Prysmian Thailand Mascot Contest 2021
Prysmian Thailand (พริสเมียน ประเทศไทย) ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทัวไป เข้าร่วมประกวด

ผลงานออกแบบมาสคอต Prysmian Thailand Mascot Contest 2021 – Prysmian For The Future ภายใต้แนวคิด
“Prysmian Group ผู้นําด้านสายเคเบิลอันดับ 1 ของโลก” เข้าร่วมชิงรางวัลชนะเลิศมูลค่ากว่า 25,000 บาท พร้อม
ประกาศนียบัตรสําหรับผูช้ นะการประกวด
คุณสมบัติผู้เข้าประกวด:
1.
2.

ผูเ้ ข้าประกวดจะต้องถือสัญชาติไทย
ผูเ้ ข้าประกวดเป็ นประชาชนทัวไป ไม่จาํ กัดระดับการศึกษา อายุ เพศ

กรอบแนวคิดในการประกวด
1.

2.

การออกแบบสือสัญลักษณ์ (Mascot) ต้องสะท้อนอัตลักษณ์ของสายไฟฟ้า Prysmian Group อันประกอบไปด้วยแบ
รนด์ Prysmian, Draka และ General Cable ภายใต้แนวคิด “Prysmian Group ผู้นําด้านสายเคเบิลอันดับ 1
ของโลก” โดยมีสญ
ั ลักษณ์ของ Prysmian Group อยู่ทีส่วนใด้ส่วนหนึงของตัว Mascot
ตัว Mascot จะเป็ นรูปทรงอย่างไรก็ได้ เช่น คน สัตว์ สิงของ หุ่นยนต์ หรือ สายไฟฟ้า โดยผลงานทีออกแบบต้องมี
ภาพประกอบทีมองเห็นอย่างน้อย ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านข้างและ ด้านหลัง และผูเ้ ข้าประกวดสามารถออกแบบตัว
Mascot ในอิริยาบถต่าง ๆ เพิมเติมได้ เช่น ยืน เดิน นัง นอน

3.

การออกแบบตัว Mascot ให้คาํ นึงความทันสมัย โดดเด่น มีเสน่ห ์ เป็ นมิตร และง่ายต่อการจดจําในฐานะ Mascot ของ
Prysmian Group

4.

รายละเอียด ความเป็ นมา หลักการในการดําเนินธุรกิจ สินค้า ต่างๆ ของ Prysmian Group สามารถอ่านเพิมเติมได้
จาก website นี https://www.prysmiangroup.com/en

กติกาการประกวด
้ ระกวดต้องระบุชอื - นามสกุล อายุ ทีอยู่/สถานทีทํางาน/สถานศึกษา เบอร์โทร อีเมล์ ลงบนผลงาน
1. ผูป
2.
3.

4.

5.

การออกแบบ 1 ชินงาน จะต้องมีมิติให้เห็น 3 ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง
ผูเ้ ข้าร่วมประกวด 1 ท่าน มีสิทธิส่งผลงานได้ไม่จาํ กัดจํานวน โดยคณะกรรมการขอสงวนสิทธิในการรับรางวัลเพียง 1
ท่านเท่านัน
การออกแบบสร้างสรรค์ขนโดยผู
ึ
อ้ อกแบบ ห้ามลอกเลียนแบบ หรือนําภาพหนึงภาพใดมาตกแต่ง และจะต้องไม่ซากั
ํ บ
ผลงานทีเคยมีการเผยแพร่หรือเป็นทีรูจ้ กั มาแล้ว หรือเคยได้รบั รางวัลใด ๆ มาก่อน หากมีผทู้ กั ท้วงหรือทราบว่าเป็ นการ
ลอกเลียนแบบการสมัครถือเป็ นโมฆะ และผูส้ ่งผลงานต้องรับผิดชอบ หากผลงานนันละเมิดลิขสิทธิหรือสิทธิอืนใดของ
บุคคลอืน
ลิขสิทธิในตัวมาสคอตทีส่งเข้าประกวดจะถือเป็ นสิทธิของบริษัทฯ แต่เพียงผูเ้ ดียว โดยบริษัทฯ สามารถปรับรูปแบบเพือ
สอดคล้องตามความต้องการภายหลังได้

ระยะเวลาและการประกาศรางวัล
1.

ผูส้ นใจสามารถส่งผลงานได้ตงแต่
ั วนั นี – 9 เมษายน 2564

2.

บริษัทฯ จะประกาศชือผูช้ นะการประกวด ภายในวันที

เมษายน

ผ่านทาง Facebook Page “Prysmian

Thailand”

ช่องทางการส่งผลงาน
ผูท้ ีสนใจเข้าประกวด สามารถส่งผลงานได้ทาง email โดยส่งภาพ Mascot พร้อมระบุชอ-นามสกุ
ื
ล และข้อมูลติดต่อ
กลับ และระบุหวั ข้อ email ว่า “ประกวด Prysmian Thailand Mascot Contest 2021 – Prysmian For The
Future” มายัง info.th@prysmiangroup.com (จะต้องได้ email ตอบกลับเพือยืนยันการส่งผลงานเข้าประกวด)

หลักเกณฑ์ในการตัดสิน
1.

2.

3.
4.
5.

ความคิดสร้างสรรค์สอถึ
ื งอัตลักษณ์ภายใต้แนวคิด “Prysmian Group ผูน้ าํ ด้านสายเคเบิลอันดับ ของโลก” พร้อม
ทังยกระดับภาพลักษณ์ในทางบวกให้กบั บริษัทฯ
มีองค์ประกอบทีสวยงาม จดจําง่ายและความเด่นชัดสามารถประยุกต์ใช้ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ได้ทกุ รูปแบบ
ทังในสือสิงพิมพ์และสืออิเล็กทรอนิกส์
แนวความคิดสร้างสรรค์ แปลกใหม่ ง่ายต่อการจดจํา และมีเรืองราวน่าสนใจ
คํานึงถึงการผลิตทีสามารถนําไปใช้ได้จริง
คําตัดสินของคณะกรรมการ Prysmian Group ถือเป็นทีสินสุด

รางวัลการประกวด
1.

รางวัล เงินสด 25,000 บาท จํานวน 1 รางวัล พร้อมประกาศนียบัตร และ การสัมภาษณ์เพือทราบถึงแรงบันดาลใจ
หลักการคิดของการออกแบบในครังนี

ติดต่อสอบถาม
• Facebook Page: Prysmian Thailand
• email: info.th@prysmiangroup.com
• โทร: 065-951-9527 (คุณพงษ์พฒ
ั น์)

