ประกวด TIPInsure Viral Clip Contest Season 2
หัวข้อ “เรื่องง่ายๆ ในชีวิตประจาวัน”
www.tipinsure.com โดย บริ ษั ท ทิ พ ยประกั น ภั ย จ ำกั ด (มหำชน) ขอเชิ ญ ชวนนั ก เรี ย น นิ สิ ต
นักศึกษำ และบุคคลทั่วไป ส่งผลงำนเข้ำร่วมประกวดคลิปสั้นเพื่อประชำสัมพันธ์เว็บไซด์ tipinsure.comโดย
เล่ำเรื่องรำวเกี่ยวกับกำรจัดกำรกับสิ่งรอบตัวในชีวิตประจำวัน ที่ใครหลำยๆ คนอำจไม่เคยสังเกตมำก่อนว่ ำมัน
ทำได้ แถมทำให้ชีวิตเรำสะดวกมำกขึ้นอีกด้วย เหมื่อนกำรซื้อประกันภัยผ่ำนเว็บด์ tipinsure.com ภำยใต้
หัวข้อ “เรื่องง่ายๆ ในชีวิตประจาวัน” ชิงทุนกำรศึกษำมูลค่ำรวม 100,000 บำท พร้อมเกียรติบัตร
โดย www.tipinsure.com เป็นเว็บไซต์ขำยประกันภัยออนไลน์ ของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด
(มหำชน) ที่ให้บริกำรขำยผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลำกหลำย เช่น ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยท่องเที่ยว
เป็ น ต้น ที่ส ำคัญลู กค้ำสำมำรถซื้ อ ประกั น ภัยที่ ต้ องกำรได้ด้ว ยตนเอง และรับกรมธรรม์ ได้ ทันที ซึ่งทำให้
ชีวิตประจำวันง่ำยขึ้น สะดวกสบำยมำกขึ้น
กำรจัดทำ Viral Clip นี้เพื่อเป็นกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ www.tipinsure.com ให้เป็นที่รู้จัก มำก
ขึ้น ซึ่งมีกลุ่มเป้ำหมำยเป็นลูกค้ำและประชำชนทั่วไป
รางวัลการประกวด
รอบชิงชนะเลิศ
รำงวัลชนะเลิศ ทุนกำรศึกษำ
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนกำรศึกษำ
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนกำรศึกษำ
รำงวัลชมเชย ทุนกำรศึกษำ
รำงวัล Popular Vote ทุนกำรศึกษำ

40,000 บำท
20,000 บำท
10,000 บำท
5,000 บำท
5,000 บำท

พร้อมเกียรติบัตร
พร้อมเกียรติบัตร
พร้อมเกียรติบัตร
พร้อมเกียรติบัตร
พร้อมเกียรติบัตร

รอบคัดเลือก(Storyboard)
จำนวน 10 ทีม ทีมละ 2,000 บำท รวมเป็น

20,000 บำท

พร้อมเกียรติบัตร

กติกาการส่งผลงาน
1. ผู้เข้ำประกวดจะต้องเป็นนักเรียนระดับมัธยมปลำย หรือนิสิต นักศึกษำ ระดับปริญญำตรี หรือ
บุคคลทั่วไป
2. ผู้เข้ำประกวดสำมำรถสมัครแบบเดี่ยว หรือ แบบทีมได้โดยไม่จำกัดจำนวนสมำชิกในทีม
3. เนื้อหำในคลิปต้องเกี่ยวกับ “เรื่องง่ำยๆ ในชีวิตประจำวัน”
4. ผลิตผลงำนคลิปสั้นควำมยำว ไม่เกิน 1 นำที ภำยใต้หัวข้อ “เรื่องง่ำยๆ ในชีวิตประจำวัน ” เพื่อ
ถ่ำยทอดมุมมองกำรใช้ชีวิต ในรูปแบบคลิปวิดีโอ โดยไม่จำกัดรูปแบบกำรนำเสนอ เทคนิคกำรถ่ำยทำ เทคนิค
กำรผลิต และกำรตัดต่อ พร้อมคำอธิบำยรำยละเอียดผลงำน มีเนื้อหำน่ำสนใจ เพื่อดึงดูดคนให้เกิดกำรแชร์
หรือบอกต่อ ขนำดควำมละเอียดของไฟล์ไม่ต่ำกว่ำ 720p ผู้เข้ำประกวดสำมำรถส่งผลงำนได้มำกกว่ำ 1 ผลงำน

5. ส่งผลงำนรอบคัดเลือกเป็น Storyboard พร้อมใบสมัครที่ tipinsureweb@gmail.com ภำยใน
วั น ที่ 29 สิ ง หำคม - 4 กั น ยำยน 2559 สำมำรถ Download ใบสมั ค ร และ Logo TIPInsure ได้ ที่
www.tipinsure.com
6. ประกำศผลผู้ผ่ำนเข้ำรอบ 10 ทีม วันที่ 8 กันยำยน 2559 ผ่ำน www.tipinsure.com และ FB
Fanpage ทิพยประกันภัย (www.facebook.com/Dhipaya.insurance)
7. ส่งผลงำนรอบตัดสินเป็น Viral Clip ภำยในวันที่ 28 กันยำยน 2559
8. ประกำศผลผู้ชนะเลิศ วันที่ 1พฤศจิกำยน 2559 ผ่ำน www.tipinsure.com และ FB Fanpage
ทิพยประกันภัย (www.facebook.com/Dhipaya.insurance)
9. ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด ผลงำนที่ส่งมำจะต้องขึ้นเครดิตคำว่ำ “TIP Insure
ประกันภัยออนไลน์” ในตอนจบของคลิป
เกณฑ์การตัดสิน
รอบคัดเลือก(Storyboard) 10 ทีม
1. ประเด็นในกำรนำเสนอสอดคล้องกับแนวคิด “เรื่องง่ำยๆ ในชีวิตประจำวัน”
2. ควำมคิดสร้ำงสรรค์
3. เทคนิคในกำรนำเสนอผลงำน
รอบตัดสิน
เพื่อคัดเลือกรำงวัลชนะเลิศ รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
1. คะแนนจำกคณะกรรมกำร 70%
 ประเด็นในกำรนำเสนอสอดคล้องกับแนวคิด “เรื่องง่ำยๆ ในชีวิตประจำวัน”
 ควำมคิดสร้ำงสรรค์
 เทคนิคในกำรนำเสนอผลงำนและคุณภำพของกำรถ่ำยทำ
2. คะแนนยอดวิวของคลิป 30%
ทำงผู้จัดงำนจะนำคลิปของผู้เข้ำประกวด 10 ทีม ไปอัพโหลดลงใน facebook และ Youtube แล้วส่ง
ลิ ง ค์ ใ ห้ กั บ ผู้ เ ข้ ำ ประกวด เพื่ อ น ำไปเผยแพร่ ผ่ ำ นช่ อ งทำงต่ ำ งๆ ในวั น ที่ 1 ตุ ล ำคม 2559 และวั ด ผล
feedback ของผู้ชม โดยคณะกรรมกำรจะนำยอดวิวมำเป็นคะแนนตัดสินจนถึงวันที่ 30 ตุลำคม 2559
หมายเหตุ : ยอดวิวทั้งหมดวัดจำกสถิติใน facebook และ Youtube นับยอดวิวที่เกิดขึ้นในประเทศ
ไทยเท่ำนั้น
เงื่อนไขในการส่งผลงานตลอดโครงการ
1. ผลงำนทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดในคลิปที่ส่งเข้ำร่วมโครงกำรจะต้องเป็นผลงำนต้นฉบับที่ ไม่
เคยส่งเข้ำประกวด หรือได้รับรำงวัลใดๆ มำก่อน หำกคณะกรรมกำรตรวจพบขอสงวนสิทธิ์ในกำรเข้ำร่วม
โครงกำร
2. ผลงำนจะต้องไม่ลบหลู่ต่อสถำบันชำติศำสนำ พระมหำกษัตริย์ เเละต้องไม่สร้ำงควำมเเตกเเยกโดย
ไม่เหมำะสม

3. ผลงำนที่ส่งเข้ำประกวดต้องไม่เป็นกำรละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทำงปัญญำใดๆ ไม่ผิดกฎหมำย
ไม่ก้ำวล่วงในเรื่องสิทธิส่วนบุคคล และไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงำมของสังคม ทั้งนี้ผู้ส่งผลงำนเข้ำประกวดต้อง
รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ในกรณีผลงำนนั้นละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทำงปัญญำอื่นใดของบุคคลอื่น
4. ผู้จัดงำนจะเก็บรักษำผลงำนที่ผ่ำนกำรประกวดทุกชิ้นไว้โดยไม่มีกำรยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น ผลงำนเเละ
เอกสำรกำรสมัครที่ไม่ผ่ำนกำรคัดเลือกจะไม่มีกำรส่งคืนผู้สมัครไม่ ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5. ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้ำร่วมกำรประกวดทุกคนที่กรอกรำยละเอียดไว้ในใบสมัครจะถูกเก็บรักษำไว้
ตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด
6. คลิปผลงำนทั้ง หมดที่ส่งเข้ำประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์และลิ ขสิ ทธิ์ของ บริษัท ทิพยประกันภัย
จำกัด (มหำชน) แต่เพียงผู้เดียว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในกำรประชำสัมพันธ์
7. ตลอดระยะเวลำโครงกำรผู้จัดงำนมีสิทธิ์ปรับปรุงเปลี่ยนเเปลงเเก้ไขกฎข้อบังคับต่ำงๆ ได้ตำมควำม
เหมำะสม โดยไม่ต้องเเจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
8. ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด และผู้ส่งผลงำนเข้ำประกวดมีสิทธิ์ได้รับรำงวัล
สูงสุดเพียงรำงวัลเดียว ทั้งนี้ผลงำนที่ส่งเข้ำประกวดที่ไม่ถูกต้องตำมกติกำกำรประกวดข้อใดข้อหนึ่ง จะไม่ได้รับ
กำรพิจำรณำ และแม้ว่ำจะได้รับกำรพิจ ำรณำได้รับรำงวัลใดรำงวัลหนึ่งไปแล้ว หำกมีกำรท้วงติงถึงกำรทำผิด
กติกำข้อใดข้อหนึ่งของผลงำนที่ได้รับรำงวัลไปแล้ว และสำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำทำผิดกติกำ ผู้จัดงำนสำมำรถ
ยกเลิก และเปลี่ยนแปลงกำรตัดสิน รวมทั้งขอคืนรำงวัลได้ ภำยใน 1 เดือน นับจำกวันที่ประกำศผลกำรตัดสิน
9. สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เจ้ำของโครงกำรและผู้ดำเนินกำร ส่วนบริหำรโครงกำรพิเศษ ฝ่ำยกลยุทธ์องค์กร
Email: tipinsureweb@gmail.com หรือ
Facebook Fanpage: ทิพยประกันภัย (www.facebook.com/Dhipaya.insurance)
Line Official: TIP Insure (ID: @tipinsure)
คุณณัฐพงศ์ ขุนอำสำ โทร. 02-239-2200 ต่อ 4641
คุณชวนำกร เณรตำก้อง โทร. 02-239-2200 ต่อ 4644
คุณนันทิชำ ขันธวิจำรณ์ โทร. 02-239-2200 ต่อ 4642
คุณพัทธนันท์ สำยสวัสดิ์ โทร. 02-239-2200 ต่อ 4649

