ใบสมัครร่ วมงาน DESIGN HALL

1

บริ ษัท (อังกฤษ) ..............................................................................................................................................................................................
(ไทย) ..............................................................................................................................................................................................
แบรนด์/ตราสัญลักษณ์ของสินค้ า .....................................................................................................................................................................
ผู้ติดต่อ ..........................................................................................................................................................................................................
ตาแหน่ง .........................................................................................................................................................................................................
ชื่อนักออกแบบ ................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์..................................................................................................... โทรสาร ........................................................................................
โทรศัพท์มือถือ............................................................................................ E-Mail .........................................................................................

O เคยเข้ าร่วม DESIGH HALL ปี .......................................................... O สมัครเป็ นครัง้ แรก
Portfolio ประกอบการสมัครเขาร่ วม DESIGN HALL (โปรดส่งให้ ครบถ้ วนเพื่อประโยชน์ของท่านในการรับพิจารณา)
1. ภาพสินค้ าตัวอย่าง (รู ปสี) ที่จะนาเสนอในงานแสดงสินค้ า BIG + BIH – October 2015 (รวมสินค้ าที่เป็ น Collection ใหม่ที่จะนามาจัดแสดง)
2. ผลงานการออกแบบ หรือ ตกแต่งคูหาปี ที่ผา่ นมา และแนวทางการออกแบบตกแต่งคูหาในงานแสดงสินค้ า BIG + BIH – October 2015
3. แนวทางการนาเสนอ หรือ จัดแสดงตัวอย่างสินค้ า
4. ประวัติบริ ษัทและนักออกแบบ / ทีมงาน (กรุณาระบุทุกครัง้ ที่สมัครเข้ าร่วมงาน)
5. ผลงานด้ านการออกแบบสินค้ า (เช่น การชนะประกวด หรื อ ผลงานที่นาไปแสดงในส่วนการออกแบบในงานแสดงสินค้ าระดับนานาชาติ
หรื อ Special Exhibition หรื อการตีพิมพ์ในนิตยสาร / หนังสือด้ านการออกแบบ ฯลฯ)
6. เป็ นสมาชิก
O สมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แนวดีไซน์ (Design & Object Association)
O สถาบันส่งเสริ มการออกแบบ และนวัตกรรมเพื่อการค้ า กรมส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ
O อื่นๆ.............................................................................................................................................................................
7. อื่นๆ เช่น หมายเลขสิทธิบตั ร (ถ้ ามี) ..............................................................................................................................................................
(ข้ อ 4 - 7 โปรดแนบเป็ นเอกสารแยกต่ างหาก)
8. สินค้ าที่ประสงค์จะจัดแสดงอยูใ่ นกลุม่ (โปรดระบุเพียง 1 กลุม่ เท่านัน)
้
O Aromatic Home Spa product
O Textile and Soft Furnishing
O Ceramics
O Lighting and Furniture
O Oriental Home Accessories
O Modern Home Gifts and Accessories
9. จัดทาภาพ Stand Design / Display Design / Product (New Collection) เป็ นไฟล์ JPEG ทัง้ หมด และบันทึกลงแผ่ น CD-Rom แล้ วส่ ง
มาพร้ อมกับใบสมัคร DESIGN HALL Portfolio ทุกครั ้ง
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯยินยอมปฏิบตั ิตามคุณสมบัติ / หลักเกณฑ์ / เงื่อนไขการเข้ าร่วม DESIGN HALL ที่กาหนดเบื ้องต้ น และตามที่คณะกรรมการคัดเลือก
และจัดสรรผู้เข้ าร่ วม DESIGN HALL จะพิจารณาเพิ่มเติม โดยให้ การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถือเป็ นที่สิน้ สุด คณะกรรมการสงวนสิทธิ์
ในการไม่ คัดเลือกผู้ท่ กี รอกแบบฟอร์ มไม่ สมบูรณ์
ลงชื่อ.......................................................................
(......................................................................)
ตาแหน่ง..................................................................
ลงวันที่......................./......................./...................
ประทับตราบริ ษัท
โปรดส่ ง Portfolio ของบริ ษัทฯ มายัง
สานักพัฒนาการค้ าและธุรกิจไลฟ์ สไตล์ กรมส่ งเสริมการค้ าระหว่ างประเทศ
โทรศัพท์ 0 2507 8364 , 0 2507 8362 โทรสาร 0 2547 4281 ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

DESIGN HALL PORTFOLIO

PORTFOLIOPORTFOLIO
• Stand Design การตกแต่ งคูหาในปี ที่ผ่านมา / หรื อแนวทางการตกแต่ งคูหาในงาน

• Display Design แนวทางการนาเสนอ / จัดแสดงตัวอย่ างสินค้ า
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DESIGN HALL PORTFOLIO

PORTFOLIOPORTFOLIO
 Product สินค้ าตัวอย่ าง (New Collection) ที่จะนาเสนอในงาน
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คู่มือการจัดทา DESIGN HALL
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PORTFOLIOPORTFOLIO

DESIGN HALL ถือเป็ นจุดเด่ นของงานแสดงสินค้ าของกรมส่ งเสริมการค้ าระหว่ างประเทศมีจุดมุ่งหมาย เพื่อนาการ
ออกแบบเป็ นจุดขาย
ความสาคัญของ Portfolio ต่ อการคัดเลือกผู้เข้ าร่ วม DESIGN HALL
 เพื่อให้ การคัดเลือกเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของกรมฯ มีความจาเป็ นที่ผ้ สู นใจเข้ าร่วมต้ องทา Portfolio ส่งมาพร้ อมกับใบสมัคร
 แบบฟอร์ ม Portfolio จัดทาขึ ้นเพื่อแสดงความเป็ น Design Company ของผู้เข้ าร่วมงานและจัดทาเป็ น Portfolio ขนาดกะทัดรัดเพื่อที่จะ
เป็ นการอธิบายตนเองของผู้เข้ าร่วมว่ามีความตังใจ
้ และมีความเป็ น Design Company อย่างแท้ จริ ง
 Portfolio ที่จะนาเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือก ซึง่ ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมฯ และภาคเอกชน ดังนัน้ Portfolio ที่ทาขึ ้นอย่าง
ตังใจและพิ
้
ถีพิถนั จะเป็ นข้ อพิสจู น์เบื ้องต้ น เอกสารประกอบเป็ นอันดับรองลงไป
วิธีการจัดการ Portfolio
1. ขอให้ ใช้ แบบฟอร์ ม Portfolio ที่กรมฯ แจกเท่านัน้
2. การติดรู ปในหน้ า 2 - 3 ต้ องติดตามที่ระบุไว้ คือ Product ใหม่ที่จะนามาเสนอในงานและภาพคูหาที่ผา่ นมา รวมทังการจั
้
ดครัง้ ต่อไป และ
แนวทางการจัด Display การติดรู ปจะใช้ รูปถ่ายหรื อพิมพ์จากไฟล์ดิจิตอลก็ได้
3. บริ ษัทจะต้ องจัดทารู ปแบบ Stand Design , Display Design , New Product เป็ นไฟล์ JPEG และบันทึกข้ อมูลลงในแผ่น CD-Rom
4. การกรอกใบสมัคร โปรดกรอกให้ ครบถ้ วนเพื่อประกอบการพิจารณา
อย่ าลืมว่ า การจัดทา Portfolio อย่ างตัง้ ใจและพิถีพถิ ันจะทาให้ คณะกรรมการคัดเลือกท่ านเข้ าสู่ Design Hall อย่ างถูกต้ อง

ตัวอย่ าง

คุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ / เงื่อนไข
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PORTFOLIOPORTFOLIO

คุณสมบัติของบริ ษัท / สินค้ าที่จะได้ รับพิจารณาคัดเลือกให้เข้ าร่ วมในอาคาร DESIGN HALL
1. เป็ นสมาชิก Exporter List ของกรมส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ หรื อเป็ นสมาชิกสมาคมการค้ าที่สนับสนุนงานแสดงสินค้ า
ของขวัญและงานแสดงสินค้ าของใช้ ในบ้ าน (BIG + BIH)
2. บริ ษัทที่มีผลงานโดดเด่นเป็ นที่ยอมรับของหน่วยงานหรื อองค์กรต่างๆ ทังในและต่
้
างประเทศ เช่น ได้ รับรางวัล PM Award
ประเภท Design
3. บริ ษัทต้ องมีนกั ออกแบบ (Designer) ของตนเอง หรื อใช้ บริการจากนักออกแบบอาชีพ
4. บริ ษัทต้ องมีนกั ออกแบบและพัฒนารู ปแบบสินค้ าใหม่ (New Collection) อยูเ่ สมออย่างต่อเนื่องทุกปี อย่างน้ อยเป็ นเวลา 3 ปี หรื อ
5. หากมีผลงานไม่ถึงระยะเวลาที่กาหนดแต่สามารถออกแบบได้ คณ
ุ ภาพและเป็ นที่ยอมรับ คณะกรรมการจะพิจารณาจากสินค้ าที่ได้
พัฒนาและส่งรู ปแบบมาให้ พิจารณาเป็ นสาคัญ และหากเป็ นบริ ษัทที่เคยได้ รับการคัดเลือกให้ อยูใ่ นอาคาร DESIGN HALL หากขอ
ยื่นพิจารณาในครัง้ ต่อไป จะต้ องนาเสนอสินค้ า Design ใหม่ๆ (New Collection) เพิ่มเติมจากเดิม
6. ต้ องไม่เป็ นสินค้ าที่มีการลอกเลียนแบบ และไม่มีข้อร้ องเรี ยนการลอกเลียนแบบสินค้ าทังในประเทศและต่
้
างประเทศ หรื อเป็ นสินค้ า
ที่ออกโดยบริษัท ซึง่ มีหลักฐานการจดหรือเคยจดสิทธิบตั ร / อนุสิทธิบตั ร โดยสินค้ านันไม่
้ เป็ นสินค้ า Collection ใหม่ก็ได้
หลักเกณฑ์ / เงื่อนไขการเข้ าร่ วมจัดแสดงสินค้ าในอาคาร DESIGN HALL
1. คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกบริ ษัทที่จะให้ เข้ าร่ วมอยู่ในอาคาร DESIGN HALL และการจัดสรร
ตาแหน่ ง คูหาให้ แก่ ผ้ ูเข้ าร่ วมงานทุกราย และถือเป็ นเด็ดขาด
2. หลักเกณฑ์การจัดสรรตาแหน่งคูหา จะให้ ความสาคัญตามลาดับนี ้ คือ ตามกลุม่ ประเภทสินค้ า จานวนคูหา วันที่ชาระเงิน การออก
แบบก่อสร้ าง / ตกแต่งคูหา และการให้ ความร่วมมือกับกรมฯ
3. บริ ษัทจะต้ องออกแบบก่อสร้ างและตกแต่งคูหาเอง โดยไม่ใช้ คหู ามาตรฐาน ซึง่ คูหาที่ทาการก่อสร้ างห้ ามมีความสูงเกิน 5 เมตร เด็ด
ขาด และไม่ควรก่อสร้ างคูหาที่มีผนังปิ ดทึบ โดยเฉพาะคูหาใหญ่ๆ ที่อยูด่ ้ านหน้ า เพื่อมิให้ บดบังทัศนียภาพของคูหาใกล้ เคียง และเพื่อ
ให้ ภาพรวมของงานดูดีขึ ้น รวมทังการจั
้
ดวางสินค้ าให้ มคี วามคิดสร้ างสรรค์และสวยงามในระดับสากล
4. บริ ษัทจะต้ องจัดแสดงสินค้ าที่มี Design ซึง่ จะมีการออกแบบไว้ ก่อนหน้ านี ้ แต่ยงั มีเอกลักษณ์และได้ รับความนิยมอยูร่ วมทัง้ Design
ใหม่ๆ (New Collection) อย่างครบถ้ วน ตลอดช่วงระยะเวลาของการจัดงาน ทังในวั
้ นเจรจาการค้า (Trade Days) และวันจาหน่าย
ปลีก(Public Days) ทังนี
้ ้บริ ษัทอาจนาสินค้ ามาวางเพิ่มเติมในวันจาหน่ายปลีกได้ เพียงบางส่วน แต่ต้องอยู่ในมุมที่เหมาะสมเป็ น
สัดส่วนที่จะไม่มีผลกระทบต่อภาพรวมการจัดแสดงสินค้ าภายในคูหา
5. บริ ษัทที่ได้ รับคัดเลือกอยูใ่ นอาคาร DESIGN HALL ที่ไม่ให้ ความร่วมมือกรมฯ หรื อทาผิดหลักเกณฑ์ / เงื่อนไขข้ อหนึ่งข้ อใด ตลอด
จนถูกร้ องเรี ยนเรื่ องการลอกเลียนแบบสินค้ า จะได้ รับการบันทึกไว้ และคณะกรรมการฯ จะนามาประกอบการพิจารณาในครัง้ ถัดไป
วิธีการสมัครเข้ าร่ วมอาคาร DESIGN HALL
ในงานแสดงสินค้ า BIG + BIH ทุกบริ ษัทที่สมัครเข้ าร่วม DESIGN HALL จะต้ องจัดทา Portfolio เพื่อให้ คณะกรรมการพิจารณาทุกครัง้

สานักพัฒนาการค้ าและธุรกิจไลฟ์ สไตล์ กรมส่ งเสริมการค้ าระหว่ างประเทศ
โทรศัพท์ 0 2507 8364, 0 2507 8362 โทรสาร 0 547 4281

