THAILAND PAVILION 2020
MASCOT DESIGN CONTEST

รายละเอี ย ด
การรั บ สมั ค ร

ดาวนโหลดใบสมัคร
สงผลงาน พรอมแนบใบสมัครไดที่
หรือ สงไปรษณียมาที่

มาสคอต

Website: expo2020dubaithailand.com
Facebook: EXPO 2020 DUBAI THAILAND
info@thailandexpo2020.com
หัวขออีเมล “สงผลงานออกแบบรัก”
บริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)
545 ซอยปรีดีพนมยงค 42 ถนนสุขุมวิท 71
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
จาหนาซองถึง EXPO 2020 DUBAI THAILAND

ระยะเวลาการเปดรับสมัคร และสงผลงาน
สงผลงาน พรอมแนบใบสมัครทาง E-mail หรือ ไปรษณีย
ประกาศผลผูชนะทาง Website และ Facebook

ตั้งแตวันนี้ - วันที่ 10 มีนาคม 2562
วันที่ 15 มีนาคม 2562

แนวคิดการออกแบบ

THAILAND PAVILION 2020 MASCOT DESIGN CONTEST
ชื่อ
อายุ
ลักษณะ
สีหลักที่ใชออกแบบ

รัก หรือ Luck
เปนเด็กสาวอายุ 15-18 ป
มีเสนห ขี้เลน เปนกันเอง ฉลาดเฉลียว เปนมิตรกับผูม าเยือน และเปนที่รักของทุกคน
บุคลิกเปนเด็กนารัก นากอด
ขาว และ เหลืองทอง

(ภาพอาคารแสดงประเทศไทยที่ใช ดอกรัก
เปนองคประกอบหลักในการตกแตงผนังอาคารดานหนา)

ที่มาแนวคิด
มาสคอต

•

“รัก” หรือ “Luck” คือ ชื่อมาสคอตตัวแทน

•

“ดอกรัก” มีที่มาจากพวงมาลัยที่คนไทยมอบใหผูมาเยือน

Thailand Pavilion 2020 ที่มีบุคลิก Smart & Friendly
โดยชื่อในภาษาอังกฤษเลือกใชคําวา Luck เพื่อสื่อถึงมาสคอต
นําโชคของอาคารแสดงประเทศไทย

เพื่อเปนสัญลักษณของการตอนรับ และยังเปนที่มาของงาน
ผนังตกแตงอาคารแสดงประเทศไทย

• “การขับเคลื่อนสูอนาคต”

หรือ “Mobility for the Future”

คือ แนวคิดหลักของ Thailand Pavilion 2020 ที่สะทอนถึง
ศัก ยภาพในการพั ฒ นาและขั บ เคลื่ อ นการเชื่ อ มโยงอย า งมี
ประสิทธิภาพระหวางผูค น องคกร และประเทศ ดวยระบบดิจทิ ลั
รวมถึงการใชเทคโนโลยีหลากมิตเิ พือ่ จัดการปญหาและเพือ่ สราง
คุณภาพชีวิตที่ดีรองรับอนาคต

กฎ กติกา และเกณฑการพิจารณาตัดสิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ผลงานทีน่ าํ เสนอจะตองมีความสวยงาม มีความคิดสรางสรรค ใชดอกรักเปนสวนประกอบ และมีการออกแบบ
ที่สะทอนความเปนไทย โดยแนวคิดมาสคอตตองสะทอนถึงแนวคิดการออกแบบอาคารแสดงประเทศไทย
ผลงานที่นําเสนอจะตองสามารถสื่อความหมาย และบุคลิกที่กําหนดไวไดอยางชัดเจนตามแนวคิดที่กําหนด
ไดอยางครบถวนสมบูรณ โดยสีมาสคอต ตองใชสขี าว และสีเหลืองทอง เปนสีหลักในการออกแบบ โดยสีอนื่ ๆ
นอกเหนือจากที่กําหนดผูออกแบบสามารถนํามาใชไดตามความเหมาะสม
ผลงานมาสคอตที่นําเสนอตองสรางความเขาใจที่ถูกตอง พรอมทั้งนําเสนอในรูปแบบที่สามารถเขาใจไดงาย
ทั้งในดานของการรับรู และงายตอการจดจําของกลุมเปาหมายตอ Thailand Pavilion
ผลงานทีน่ าํ เสนอตองสามารถนําไปใชงานไดจริงในการสวมใสเพือ่ ทํากิจกรรมตางๆ อาทิ เดิน troop, parade
และ อื่นๆ โดยที่สามารถมีปฏิสัมพันธรวมกับผูเขารวมงานได
ผลงานที่ไดรับรางวัลถือเปนลิขสิทธิ์ของ Thailand Pavilion 2020 และ Thailand Pavilion 2020
สามารถทําการปรับปรุง แกไขผลงาน ตามความเหมาะสมกับรูปแบบในการใชงานแตเพียงผูเ ดียว นอกจากนี้
สิทธิ์ใดๆ อันเกี่ยวของหรือเกี่ยวเนื่องกับผลงานใหเปนสิทธิ์ของ Thailand Pavilion 2020
ขอมูล รูปแบบ การออกแบบทีเ่ กีย่ วของกับของผลงานทีส่ ง ประกวด ถือเปนขอมูลทีเ่ ปนความลับของการประกวด
จนกวาทาง Thailand Pavilion 2020 จะไดเปดเผยขอมูลดังกลาวตอสาธารณชน
ผลงานทีส่ ง เขาประกวดจะตองเปนผลงานทีผ่ ปู ระกวดสรางสรรคขน้ึ ดวยตนเอง โดยไมไดคดั ลอก หรือ ดัดแปลง
มาจากงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น
รางวัลชนะเลิศถูกตัดสินจากคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ ซึ่งคําตัดสินของกรรมการถือเปนที่สนิ้ สุด

รายละเอียดการสงผลงาน
-

ผูเขาประกวดสามารถสงผลงานเปนไฟลภาพแบบดิจิทัล หรือ ลายเสนวาดมือ ลงสี
ภาพที่สงประกวดตองแสดงใหเห็นภาพมุมมองดานหนา ดานขาง และดานหลังของมาสคอต
ไฟลภาพทีส่ ง เขาประกวดตองมีความละเอียดไมตา่ํ กวา 300 dpi โดยสงเปนสกุลไฟล .JPEG หรือ .PNG ในขนาด A3

รางวัลสำหรับผูชนะการประกวด
-

รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร ตัว๋ เครือ่ งบิน ไป-กลับ เมืองดูไบ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส และบัตรเขาชมงาน World EXPO 2020 Dubai
รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร และของทีร่ ะลึก จาก EXPO 2020
Dubai Thailand
รางวัล Social’s Choice 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร และของทีร่ ะลึก จาก EXPO
2020 Dubai Thailand

ติดตอสอบถาม

Facebook: EXPO 2020 DUBAI THAILAND

