của runners

·      Logo trên minivan của chúng tôi

·      1 gian triển lãm (3 mét vuông)

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

·      1 logo trên backdrop

·      1 # (tên công ty) 

·      Logo trên trang chính của trang web của chúng tôi (2000 lượt

truy cập/tuần)

·      10 dòng trên E-RaceBook của chúng tôi để giới thiệu công ty

của bạn

·      12 bảng ký hiệu độc quyền dọc theo chủng tộc + Race Village

·      Logo in trên tất cả các tờ rơi 

·      1 bài viết trên Facebook/tháng

·      1 đội được mời tham gia chạy chương trình (5 người)

30.000.000 VND
Chưa bao gồm  VAT 

NHÀ TÀI TRỢ VÀNG



SILVER SPONSOR

·   Logo ở cuối video

·      6 dòng trên E - Book của chúng tôi để giới thiệu công ty của bạn

·      Logo trên cổng bắt đầu/kết thúc

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

·      1 gian hàng trên làng đua (3m x 3m)

·      Logo trên minivan của chúng tôi

·      Logo trên tất cả các chứng chỉ điện tử cho runners

·      1 logo trên backdrop sân khấu

·      1 hashtag (# tên công ty) – đạo cụ chụp hình

·      Logo trên trang chính của trang web của chúng tôi (2000 lượt truy

cập/tuần)

·      8 bảng ký hiệu độc quyền dọc theo đường đua

·      3 lời mời tham gia chương trình

·      1 bài đăng trên Facebook

15.000.000 VND
Chưa bao gồm VAT 

NHÀ TÀI TRỢ BẠC



Logo ở cuối video

Logo trên trang web chính thức của chúng tôi (2000 lượt truy cập /

tuần)

Logo trên backdropsân khấu 

Logo trên xe tải của chúng tôi

4 bảng hiệu độc quyền dọc theo cuộc đua + Làng đua

3 dòng trên E-RaceBook để giới thiệu công ty của bạn

1 bài đăng trên Facebook

1 hashtag (Tên của công ty) Prop

1 gian hàng trên Làng đua (3 m x 3 m)

 

7.000.000 VND
Chưa bao gồm VAT 

NHÀ TÀI TRỢ BẠC



ORGANIZERS

CEO: Hoàng Đăng Đồng:
" Chúng ta có thể giáo dục thế hệ
kế tiếp "
Giám đốc Cuộc đua: Chris Devoize:
"Truyền cảm hứng niềm đam mê
của tôi về thể thao và chạy đến trẻ
em Việt Nam." 

"Chúng tôi rất hạnh phúc khi tổ chức sự kiện này và chúng tôi mong muốn
đem đến những điều tốt đẹp nhất đến cho tất cả người tham gia. Chúng tôi
cảm ơn các nhà tài trợ, và tình nguyện viên đã giúp cho chương trình có thể
diễn ra." 
 
Công ty chúng tôi có 3 mục tiêu chính:
 
-Phát triển trẻ mồ côi về lĩnh vực thể thao và chạy. Tất cả dự án của chúng tôi
đều nhằm phát triển trẻ em mồ côi. Chúng tôi thực sự muốn đem đến sự khác
biệt và thay đổi cuộc sống của của các em thông qua các môn thể thao và làm
tình nguyện viên bảo vệ môi trường. Cuộc đua này thuộc về các em!
 
-Chúng tôi tổ chức các cuộc đua nhằm thúc đẩy cộng đồng chạy ở TP. Hồ Chí
Minh. Chúng tôi biết rằng số lượng người tham gia chạy càng nhiều tại Việt
Nam, vì vậy chúng tôi muốn đề xuất một Sân chơi cho người chạy.
 
-Thức tỉnh nhận thức của người dân về chất thải nhựa và tái chế. Trước và
sau sự kiện, chúng tôi đều tổ chức nhiều hoạt động làm sạch môi trường cùng
với trẻ em. Chúng tôi biết rằng chúng tôi sẽ khó thay đổi suy nghĩ của người
lớn nhưng chúng tôi có thể giáo dục các thế hệ tiếp theo để giúp Trái Đất của
chúng ta ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn.

" Athlete-Trotter "
BAN TỔ CHỨC



Race director: 

Chris Devoize

 

 

 

 

 

chrisdevoize@

athlete-trotter.com

 

Phone:  076 77 53 26

 

Official website: www.thelakesrace.com
 

Facebook Page: https://www.facebook.com/thelakesrace

Event Coordinator

Trịnh Thúy Kiều

 

 

 

 

 

thuykieu@

athlete-trotter.com

 

Phone:  093 776 23 00

 

" Together we make run orphans "

THÔNG TIN LIÊN LẠC


