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ประกวดออกแบบโลโก้ “ฉลองครบรอบ 30 ปี ที่นอนซีล่ ี โพสเจอร์ พีดิค
ประเทศไทย” ชิงเงินรางวัล 30,000 บาท

แบรนด์ ท่ นี อนซีล่ ี ซีล่ ี โพสเจอร์ พีดิค ฉลองครบรอบ 30 ปี ในการดาเนินธุรกิจใน
ประเทศไทย ขอเชิญนักเรี ยน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่ งผลงานเข้ าร่ วม
การประกวดออกแบบโลโก้ “ฉลองครบรอบ 30 ปี ที่นอนซีล่ ี โพสเจอร์ พีดิค ประเทศ
ไทย” ชิงเงินรางวัล 30,000 บาท พร้ อมใบประกาศนียบัตร

2

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูที่มี ความรู้ ความสามารถในการออกแบบ มี ความคิดสร้ างสรรค์ไ ด้ มี โอกาส
นาเสนอผลงานทางความคิดสู่สาธารณะ
2. เพื่อจัดประกวดออกแบบโลโก้ สาหรั บนาไปใช้ ในสื่ อประชาสัมพันธ์ ของแบรนด์ที่นอนซีลี่
โพสเจอร์ พี ดิค ประเทศไทย
3. เพื่อสร้ างการรั บรู้ ในการดาเนินกิจ กรรมต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับแบรนด์ที่นอนซีลี่ โพสเจอร์ พี ดิค
ประเทศไทย

คุณสมบัติผ้ ูส่งผลงาน
นักเรี ยน นิสิ ต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ยกเว้ นคณะกรรมการการจัดประกวดและพนักงาน
บริ ษัท ยัส ปาล แอนด์ ซันส์ ไม่มีสิ ทธิ์ ส่งผลงานเข้ าประกวด

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการส่ งผลงานเข้ าประกวด
1. ผลงานที่ส่ง ประกวดต้ องสะท้ อนถึงภาพลักษณ์ ของแบรนด์ที่นอนซี ลี่ โพสเจอร์ พีดิค และเชื่ อมโยง
กับสโกแกน "Supports Your Life" ต้ องมี ความน่าสนใจ และสื่ อให้ เห็นถึง ความทันสมัย
ความก้ าวหน้ า ความสาเร็ จ เติบโต และยั่งยื นทางด้ านธุ รกิ จ สามารถนาไปใช้ ได้ จริ ง ในการ
ประชาสัมพันธ์ ต่างๆ ครอบคลุม ถึง งานสื่อสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ สกรี นผ้ า ของที่ ระลึก ผลิตภัณฑ์
อื่นๆ สื่ ออิเล็ กทรอนิกส์ ทัง้ ในรู ปแบบภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว
2. ผลงานที่ส่ง ประกวด ต้ องประกอบด้ วยโลโก้ Sealy Posturepedic โดยโลโก้ ไม่สามารถแยกออก
จากชื่ อแบรนด์ “Sealy Posturepedic” ได้ สามารถเพิ่ม สัญลักษณ์ หรื อรู ปลักษณ์ หรื อข้ อความ
อื่นๆ ที่บ่ง บอกถึง การเฉลิมฉลอง ความสาเร็ จ ความภาคภูมิใจในการดาเนินธุรกิ จ การพัฒ นา
นวัตกรรมเทคโนโลยี เป็ นแบรนด์ที่ นอนที่ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มี มาตราฐานระดับสากลสู่สัง คม
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3. ผลงานที่ส่ง ประกวด ต้ องมี ความโดดเด่น สวยงาม จดจาง่าย และสื่ อความหมายถึง โอกาสฉลอง
ครบรอบ 30 ปี ของแบรนด์ที่นอนซี ลี่ โพสเจอร์ พี ดิค ประเทศไทย ต้ องมี คาว่า “30th Anniversary”
หากมีข้อความอื่น ให้ ใช้ ภ าษาอังกฤษทัง้ หมด โดยใช้ font ‘Museo’ สีที่สามารถใช้ ไ ด้ ตาม
pantone ของแบรนด์เ ท่านัน้
4. ส่งผลงานที่ ออกแบบในรู ปแบบดิจิ ตอลไฟล์เท่านัน้ (ใช้ นามสกุลไฟล์ jpeg, gif, png, pdf หรื อ ai
ขนาดไม่เกิน 5 เมกะไบต์ ) โดยต้ องมี โลโก้ ทงั ้ แบบสีขาวดา (Black and White Color) และโลโก้
แบบสี (Full Color) เข้ ามาที่ sealylogocontest@jaspalhome.com โดยใส่หัวข้ ออีเมลล์ “Sealy
Logo Contest” พร้ อมระบุชื่อ -นามสกุล ข้ อมูลที่สะดวกในการติดต่อกลับ โดยผู้ที่ส่ง ผลงานต้ อง
บรรยายแนวความคิดที่ใช้ ในการออกแบบพอสังเขป มาพร้ อมกับโลโก้ ที่ ออกแบบ เพื่อ
ประกอบการพิจารณา
5. ส่งผลงานเข้ าประกวดได้ ไม่เกิ นคนละ 3 ผลงาน กรณี ส่งผลงานเข้ าประกวดมากกว่า 1 ชิน้ ผู้ที่
ส่งผลงานเข้ าประกวดต้ องใส่รหัสที่ผลงานทุกชิ น้ เช่น 01 , 02 , 03 โดยส่งผลงาน 1 ผลงานต่อ 1
อีเมลล์ จากัดขนาดของอี เ มลล์ไม่เ กิ น 10 เมกะไบต์ต่อ อีเมลล์ หากขนาดของอีเมลล์เกินกว่าที่
กาหนดให้ อัพ โหลดไฟล์ ผ่านเวปไซต์และส่งในรู ปแบบลิง้ ค์ มาทางอีเมลล์
6. ผลงานที่ ไ ด้ รั บรางวัลชนะเลิศ ถื อเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษัท ยัสปาล แอนด์ ซันส์ จากัด โดยทาง
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการนาไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรื อปรั บปรุ งผลงานต่อ เพื่ อความ
เหมาะสมในการใช้ งานจริ ง ซึ่งผู้ช นะเลิศจะต้ องไฟล์ ai และ psd ให้ กับบริ ษัท ฯ ต่อไป
7. ผลงานที่ เข้ าประกวดต้ องไม่มีการละเมิ ดทรัพย์สินทางปั ญญาของผู้อื่น
และไม่สามารถ
ลอกเลี ยนแบบ หรื อนาองค์ประกอบใด ๆ ของโลโก้ แบรนด์ซีลี่ ของประเทศอื่ นมาใช้ ในการ
ออกแบบ หากพบว่ามี การลอกเลี ยนแบบผลงาน บริ ษัท ยัสปาล แอนด์ ซันส์ จากัด ขอสงวนสิทธิ์
ที่จะไม่รั บไว้ พิจ ารณา และจะไม่รับผิ ดชอบทางกฎหมายใดๆ ทัง้ สิ น้
ผู้ส่งผลงานเข้ าประกวด
จะต้ องรั บผิ ดชอบทางกฎหมายด้ วยตนเอง
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เกณฑ์ การตัดสิน
เกณฑ์พิจ ารณาการคัดเลื อก มี องค์ประกอบพิจารณา ดังนี ้
1. เนื อ้ หา 30 คะแนน พิจารณาจากการแสดงออกถึง เรื่ องราวและแนวความคิดของผู้เข้ าร่ วม
ประกวด ความสอดคล้ องของเนื อ้ หา รวมถึง รายละเอี ยดต่างๆ ในการนาเสนอผลงาน
2. รู ป แบบของผลงาน 30 คะแนน พิจารณาจากการใช้ สี องค์ประกอบศิลป์ ความกลมกลื น และ
ความคิดสร้ างสรรค์ในการสร้ างผลงาน มีความสวยงามตามหลักการการออกแบบ รู ปแบบโดด
เด่น สื่ อสารตรงประเด็น แสดงความน่าเชื่ อถื อ และมี ความเป็ นสากล
3. อารมณ์ และความรู้ สึก 20 คะแนน พิจารณาจากอารมณ์ และความรู้ สึกร่ วมที่ได้ รับเมื่ อได้ ชื่ น
ชมผลงานชิ น้ นัน้ ๆ
4. การนาไปประยุกต์ ใช้ 20 คะแนน มี ความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ ในการใช้ งานจริ ง
หมายเหตุ หากไม่มี ผลงานเข้ าเกณฑ์ หรื อเหมาะสมที่จะได้ รับรางวัล ทางคณะกรรมการขอสงวน
สิทธิ์ พิจ ารณาไม่ให้ ผลงานใดได้ รั บรางวัล ทัง้ นี ้ คาตัดสินของคณะกรรมการถื อเป็ นที่ สิ น้ สุด จะ
อุทธรณ์ มิได้

กาหนดระยะเวลา





เปิ ดรั บ ผลงานออกแบบ ตังแต่
้ วันที่ 15 พฤษภาคม ถึง วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562 (ส่งผลงาน
ทางอีเ มลล์ไม่เกิ นเวลา 24.00 น.ของวันสุดท้ าย)
ประกาศผลการตัดสิ น วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562
มอบของรางวัลภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
ดูผ ลการประกวดจาก ทาง Page Facebook : SealyThailandOfficial
สถานที่ม อบรางวัล บริ ษัท ยัส ปาล แอนด์ ซันส์ จากัด

รางวัลการประกวด


รางวัลชนะเลิศ 30,000 บาท พร้ อมใบประกาศนี ยบัตร จานวน 1 รางวัล

ติดต่ อสอบถาม



คุณจินดามาส โทร : 02-312-6800 ต่อ 2104 เวลา 9.00 – 17.00 น.
e-mail: sealylogocontest@jaspalhome.com

