
AbdullahAbdullah
Al-haydanAl-haydan

Saudi Arabia

للرعاية
واالعالن



باتـــت مملكتنـــا الغاليـــة محـــط أنظـــار العالـــم مؤخـــرًا باحتضانهـــا ألشـــهر 

ــًا لرؤيـــة 2030 التـــي تهـــدف  ــات العالميـــة وذلـــك تحقيقـ البطـــوالت الرياضـ

إلـــى اســـتضافة أهـــم األحـــداث الرياضيـــة فـــي العالـــم .

ويحظـــى قطـــاع الرياضـــة فـــي بالدنـــا بتاريـــخ حافـــل وإنجـــاز متواصـــل فهـــو 

قطـــاع يتســـم بالعـــزم والطمـــوح والرغبـــة الدائمـــة فـــي االنتصـــار والفـــوز 

خـــادم  مـــن  الكبيـــر  واالهتمـــام  المســـبوق  الغيـــر  الدعـــم  نظيـــر  وذلـــك 

الحرميـــن الشـــريفين الملـــك ســـلمان وصاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد 

ــا اللـــه - األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان - حفظهمـ

ممـــا جعـــل الجميـــع ينظـــر بنظـــرة فخـــر وأمـــل إلـــى مســـتقبل ناصـــع ترســـمه 

رؤيـــة المملكـــة 2030.



أهداف وزارة الرياضة في دعم الرياضة.

صناعة رياضة تنافسية على مستوى عالي.	 

تمكين وحوكمة الهيئات الرياضية ورفع كفاءتها.	 

 تعزيـــــــز دور اإلعـــــــالم الرياضــــــي فـــي ترســـــيخ ثقافــــــة الرياضــــــة ونشــــــــــر	 

مبادئها وقيمها.

 رفــــــــــع مســــــتوى الحضـــــــور والتمثيـــــــل السعـــــــودي فـــي الساحـــــــة	 

الرياضية الدولية.

يســـعى االتحـــاد إلـــى المســـاهمة فـــي تطويـــر ورعايـــة أنشـــطة رياضـــة 

الســـيارات والدراجـــات الناريـــة وتقديـــم خدماتـــه ألعضائـــه بجـــودة كاملـــة 

وعاليـــة مـــع أعلـــى معاييـــر الســـالمة الدوليـــة.



نبذة

األهداف

املشاركات القادمة

الكابتـــن عبداللـــه اللحيـــدان  دخـــل عالـــم الراليـــات واســـتطاع فـــي فتـــرة قياســـية ومـــن 

ثالـــث مشـــاركة تحقيـــق المركـــز الثالـــث فـــي فئـــة T1، كمـــا حقـــق فـــي أحـــد مشـــاركاته 

المركـــز الثانـــي فـــي رالـــي ســـدير فـــي نفـــس الفئـــة، ويطمـــح الكابتـــن ألن يكـــون ممثـــل  

ـــة. المملكـــة فـــي المشـــاركات الدولي

يهـــدف الكابتـــن فـــي المشـــاركات ان يكـــون بطـــل الســـعودية للراليـــات وأن يكـــون ممثـــل 

الســـعودية فـــي رالـــي داكار وان يحقـــق مراكـــز متقدمـــة.

رايل داكار العاملي

الساحل	 

الربع الخالي	 

مدينة الدمام	 

بطولة السعودية للراليات
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فئة T1 مجهزة حسب مواصفات السباقات الدولية

املركبة



التسويق والتغطيات اإلعالمية للكابنت

التسويق والتغطيات اإلعالمية 

بطولة السعودية تويوتا

10K +  مشاهدة 

1.4M +  متابع 

15K +  مشاهدة 
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الرعايات

الباقات واملميزات
دخـــول راليـــات المملكـــة والخليـــج ضمـــن كأس العالـــم للراليـــات الصحراويـــة يعتبـــر نقلـــة 

كبيـــرة فـــي عالـــم رياضـــة الســـيارات بمنطقـــة الشـــرق االوســـط بســـبب الدعـــم الكبيـــر 

مـــن الدولـــة لهـــذه الرياضـــة فـــي االونـــة االخيـــرة وتركيـــز وســـائل اإلعـــام علـــى هـــذه 

ـــة مـــن عـــدة صحـــف وقنـــوات محليـــة ودوليـــة البطول

A الراعي املايسB الراعي الذهبيC الراعي الفيض



A الراعي املايس

إبراز العامة التجارية للراعي على سيارة السباق.   1

على جانبي السيارة األيمن واأليسر	 

على الواجهة االمامية للسيارة	 

على الزجاج الخلفي للسيارة	 

إبراز العامة التجارية على المظلة ) الموقف الخاص بالسيارة (.    

ـــراز العامـــة التجاريـــة علـــى لبـــاس الكابتـــن علـــى   مواقـــع ) اللبـــاس الرئيســـي +      إب

ـــاس الثانـــوي + الخـــوذة (. اللب

ــي    4 ــاركة فـ ــويقية المشـ ــة والتسـ ــات االعانيـ ــن الحمـ ــة ضمـ ــة التجاريـ ــراز العامـ إبـ

الســـباقات.

إبراز العامة التجارية على ستاند التصوير للقاءات مع الكابتن.   5

إبراز العامة التجارية في صفحات برامج التواصل االجتماعي الخاصة بالكابتن.    

ــة      ــة المصاحبـ ــات الرياضيـ ــة والمجـ ــار الصحفيـ ــن األخبـ ــة ضمـ ــة التجاريـ ــراز العامـ إبـ

لتغطيـــات الكابتـــن.

تكريـــم الراعـــي ضمـــن حفـــل خـــاص للســـباق بفعاليـــة خاصـــة تجمـــع الرعـــاة وبعـــض     

المشـــاركين فـــي الســـباقات.

تقديـــم صـــور فوتوغرافيـــة خاصـــة لظهـــور العامـــة التجاريـــة ضمـــن المشـــاركات     

فـــي الســـباقات.

إمكانيـــة االســـتفادة مـــن اســـتخدام اســـم الكابتـــن والجوائـــز الحاصـــل عليهـــا ضمـــن    10

تســـويق منتجـــات الراعـــي.

جلسة تصوير مع منتجات الراعي بظهور الكابتن وسيارة السباق.   11

تصوير مرئي للراعي مع الكابتن وسيارة السباق.    1



B الراعي الذهبي

إبراز العامة التجارية للراعي على جانبي سيارة السباق األيمن واأليسر.   1

إبــراز العامــة التجاريــة علــى لبــاس الكابتــن علــى   مواقــع ) اللبــاس الثانــوي +     

الخــوذة (.

المشــاركة فــي      الحمــات االعانيــة والتســويقية  التجاريــة ضمــن  العامــة  إبــراز 

الســباقات.

إبراز العامة التجارية على ستاند التصوير للقاءات مع الكابتن.   4

إبراز العامة التجارية في صفحات برامج التواصل االجتماعي الخاصة بالكابتن.   5

إبــراز العامــة التجاريــة ضمــن األخبــار الصحفيــة والمجــات الرياضيــة المصاحبــة     

الكابتــن. لتغطيــات 

تكريــم الراعــي ضمــن حفــل خــاص للســباق بفعاليــة خاصــة تجمــع الرعــاة وبعــض     

المشــاركين فــي الســباقات.

تقديــم صــور فوتوغرافيــة خاصــة لظهــور العامــة التجاريــة ضمــن المشــاركات في     

السباقات.

ــز الحاصــل عليهــا ضمــن      ــن والجوائ إمكانيــة االســتفادة مــن اســتخدام اســم الكابت

تســويق منتجــات الراعــي.

تصوير مرئي للراعي مع الكابتن وسيارة السباق.   10



C الراعي الفيض

إبراز العامة التجارية للراعي على جانبي سيارة السباق األيمن واأليسر.   1

إبراز العامة التجارية على لباس الكابتن الرئيسي.    

ــي      ــاركة فـ ــويقية المشـ ــة والتسـ ــات االعانيـ ــن الحمـ ــة ضمـ ــة التجاريـ ــراز العامـ إبـ

الســـباقات.

إبراز العامة التجارية في صفحات برامج التواصل االجتماعي الخاصة بالكابتن.   4

ــة    5 ــة المصاحبـ ــات الرياضيـ ــة والمجـ ــار الصحفيـ ــن األخبـ ــة ضمـ ــة التجاريـ ــراز العامـ إبـ

ــن. ــات الكابتـ لتغطيـ

تكريـــم الراعـــي ضمـــن حفـــل خـــاص للســـباق بفعاليـــة خاصـــة تجمـــع الرعـــاة وبعـــض     

المشـــاركين فـــي الســـباقات.

إمكانيـــة االســـتفادة مـــن اســـتخدام اســـم الكابتـــن والجوائـــز الحاصـــل عليهـــا ضمـــن     

تســـويق منتجـــات الراعـــي.

تصوير مرئي للراعي مع الكابتن وسيارة السباق.    
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الرعاة السابقني




