
 

 

 

TOA COLOR DESIGN AWARD 2015 WITH WALLPAPER* 

CUỘC THI THI T K  MÀU S C SƠN TOA 2015 

Tập đoƠn S N TOA Thái Lan, kết hợp cùng Tạp chí hƠng đầu Thái Lan Wallpaper* đồng tổ chức Cuộc 

thi Kiến trúc nhằm mục đích tìm kiếm những tƠi năng Thiết kế trên khắp khu vực Châu Á: Thái Lan, Việt 

Nam, Lào, Malaysia… thông qua việc thiết kế và phối hợp màu sắc tạo nên một “Không gian sáng tạo” 

(Creative Space). Người chiến thắng sẽ có c  hội nhận được suất học bổng Summer Course tại Học viện 

Domus – học viện Thiết kế lừng danh tại Ývà 50.000 baht tiền mặt. Ngoài ra, tác phẩm đoạt giải sẽ được 

thực hiện hoá để trình bày tại Lễ trao giải Cuộc thi. Đặc biệt, người chiến thắng sẽ có bài phỏng vấn đăng 

trên tạp chí hƠng đầu Thái Lan Wallpaper*. Tổng giá trị giải thưởng cuộc thi lên đến 600.000 baht ( ~ 

18.750 USD) 

  

 

(Chèn 2 video vào khúc này, sau khi chèn bỏ chữ nƠy đi, video 1, video 2) 

I-CHỦ Đ : CREATIVE SPACE - NOW AND WOW COLORS REBOUND 

Ý tưởng cho chủ đề cuộc thi Cách ứng dụng TOA Color Trend 

https://www.youtube.com/watch?v=nmMcdgY3R6I
https://www.youtube.com/watch?v=IwnVn4vcwOU


 

• ắNow and Wow Colors Rebound” lƠ xu hướng màu sắc mới nhất của TOA ide@color, với 

những màu sắc lƠm cho không gian được mở rộng vƠ sinh động h n, mang lại cảm giác màu sắc 

không chỉ dùng để trang trí: Màu sắc truyền cảm hứng sống. 

 

• ắColor to Live in”  

Những Màu sắc mang lại hạnh phúc và bền vững có thể tạo ra không khí tích cực. Những sắc 

màu rực rỡ mang đến cảm giác ấm áp, thư giãn vƠ thoải mái, đó cũng lƠ những đặc tính mà bạn 

có thể tìm thấy trong sắc  màu của “Live in” 

• ắColor to Look at” 

Những Màu sắc có thể tạo cảm hứng, mang đến cảm giác trọn vẹn và vẽ nên một cuộc sống sinh 

động, mạnh mẽ, rực rỡ. Chỉ với cái nhìn thoáng qua, nó có thể đem lại sức sống mới vƠ lƠm người 

ta cảm thấy trẻ trung h n. Đơy lƠ sự kích thích mà bạn có thể trông đợi từ sắc màu của “Look at” 

Chính vì thế mà việc lựa chọn màu sắc s n phù hợp với ngôi nhà là rất quan trọng, sao cho tạo nên sự hài 

hoà giữa “nội thất” và “ngoại thất”.Màu sắc kết hợp cùng thiết kế tạo nên “Không gian sáng tạo” là thử 

thách mà TOA Color Design Awards 2015 đề ra cho các thí sinh. 

 

 



 

II-ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 

Tất cả các đối tượng có khả năng thiết kế kiến trúc, độ tuổi từ 18 – 30 tuổi. 

III-THỂ L  VÀ QUY ĐỊNH CUỘC THI 

1. Dự thi theo cá nhân hoặc nhóm (tối đa không quá 2 người). 

2. Tiêu chí thiết kế: 

 Yêu cầu: Hãy thiết kế “Không gian sáng tạo” của riêng bạn thể hiện được sắc mƠu “Now 

and Wow Colors Rebound”. Có thể tham khảo thêm tại website 

www.toagroup.com/colordesignawards  

 Thiết kế: Thiết kế nội thất và ngoại thất của không gian được lựa chọn.  

 Diện tích không gian: không quá 25m2  

 Dự toán: 300,000 THB (9.000 USD) bao gồm chi phí sản xuất, nhân công và chi phí 

nguyên vật liệu trang trí. 

 Trình bày tác phẩm: 

 Bản vẽ Phối cảnh 3D hoặc Thiết kế đồ hoạ đa phư ng tiện. 

 Bảng trình bày ý tưởng, cảm hứng sáng tác. 

 Thuyết minh Mục đích thiết kế, Đối tượng và Chức năng sử dụng. Mô tả cụ thể 

không gian được lựa chọn. 

 

 Nguyên vật liệu: Đề xuất cụ thể nguyên vật liệu trang trí trong thiết kế. Màu sắc trang trí 

chỉ sử dụng những sản phẩm chất phủ s n TOA dƠnh cho các bề mặt gỗ, xi măng, kim 

loại và tấm xi măng giả gỗ. Màu sắc sử dụng nằm trong Xu hướng màu sắc của TOA 

(Color Trend 2015/2016: Now and Wow Colors Rebound). Download tại website 

www.toagroup.com/toacolordesignawards 

 Cách thức tham gia: 

 Đăng ký tham dự tại link: www.bit.ly/1BFkHQV hoặc cắt trang application trong 

leaflet, điền thông tin và gửi cùng bài thi 

 Tác phẩm dự thi được trình bày và in ra trên khổ giấy A2, tối đa không quá 2 tờ. 

Có thể dán kèm trên tác phẩm brochure minh hoạ ý tưởng, thông tin cần thiết. 

 Ý tưởng về bài thi trình bày không quá 3 trang A4 

 Nộp bài thi: 

 Đối với vòng loại: 

– Đăng ký vƠ gửi link file PDF chất lượng có thể in ấn, nội dung ý tưởng 

trực tiếp trên form hoặc gửi về email: 

Toacolordesignawards@gmail.com với chủ đề TOACDA_Tên nhóm/cá 

nhân 

http://www.bit.ly/1BFkHQV
mailto:Toacolordesignawards@gmail.com


 

 Đối với 40 bài vòng thuyết trình 

– BTC in sẵn bài thi, thí sinh chuẩn bị video/vật dụng khác nếu có 

 Đối với 10 tác phẩm vào vòng chung kết 

– Điều chỉnh và bổ sung thiết kế (nếu cần) dựa trên nhận xét của BGK tại 

vòng thuyết trình 

– 01 CD/VCD file thiết kế gốc hoặc bản vẽ đồ họa, đặt tên file theo thiết 

kế, Mô hình tỉ lệ 1:10  

– 01 Tác phẩm dự thi khổ giấy A2, trình bày và bố trí theo chiều thẳng 

đứng, bao gồm 

 Mặt đứng, các mặt bên tỉ lệ 1:10 

 Phối cảnh không quá 10 hình 

 Chú thích, thuyết minh không quá 3 trang A4 

Ghi chú:  

 Tác phẩm cần được chuyển tải rõ rƠng vƠ chính xác ý tưởng thiết kế. 

 Tác phẩm được thiết kế cho cuộc thi này và không từng tham dự các cuộc thi 

trước đó (Nếu vi phạm, đối tượng tham dự sẽ bị loại). 

 Chi phí hỗ trợ làm bài vòng chung kết: 3000 Bath (900$) 

3. Quy định 

 Không để logo, chữ ký hay bất kỳ thông tin nào của người dự thi vào mặt trước tác phẩm 

dự thi. 

 Tác phẩm phải có đầy đủ thông tin người tham dự như hướng dẫn phần thể lệ. 

 Không giới hạn số lượng tác phẩm tham dự. 

 Ban Tổ Chức có toàn quyền đăng tải, trưng bƠy vƠ sử dụng tất cả các tác phẩm dự thi và 

tài liệu nộp thông qua các phư ng tiện truyền thông mà không cần thông báo trước cho 

người tham dự. 

 Quyết định của Ban Tổ Chức là quyết định cuối cùng. 

IV- TIÊU CHệ ĐÁNH GIÁ 

1. Sự lựa chọn màu sắc      30% 

2. Tính thẩm mỹ và Sáng tạo      30% 

3. Sựa lựa chọn nguyên vật liệu và sản phẩm    20% 

4. Tính ứng dụng       20% 

V- CƠ C U GI I THƯỞNG 

 Gi i nh t: 



 

 Học bổng SUMMER COURSE tại Học Vi n DOMUS, nước Ý (bao gồm chi phí cho khóa 

học, chi phí lưu trú, vé máy bay khứ hồi) và 50.000 baht (1.500$ ) tiền mặt. 

 Tác phẩm đoạt giải sẽ được hiện thực hóa và trưng bày tại buổi lễ trao giải. 

 Người chiến thắng có bài phỏng vấn đăng trên tạp chí hƠng đầu Thái Lan Wallpaper*. 

 Gi i Nhì : Trị giá 30.000 baht (950 USD) 

 Gi i Ba: Trị giá 20.000 baht (630 USD) 

Chi ti t tham kh o: 

Website:www.toagroup.com/colordesignawards 

FB: www.facebook.com/toavn 

Youtube: youtube.com/toavn 

Gi i đáp th c m c 

TOA PAINT VIET NAM 

Lầu 8, E.town3, 364 Cộng hòa, P.13, Q.Tân Bình 

Ms. Ha Nga (0933.505.183) 

Ms. Trang (0933.505.297) 

 

http://www.facebook.com/toavn


 

 

 


