Mascot Design Contest
บริษัท คาร์ ชายน์ จากัด เราเป็ นทังผู
้ ้ ผลิตและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ดแู ลรักษารถยนต์ ซึง่ มีการจัดจาหน่ายทัง้
ภายในประเทศและส่งออกไปจัดจาหน่ายยังต่างประเทศ ขายสินค้ าพร้ อมบริ การของ คาร์ ชายน์ ในตลาด Traditional
Trade และตลาด Modern Trade รวมทังศู
้ นย์ล้างรถ ศูนย์บริการเคลือบแก้ ว โชว์รูมรถยนต์ ศูนย์ซอ่ ม ร้ านค้ าต่างๆ
วัตถุประสงค์ : ทางบริ ษัทคาร์ ชายน์ได้ เล็งเห็นถึงความสาคัญถึงความสาคัญของMascot ซึง่ เป็ นสิง่ ที่จะช่วย
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆของบริ ษัท และสร้ างเอกลักษณ์ให้ เป็ นที่จดจาของบุคคลทัว่ ไปมากยิ่งขึ ้น จึงขอเชิญนิสติ
นักศึกษา และบุคคลทัว่ ไป ส่งผลงานการออกแบบ Karshine Mascot Design Contest ภายใต้ แนวคิด “คาร์ ชายน์ คาร์
แคร์ ของคุณ”
เงื่อนไขการประกวด
1. ผู้มีสทิ ธิ์เข้ าร่วมประกวดต้ องเป็ นนิสติ นักศึกษา หรื อบุคคลทัว่ ไป อายุไม่เกิน 35 ปี มีสญ
ั ชาติไทย
2. ผู้เข้ าประกวดสามารถส่งผลงานเป็ นรายบุคคล หรื อเป็ นทีม (ไม่เกิน 3 คน / ทีม) มีสทิ ธิ์สง่ ผลงานไม่จากัด
แต่คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์พจิ ารณาการรับเงินรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านัน้
3. การออกแบบ Mascot ให้ ใช้ โปรแกรมในการออกแบบเท่านัน้ เช่น Photoshop, Illustrator หรื อ 3D เป็ นต้ น ส่งผลงาน
โดยใช้ file งานนามสกุลใดนามสกุลหนึง่ ดังนี ้ jpg, psd, ai, pdf (ความละเอียดต้ องไม่น้อยกว่า 300 dpi)
4. การออกแบบผลงานมาสคอต 1 ชิ ้นงาน จะต้ องมีมติ ิให้ เห็นไม่น้อยกว่า 3 ด้ าน คือ ด้ านหน้ า ด้ านข้ าง และด้ านหลัง
5. ผลงานที่สง่ เข้ าประกวดจะต้ องออกแบบด้ วยตนเอง ไม่มกี ารลอกเลียนแบบจากที่อื่น หรื อดัดแปลงจากตัวละคร ตัว
การ์ ตนู ที่มีลขิ สิทธิ์อยูแ่ ล้ ว และต้ องไม่เคยได้ รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน หากมีการตรวจพบภายหลัง หรื อมีผ้ ู
ทักท้ วง ผู้สง่ ผลงานเข้ าประกวดจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ ้นเอง ทางบริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบใดๆ ขอตัด
สิทธิ์การประกวดและการได้ รับรางวัล
6. ผู้เข้ าประกวดที่ผลงานเข้ ารอบ 5 ท่าน ต้ องเข้ ามานาเสนอผลงานด้ วยตัวเองที่บริ ษัท คาร์ ชายน์ จากัด
7. ผลงานที่ได้ รับรางวัลทุกชนิดให้ ถือเป็ นลิขสิทธิ์ของบริ ษัท คาร์ ชายน์ จากัด ที่จะสามารถนาผลงานไปปรับเปลีย่ นใช้ งาน
ตามความเหมาะสม
8. การดาเนินและการตัดสินอยูใ่ นดุลยพินิจจากคณะกรรมการ และการตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ ้นสุด
เกณฑ์ การตัดสินและพิจารณา
- Mascot มีลกั ษณะเป็ นเพศชาย / พร้ อมทังตั
้ งชื
้ ่อผลงาน
- รูปแบบของการออกแบบเป็ นทีจ่ ดจาได้ งา่ ย
- ความคิดสร้ างสรรค์
- การสือ่ ความหมายที่เหมาะสม
- สามารถนาไปใช้ งานได้ จริ ง
- การออกแบบมาสคอตต้ องมีโลโก้ และสีประจาบริ ษัทคาร์ ชายน์อยูใ่ นงานออกแบบ

ดาวน์โหลดไฟล์โลโก้ / ใบสมัคร
http://www.karshine.com/mascot_file/logo_color.rar
http://www.karshine.com/mascot_file/Karshine_Mascot_Design_Contest.pdf

รางวัล
รางวัลรวมมูลค่า 40,000 บาท
- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท
- รางวัล Popular Vote เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท
(ตัดสินจากผลงานที่ได้ รับการกดLikeมากที่สดุ ใน facebook / KarshineAutoCare)
** ทุกผลงานที่ได้ รับรางวัล หักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามที่ก ฎหมายกาหนด
วิธีการและเงื่อนไขในการส่ งผลงาน
1. ส่งผลงานในรูปแบบกระดาษขนาด A3 และติดบนฟิ วเจอร์ บอร์ ด (รูปแบบการส่งผลงานต้ องเป็ นไปตามฟอร์ มที่บริ ษัทฯ
กาหนดไว้ )
2. ส่งแบบฟอร์ มใบสมัคร พร้ อมกรอกข้ อมูลและอธิบายแนวความคิด(Concept) ของผลงานให้ ครบถ้ วนและชัดเจน
เพื่อให้ คณะกรรมการเข้ าใจได้ มากที่สดุ พร้ อมพริ น้ ต์และแนบมาพร้ อมกับผลงาน
3. บันทึกไฟล์งานต้ นฉบับและไฟล์jpg / แบบฟอร์ มใบสมัครลงบน CD หรื อ DVD จานวน 1 แผ่น ต่อ 1 ผลงาน
4. ระยะเวลาการส่งผลงาน ตังแต่
้ วนั ที่ 16 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2560 (ระยะเวลาส่งผลงาน 44 วัน)
เริ่ มเปิ ดรับผลรางวัล Popular Vote 3 – 26 เมษายน 2560 เวลา 00.00 น.
ประกาศผลรางวัลและมอบรางวัล วันที่ 28 เมษายน 2560
5. ส่งผลงานด้ วยตนเอง หรื อส่งไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) มาที่
บริษัท คาร์ ชายน์ จากัด
57 หมู่ 6 ถ.วิภาวดี-รังสิต ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
(ผลงานที่สง่ ทางไปรษณีย์จะถือวันที่ประทับตราบนไปรษณีย์เป็ นหลัก)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : e-mail : contact@karshine.com (หัวข้ อ : ประกวดออกแบบMascot)
facebook.com/KarshineAutoCare (Inbox)

Line ID : @karshine
www.karshine.com
กรณี ไม่มี ผลงานที่ผ่า นเกณฑ์ การรั บรางวัลในรางวัลหนึ่งดังกล่าวข้ างต้ น ทางคณะผู้จัดประกวดจะ
ขอยกเลิกการประกวด Mascot และนาเงิ นรางวัลส่งคืน ทางบริ ษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า โดยผลงานที่สง่ เข้ า
*** หมายเหตุ :

