
การประกวดออกแบบบูธแสดงสินค้า ภายใต้แนวความคิด หยิบเก่าเล่าใหม ่

บรษิทั ลกัซ ์อนิโนเวชัน่ส(์ประเทศไทย) จ ำกดั ขอเชญิชวนนิสติ นกัศกึษำ สง่ผลงำนเขำ้ร่วมประกวดกำร
ออกแบบบธูแสดงสนิคำ้ ประเภทหอ้งน ้ำและอุปกรณ์ในหอ้งน ้ำ ขนำดพืน้ที ่6*3 เมตร  ภำยใตแ้นวคดิ “หยบิ
เก่ำ..เล่ำใหม”่ เพือ่ใชท้กัษะ ควำมสำมำรถแสดงไอเดยีสรำ้งสรรคใ์นกำรออกแบบบธูแสดงสนิคำ้ ผลติภณัฑ์
หอ้งน ้ำ โดยผลงำนตอ้งน ำเสนอคุณสมบตัสินิคำ้ ภำพลกัษณ์ และตวัตนของแบรนดล์กัซ ์ทีส่ำมำรถน ำมำ
ปรบัใชไ้ดใ้นกำรใชง้ำนจรงิ เพือ่ตอบสนองใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด ภำยใตเ้งือ่นไขทีก่ ำหนดให ้พรอ้มน ำเสนอ
อกมำอยำ่งโดดเด่นและมเีอกลกัษณ์ โดยมุง่เน้นว่ำ หอ้งน ้ำ จะไมใ่ช่แค่เพยีงหอ้งน ้ำ แต่คอืสถำนทีทุ่กคน
ตอ้งใชใ้นกำรท ำกจิวตัรประจ ำวนั ควำมส ำคญัของกำรออกแบบอุปกรณ์ในหอ้งกำรและกำรใชง้ำน ทีส่ะทอ้น
ถงึไลฟ์สไตลข์องผูใ้ชง้ำน พรอ้มลุน้ชงิเงนิรำงวลั  พรอ้มประกำศนียบตัร 

 

โจทยก์ารออกแบบ 

น ำเสนอไอเดยี กำรออกแบบบธูแสดงสนิคำ้ผลติภณัฑส์ุขภณัฑ ์และอุปกรณ์หอ้งน ้ำ แบรนด ์LUXE®  บน
พืน้ทีแ่สดงงำนไมเ่กนิ 18ตรม.(6*3ม.) ภำยใตแ้นวคดิ “หยบิเก่ำเล่ำใหม”่ โดยมุง่เน้นในกำรใชว้สัดุอย่ำง
คุม้ค่ำ ประหยดังบประมำณ และสำมำรถน ำมำใชง้ำนไดใ้หม่ 

 

เง่ือนไข 

- ตอ้งแสดงกำรค ำนวนกำรใชว้สัดุจำกกำรออกแบบ และโชวไ์อเดยีออกแบบน ำเสนอสนิคำ้ และใช้
พืน้ทีภ่ำยในบธูแสดงสนิคำ้ไดอ้ยำ่งเหมำะสม 

- ใชส้นิคำ้แบรนด ์LUXE® ในกำรแสดงสนิคำ้หลกัเท่ำนัน้ (ดรูำยละเอยีดสนิคำ้
https://marketingth.wixsite.com/luxe)  

- งำนออกแบบตอ้งสำมำรถค ำนวนค่ำใชจ้่ำยในกำรผลติจรงิได้ 
- ทุกผลงำนทีผ่ำ่นเขำ้รอบจะถอืเป็นลขิสทิธิข์องบรษิทัฯ แต่เพยีงผูเ้ดยีว  

 

คณุสมบติัของผู้สมคัร 

1. เป็นนิสติ นกัศกึษำ ระดบัปรญิญำตร ีกลุ่มภำควชิำสถำปัตยกรรม มณัฑนศลิป์ ศลิปกรรมศำสตร ์
และสำขำอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งเท่ำนัน้ 

2. ก ำลงัศกึษำอยูใ่นสถำบนัอุดมกำรศกึษำ 
3. สำมำรถลงประกวดแบบเดีย่ว หรอื แบบกลุ่ม กลุ่มละไมเ่กนิ 3 คน 

https://marketingth.wixsite.com/luxe


4. ไมจ่ ำกดัจ ำนวนทมีต่อ 1 สถำบนั  
5. ผูเ้ขำ้ร่วมประกวดมสีทิธิส์ง่ผลงำนเขำ้ประกวดได1้ชิน้ ต่อกลุ่มเดยีวเท่ำนัน้ หำกปรำกฏชื่อซ ้ำกนัใน

ผลงำนมำกกว่ำ1ชิน้งำน ชิน้งำนทัง้หมดจะไม่ไดร้บักำรพจิำรณำตดัสนิ 
6. ตอ้งเป็นผลงำนกำรออกแบบดว้ยตนเอง จำกแนวคดิกำรออกแบบทีไ่มเ่คยมกีำรน ำเสนอหรอื

ประกวดทีใ่ดมำก่อน ไมไ่ดล้ะเมดิลขิสทิธิง์ำนของผูอ้ื่น หำกไดร้บัรำงวลัและตรวจพบภำยหลงั รำงวลั
จะถอืเป็นโมฆะและถูกเรยีกคนืทัง้หมด (ผูอ้อกแบบและสง่ผลงำนเขำ้ประกวด จะตอ้งเป็น
ผูร้บัผดิชอบหำกมกีำรเรยีกรอ้งจำกผูถู้กละเมดิลขิสทิธิ)์ 

การส่งผลงาน 

1. พมิพผ์ลงำนลงบนกระดำษขนำด A2 และตดิบนกระดำษPresentation board จ ำนวน 1 แผน่ 
2. ลงชื่อ นำมสกุล ผูร้่วมทมี พรอ้มอธบิำยแนวคดิในกำรออกแบบผลงำนลงบนกระดำษ A4 และตำรำง

ค ำนวนค่ำวสัดุ และกำรกอ่สรำ้งลงในตำรำง ตดิดำ้นหลงั Presentation Board 
3. สง่ผลงำนเป็นไฟล ์JPG หรอื PDF โดยน ำเสนอ ผลงำนกำรออกแบบ3D ใหส้ง่ภำพ 4 ดำ้นของ

ผลงำน 
a. โดยตัง้ชื่อผลงำน LUXE_Creative2020 
b. Upload file งำนและสง่linkมำที ่marketing.th@2goproducts.com ตัง้ชื่อหวัขอ้ว่ำ 

LUXE_Creative2020 
4. กรอกขอ้มลูในใบสมคัรพรอ้มแนบเอกสำร ชื่อลงำนน ำเสนอ และชื่อผูป้ระกวดใสซ่องสง่แนบมำกบั

งำนพมิพ ์
สง่ไปรษณีย ์หรอืน ำสง่ดว้ยตนเองที ่บรษิทั ลกัซ ์อนิโนเวชัน่ส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ชัน้ 31 เลขที ่9 
ถนนพระรำม9 แขวง/เขตหว้ยขวำง กรุงเทพฯ 10310 

ก าหนดการประกวด 

• เปิดรบัสมคัรกำรประกวด และสง่ผลงำน ตัง้แต่วนัที ่17 ม.ค. – 14 ก.พ. 2563 

• ประกำศผลยนืยนั ผูเ้ขำ้รอบ 10 ทมีสุดทำ้ย โดยกำรโทรตดิต่อไปจำกเจำ้หน้ำทีบ่รษิทั ลกัซ ์อนิ
โนเวชัน่ส ์(ประเทศไทย) ภำยในวนัที ่21 ก.พ. 2563 

• กำรน ำเสนอผลงำนจำกผูเ้ขำ้รอบ 10 ทมีสุดทำ้ยจะตอ้งน ำเสนอผลงำนต่อคณะกรรมกำร 10 
นำท ีและถำม-ตอบค ำถำม 5 นำท ีโดยกำรประกำรผลรำงวลัและพธิรีบัมอบรำงวลัภำยในวนัที ่
28 กุมภำพนัธ ์2563 
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รางวลัการประกวด 

• รำงวลัชนะเลศิ : เงินรำงวลัมูลค่ำ 5,000 บำท  พร้อมประกำศนียบตัร 
• รำงวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 : เงินรำงวลัมูลค่ำ 3,000 บำท พร้อมประกำศนียบตัร 
• รำงวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 : เงินรำงวลัมูลค่ำ 2,000 บำท  พร้อมประกำศนียบตัร 
• รำงวลัชมเชย : เงนิรำงวลัมูลค่ำ 1,000 บำท  พร้อมประกำศนียบตัร (3รำงวลั) 
• รำงวลั Popular Vote : เงินรำงวลัมูลค่ำ 500  บำท พร้อมประกำศนียบตัร 
• ผู้ที่ผ่ำนเข้ำรอบสุดท้ำย จะได้รบัประกำศนียบตัร ทุกท่ำน 

 
ติดต่อสอบถาม 

• บรษิทั ลกัซ ์อนิโนเวชัน่ส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

• โทร 02-026-3675 มอืถอื 091-887-7651 (เวลำ 09.00-17.00) 

• Email marketing.th@2goproducts.com 

• Facebook www.fb.com/luxebidetthailand 

• Instagram Luxebidetthailand 

• Line @luxexbidetthailand 
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