Adman Awards & Symposium 2015
Rules & Categories
Film Categories
Print Categories
Out of Home Categories
Radio Categories
Design Categories
Media Categories
Public Relations Plan Categories
Activation & Event Marketing Categories
Direct Marketing Categories
Digital & Interactive Media Categories
Integrated Marketing Communication (IMC) Campaign Category
** NEW ** Innovative Idea Category
Ad That Works (Effective Communication) Category

Deadline: 31st August 2015
Be the First Winner
of the Most Honorable Awards

กฎเกณฑ์ และกติกาการส่ งผลงานเข้ าประกวด : Rules & Regulations
1. ผลงานที่สง่ เข้ าประกวดต้ องเป็ นผลงานทีส่ ร้ างสรรค์และเผยแพร่ ภายในประเทศตังแต่
้ 1 สิงหาคม 2557 – 31 สิงหาคม 2558
ยกเว้ นหมวด Ad That Works (Effective Communication) ต้ องเป็ นผลงานทีส่ ร้ างสรรค์และเผยแพร่ภายในประเทศตังแต่
้
1 สิงหาคม 2556 – 31 สิงหาคม 2558 และจะต้ องเป็ นผลงานทีไ่ ม่เคยส่งเข้ ามาประกวดในหมวดนี ้
2. สาหรับหมวดสือ่ ภาพยนตร์ โฆษณาที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ และในโรงภาพยนตร์ ซึง่ จัดแบ่งหมวดหมูอ่ อกตาม
ประเภทสินค้ าและบริ การ (F01-F14) จากัดความยาวไม่เกิน 3 นาที และสามารถส่งได้ ไม่เกิน 2 Single Sub-Categories และ 1
Campaign Sub-Categories อาทิ ถ้ าส่งในหมวดประเภทอาหาร และเครื่ องดื่ม (Food & Beverage) และประเภทส่งเสริ มสังคม
(Public Service Message and Cause Appeals) แล้ ว จะไม่สามารถส่งใน Sub-Category อืน่ ได้ อีก ยกเว้ นประเภทแคมเปญ
(Campaign Sub-Categories) เท่านัน้ ในกรณีที่ต้องการส่งผลงานเพิ่มเติมในหมวดสือ่ ภาพยนตร์ โฆษณาที่ได้ รับการจัดทาขึ ้นเพื่อ
เผยแพร่บนช่องทางออนไลน์เป็ นหลัก (F15) รวมไปถึงบนช่องทางพิเศษอื่นๆ ในหมวด Other Screens (F16) ภาพยนตร์ โฆษณา
จะต้ องตัดต่อเป็ นคนละเวอร์ ชนั่ และมีความยาวทีแ่ ตกต่างกันกับเวอร์ ชนั่ ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ และในโรงภาพยนตร์
3. สาหรับหมวดสือ่ สิง่ พิมพ์โฆษณา (Print Categories) สามารถส่งได้ ไม่เกิน 2 Single Sub-Categories และ 1 Campaign SubCategories อาทิ ถ้ าส่งในหมวดประเภทอาหาร และเครื่ องดืม่ (Food & Beverage) และประเภทส่งเสริ มสังคม (Public Service
Message and Cause Appeals) แล้ ว จะไม่สามารถส่งใน Sub-Category อื่นได้ อีก ยกเว้ นประเภทแคมเปญ (Campaign SubCategories) เท่านัน้
4. สมาคมฯ มีนโยบายไม่สนับสนุนผลงานที่ไม่ได้ เผยแพร่สสู่ าธารณชน หรื อที่ร้ ูจกั กันในนาม Scam Ad ดังนัน้ ทุกผลงานจะต้ อง
แนบเอกสารรับรองของลูกค้ า (Client Endorsement Form) เป็ นสาคัญ โดยเอกสารจะต้ องระบุชื่อ, ตาแหน่ง, อีเมล์ และเบอร์
ติดต่อของลูกค้ าที่สามารถตรวจสอบได้ เพื่อนามายืนยันว่าผลงานชิ ้นนันๆได้
้ มีลกู ค้ าจริ ง, มีการผลิตขึ ้นจริ งและมีการเผยแพร่จริ ง
สามารถตรวจสอบรายการเอกสารที่กาหนดได้ ที่ หน้า 32 ถึง หน้า 69 (ฉบับเต็ม) พร้ อมแนบเอกสารดังกล่าว ส่งพร้ อมผลงานของ
ท่าน และหากพบว่างานชิ ้นดังกล่าวขาดคุณสมบัติตามที่ได้ ระบุไว้ ทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถอดถอนงานชิ ้นนัน้
5. ในกรณีที่มีการขอให้ ตรวจสอบคุณสมบัติของชิ ้นงานใดๆ ผู้ร้องต้ องทาจดหมายเป็ นลายลักษณ์ อักษรถึงสมาคมโฆษณาแห่ ง
ประเทศไทยเท่ านัน้ เพื่อดาเนินการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่อไป
6. ผลงานที่สง่ เข้ าประกวดทังหมดถื
้
อว่าผู้สง่ ผลงานอนุญาตให้ ทางสมาคมฯนาไปตีพิมพ์ ทาสาเนาในรูปของวิดีโอ, CD-ROM, สือ่
สิง่ พิมพ์ หรื อสือ่ อื่นๆเพื่อเผยแพร่ให้ เกิดประโยชน์ตอ่ วงการโฆษณาและการศึกษา และขอสิทธิ์คดั เลือกผลงานที่ได้ รับรางวัลเข้ า
ประกวดในระดับนานาชาติตอ่ ไปโดยไม่ถือเป็ นการละเมิดสิทธิ์
7. สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดกลุม่ หรื อเปลีย่ นแปลงหมวดหมูข่ องผลงานที่สง่ เข้ าประกวด รวมทังเปลี
้ ย่ นแปลงชนิดและจานวน
รางวัลตามความเหมาะสม โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ สู ง่ ผลงานเข้ าประกวดทราบล่วงหน้ า
8. สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถอนผลงานออกจากการประกวด หรื อรับรางวัลคืนโดยไม่จาเป็ นต้ องคืนเงิน ค่าสมัคร หากตรวจ
พบว่าผลงานโฆษณาที่สง่ เข้ าประกวดขาดคุณสมบัตติ ามที่ได้ ระบุไว้
9. สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์การรับผิดชอบในกรณีการสูญหายหรื อความเสียหายของผลงานที่สง่ เข้ าประกวด
10. สมาคมฯ ขอถือข้ อมูลในการสมัครผ่านระบบออนไลน์เป็ นสาคัญสาหรับใช้ ในงานประกาศผลรางวัล ตลอดจนการเผยแพร่ออกสู่
สาธารณะชน
11. สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงแก้ ไขข้ อมูลในการสมัครผ่านระบบออนไลน์ มีผลตัง้ แต่ 11 กันยายน 2558 และจะ
ถือข้ อมูลในการสมัครผ่ านระบบออนไลน์ เป็ นสาคัญ
12. ในกรณีที่ผ้ สู ง่ ผลงานมีความประสงค์ที่จะยกเลิกการส่งผลงาน ผู้สง่ จะต้ องทาการแจ้ งผู้จดั งานล่วงหน้ า 7 วัน นับจากวันแรกของ
การตัดสิน
13. ผู้สง่ ผลงานเข้ าประกวดทังหมดเป็
้
นผู้มีสทิ ธิ์ได้ รับรางวัลเท่านัน้
14. ผลการตัดสินทังหมดในทุ
้
กรอบ ถือเป็ นสิทธิ์ขาดของคณะกรรมการตัดสิน ทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครในทุก
กรณี
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แนวทางการตัดสิน : Judging Criteria
เกณฑ์ การตัดสิน
 Creativity
 Consumer Insightful/Relevance
 Fresh Idea
 World Class Idea
ขัน้ ตอนการตัดสิน
การตัดสินจะนาโดยประธานคณะกรรมการตัดสิน โดยแบ่งเป็ น 3 รอบ
รอบแรก (เป็ นการให้ คะแนน IN / OUT)
1. การตัดสินรอบแรกเป็ นการให้ คะแนนตามความเหมาะสมของชิ ้นงานที่จะได้ รับ และเป็ นการให้ คะแนน IN / OUT
2. เมื่อได้ คะแนน ที่เข้ ารอบแรกมาแล้ ว (Shortlist) กรรมการสามารถ Call In ผลงานที่ไม่เข้ ารอบ ได้ ทา่ นละ 1 ผลงานโดยต้ องได้ รับมติ
เกินครึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมด
้
และผลงานชิ ้นนัน้ จะต้ องไม่เป็ นผลงานของกรรมการหรื อของบริ ษัทของตนเอง
รอบสอง (รอบ DISCUSSION)
1. การตัดสินรอบสองเป็ นรอบ Discussion นาโดยประธานคณะกรรมการตัดสิน
2. กรรมการไม่มีสทิ ธิ์โน้ มน้ าว ชักจูง หรื อ ชักชวน ให้ กรรมการท่านอืน่ ๆ ช่วยออกเสียงให้ ผลงานของตนเองหรื อของบริ ษัทตนเองได้ รับ
รางวัลในรอบ Discussion
3. กรรมการไม่มีสทิ ธิ์ออกเสียงในงานของตนหรื อของบริษัทตนเองในรอบนี ้
4. ผลงานที่จะผ่านเข้ ารอบต่างๆจะต้ องได้ รับคะแนนเป็ นเอกฉันท์ไม่ต่ากว่า 51 % ของจานวนกรรมการทังหมด
้
ตังแต่
้ รอบ Shortlist
จนถึงรอบ Gold (โดยกรรมการจะต้ องให้ คะแนนในแต่ละผลงานในทุกรอบถ้ าต้ องการให้ ผลงานนันๆเข้
้ าสูร่ อบต่อไป)
5. รอบ Shortlist, Finalist, Bronze และ Silver จะเป็ นการลงคะแนนแบบ Secret Vote โดยกรรมการกดเลือกให้ คะแนน YES /NO แต่
จะมีการแจ้ งบอกให้ ทราบว่าผลงานใดเข้ ารอบต่อไปบ้ าง
6. รอบ Gold และ Best จะเป็ นการลงคะแนนแบบ Secret Vote โดยไม่มีการแจ้ งบอกผลคะแนนเพื่อเก็บคะแนนเป็ นความลับ จนถึง
วันประกาศผลการประกวด
7. ในแต่ละ Sub-Category ได้ กาหนดให้ มีรางวัล Gold เพียง 1 รางวัล, รางวัล Silver 2 รางวัล และรางวัล Bronze 2 รางวัล
ตามลาดับ ซึง่ รวมแล้ วไม่ เกิน 5 รางวัล ซึง่ คณะกรรมการอาจใช้ สทิ ธิ์ให้ ไม่มีประเภทรางวัลใดรางวัลหนึง่ ได้ ถ้ าหากคุณสมบัติของ
ผลงานที่สง่ เข้ าประกวดไม่ถงึ เกณฑ์ที่คณะกรรมการตัดสินได้ กาหนดไว้
8. ในการเลือก Best ของ Film/Print /Out of Home/Digital & Interactive Media จะนา Gold จากทุก Sub-Category มาพิจารณา
เพื่อคัดเลือก Best ฉะนันในการเลื
้
อก Best จะต้ องมี Gold มากกว่า 1 รางวัลขึ ้นไป จึงสามารถเลือก Best ได้
** หมายเหตุ: กรณีท่ กี รรมการมีความประสงค์ ท่ จี ะไม่ เลือกรางวัล Best (Break the Rule) กรรมการทุกท่ านต้ องออกเสียง
เป็ นเอกฉันท์ 100% (Unanimous)
9. การเลือก Best ในหมวด Film/Print /Out of Home/Digital & Interactive Media ในกรณีที่งานชิ ้นเดียวกัน (Product) ได้ Gold ทัง้
ในประเภท Single และ Campaign ผลงานทังสองประเภทจะถู
้
กนามาตัดสินรวมกัน โดยพิจารณาจากความเป็ น Product โดยไม่อิง
ความเป็ น Single หรื อ Campaign รางวัล Best of the Year, Advertiser of the Year และ Production House of the Year จะเป็ น
การรวมคะแนนจากชิ ้นงานที่ได้ รับรางวัล Best, Gold, Silver และ Bronze โดยแต่ละรางวัลได้ คะแนนต่างกัน
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ประเภทของรางวัล : Type of Awards
1.
2.
3.
4.
5.

Bronze Awards
Silver Awards
Gold Awards
Best Awards
Special Awards

รางวัลยอดเยี่ยม : Best Awards
1. Best of Film (ภาพยนตร์ โฆษณายอดเยี่ยม)
2. Best of Print/Out of Home (โฆษณาสิง่ พิมพ์, สือ่ โฆษณานอกบ้ านยอดเยี่ยม)
3. Best of Digital (โฆษณาสือ่ ดิจิตอลยอดเยีย่ ม)

การคานวณคะแนน : Tallying the Scores
รางวัลจะถูกนามาคานวณคะแนนตามตารางด้ านล่าง
All Categories
(Except Ad That Works)

Bronze

3 Points

Silver

5 Points

Gold

7 Points

Best

12 Points
Ad That Works (Effective Communication)

Bronze

5 Points

Silver

8 Points

Gold

12 Points

หมายเหตุ : ในกรณีท่ ี รางวัล Gold ตัวหนึ่งตัวใดที่ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ น Best นัน้ รางวัลตัวนัน้ จะได้ รับคะแนนของรางวัล
Best เท่ านัน้ (ไม่ นับคะแนนในรางวัล Gold ได้ อกี )
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รางวัลพิเศษ : Special Awards
มีทงหมด
ั้
4 รางวัลด้ วยกัน ได้ แก่
1. Advertiser of the Year (based on clients that won the most awards of that year)
2. Advertising Agency of the Year (based on the Advertising Agency that won the most awards of that year)
3. Digital Agency of the Year (based on the Digital Agency that won the most awards of that year)
4. Production House of the Year (based on the production house that won the most awards of that year)

 Advertiser of the Year
รางวัล Advertiser of the Year เป็ นรางวัลที่มอบให้ กบั ลูกค้ าที่แสดงความโดดเด่น ทีน่ าเสนอรูปแบบการตลาดใหม่ๆ ผ่าน
แคมเปญทีม่ ีคณ
ุ ภาพ ข้ อมูลที่ระบุในช่อง “Advertiser" ในการสมัครผ่านระบบออนไลน์จะถูกนามาคานวณคะแนนสาหรับ
รางวัล Advertiser of the Year

 Advertising Agency of the Year
ข้ อมูลที่ระบุในช่อง “Advertising Agency" ในการสมัครผ่านระบบออนไลน์จะถูกนามาคานวณคะแนนสาหรับรางวัล
Advertising Agency of the Year

 Digital Agency of the Year
ข้ อมูลที่ระบุในช่อง “Advertising Agency / Digital Agency" ในการสมัครผ่านระบบออนไลน์ ในหมวด Digital & Interactive
Media จะถูกนามาคานวณคะแนนสาหรับรางวัล Digital Agency of the Year

 Production House of the Year
ข้ อมูลที่ระบุในช่อง “Production House Company" ในการสมัครผ่านระบบออนไลน์ ในหมวดสือ่ ภาพยนตร์ โฆษณา (Film)
จะถูกนามาคานวณคะแนนสาหรับรางวัล Production House of the Year

หมายเหตุ : ข้ อมูลต่างๆที่ถกู ระบุในการสมัครผ่านระบบออนไลน์จะถูกนามาคานวณคะแนนสาหรับรางวัลพิเศษทีก่ ล่าวไว้
ด้ านบน กรุณาตรวจสอบข้ อมูลต่างๆ อาทิ ชื่อ นามสกุลของผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผลงานชิ ้นดังกล่าว ตลอดจนรายชื่อบริ ษัทต่างๆ ให้
ถูกต้ อง ทางผู้จดั งานไม่มีสว่ นรับผิดชอบในกรณีที่ผ้ สู ง่ ประกวดระบุข้อมูลไม่ถกู ต้ อง และทางสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงแก้ ไขข้ อมูลในใบสมัคร มีผลตัง้ แต่ 11 กันยายน 2558 และจะถือข้ อมูลในการสมัครผ่าน
ระบบออนไลน์เป็ นสาคัญ
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ขัน้ ตอนการส่ งผลงาน : Entry Submission
ผลงานจะต้ องสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านัน้
วิธีการส่ งผลงาน

1. ส่งผลงานได้ ที่ www.admanawads.com โดยเลือกเมนู “Award” และเลือก “Entry Submission”
2.

3.
4.
5.

6.
7.

**ระบบนี ้จัดทา และดูแลโดย TWF Digital
เลือกหมวดหมูท่ ี่เหมาะสม และกรอกรายละเอียดผ่านระบบออนไลน์
หมายเหตุ: ถ้ าผู้สมัครยังไม่ได้ กดปุ่ ม “Confirm” ผู้สมัครสามารถกลับมากรอกข้ อมูลเพิ่มเติม หรื อแก้ ไขให้ ถกู ต้ องสมบูรณ์ได้
ภายหลัง
หลังจากที่ผ้ สู มัครยืนยันความถูกต้ องข้ อมูลที่กรอกทังหมดเรี
้
ยบร้ อยแล้ ว ผู้สมัครสามารถสัง่ พิมพ์ใบสมัคร (Entry
Submission Form) และใบยืนยันการสมัคร (Entry Confirmation) จากปุ่ มภายในหน้ า Entry List & Payment
ผู้สมัครจะต้ องติดใบยืนยันการสมัคร (Entry Confirmation) ทีด่ ้ านหลังของบอร์ ดผลงาน หรื อแนบมากับผลงานของท่าน
(ในกรณีทงี่ านชิ ้นนันไม่
้ มีบอร์ ดผลงาน)
หลังจากที่ผ้ สู มัครเลือกวิธีการชาระเงิน ใบแจ้ งหนี ้ (Invoice) จะถูกส่งไปยังอีเมล์ของผู้สมัคร และผู้สมัครยังสามารถสัง่ พิมพ์
เอกสารใบแจ้ งหนี ้ (Invoice) จากในระบบออนไลน์ ในหน้ า Payment Summary เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจ่ายชาระเงินได้
เช่นกัน
รายละเอียดของผลงานที่ถกู ส่งเข้ าจะปรากฏในใบสรุ ปผลงานทัง้ หมด (Entry Summary) ซึง่ ผู้สมัครสามารถสัง่ พิมพ์ จากใน
หน้ า Entry Summary
ผู้สมัครจะต้ องแนบเอกสารทังหมด
้
(ใบสมัคร, ใบยืนยันการสมัคร, ใบสรุ ปผลงานทัง้ หมด และใบแจ้ งหนี)้ นาส่งพร้ อม
กับผลงาน

การสมัครผลงานจะถือว่ายังไม่เสร็ จสมบูรณ์จนกว่าทางผู้จดั งานจะได้ รับเอกสาร และผลงานทังหมด
้
ตามที่ได้ ระบุไว้ ในกฎเกณฑ์การ
ส่งผลงาน และจนกว่าจะได้ รับการชาระค่าส่งผลงานเท่านัน้
หมายเหตุ: เพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร กรุ ณากรอกรายละเอียดให้ ครบถ้ วนและตรวจสอบความถูกต้ องก่อนยืนยันการสมัคร ผู้สมัครไม่
สามารถเว้ นข้ อมูลในช่องที่กาหนดไว้ ให้ หากผลงานดังกล่าวได้ รับรางวัล ข้ อมูลจะถูกนาไปให้ เผยแพร่ในสือ่ ต่างๆ อาทิ สือ่ สิง่ พิมพ์ ตลอด
จนเวบไซด์ของ Adman Awards & Symposium ตามที่ผ้ สู มัครได้ ยืนยันไว้ เมื่อครัง้ สมัคร หากผู้สมัครต้ องการแก้ ไขข้ อมูล สามารถแจ้ ง
ความประสงค์ไปยังผู้จดั งาน กรุณาติดต่อ คุณสยมภู พงษ์ ใหม่ (กิ๊ก) sayomphu@plannova.co.th หรื อ คุณพบบุญ คาภาอินทร์ (กุ๊ก)
phobboon@plannova.co.th ทางผู้จดั ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ ไขข้ อมูลภายใน วันศุกร์ ท่ ี 11 กันยายน 2558 เท่ านัน้
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ค่ าส่ งผลงาน : Entry Fee
การชาระค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ าประกวด แบ่งตามประเภทของผลงาน ดังต่อไปนี ้
ประเภท Film/Print/Radio
ประเภทเดี่ยว (1 ชิ ้นงาน ต่อ 1 ใบสมัคร)
ประเภทแคมเปญ (1 แคมเปญ ต่อ 1 ใบสมัคร)
** (จากัดแคมเปญละ 4 ชิ ้น ชิ ้นที่เกินคิดชิ ้นละ 2,000 บาทต่อชิ ้น)
ประเภท Out of Home
ประเภทเดี่ยว (1 ชิ ้นงาน ต่อ 1 ใบสมัคร) (OH01)
ประเภทแคมเปญ (1 แคมเปญ ต่อ 1 ใบสมัคร) (OH02)
** (จากัดแคมเปญละ 4 ชิ ้น ชิ ้นที่เกินคิดชิ ้นละ 2,000 บาทต่อชิ ้น)
ประเภทผลงาน (OH03, OH04, OH05)

2,000 บาท
4,500 บาท

2,000 บาท
4,500 บาท
4,500 บาท

ประเภท Design/Media/Digital & Interactive Media/Public Relations Plan/
Activation & Event Marketing/Direct Marketing/Integrated Marketing Communication (IMC) Campaign/Innovative Idea
ผลงานละ (1 ผลงาน ต่อ 1 ใบสมัคร)
4,500 บาท
** (ตังแต่
้ 1 ชิ ้นงานขึ ้นไป)
ประเภท Ad That Works (Effective Communication)
ผลงานละ (1 ผลงาน ต่อ 1 ใบสมัคร)

8,000 บาท

วิธีการชาระเงิน : Payment

 เงินสด
 เช็คสั่งจ่ ายในนาม “สมาคมโฆษณาแห่ งประเทศไทย”
 โอนเงินผ่ านธนาคารกรุ งศรีอยุธยา สาขาประชานิเวศน์ 1
ชื่อบัญชี สมาคมโฆษณาแห่ งประเทศไทย เลขที่บญ
ั ชี 280-1-18103-9 บัญชีออมทรัพย์
กรุณาแฟกซ์ใบโอนเงิน (Pay In) กลับมาที่คณ
ุ สุชาดา บุญมาชู (หนู) แผนกบัญชี บริ ษัท แพลนโนวา จากัด
โทร 0-2530-9300 ต่อ 20 แฟกซ์ 0-2530-9291-3 หรื อ อีเมล์ suchada@plannova.co.th
หมายเหตุ: ทางสมาคมฯขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่ าปรับสาหรับการสมัครผ่ านออนไลน์ หลังจากวันที่ 31 สิงหาคม 2558
ผลงานละ 1,000 บาท
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สถานที่ส่งผลงาน : Sending Entries
บริ ษัท แพลนโนวา จากัด
1537 ทาวน์ อิน ทาวน์ ซอย 3/1, ถนนศรี วรา พลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพ 10310
โทร 0-2530-9300 แฟกซ์ 0-2530-9291-3

คุณสยมภู พงษ์ ใหม่ (กิ๊ก)
ต่อ 26 หรื อ
sayomphu@plannova.co.th

คุณพบบุญ คาภาอินทร์ (กุ๊ก)
ต่อ 56 หรื อ
phobboon@plannova.co.th
Website : www.admanawards.com

** ผลงานที่ส่งเข้าประกวดและไม่ได้รบั รางวัลใดๆ สามารถรับผลงานคืนได้ภายใน 1 เดือน หลังวันงานประกาศผลรางวัลแล้ว **
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ประเภทของผลงานที่ส่งเข้ าประกวด : Categories
สื่อโฆษณาการสื่อสารแบบบูรณาการ : Integrated Marketing Communication (IMC) Campaign Category
แผนงานที่จดั ส่งในหมวดนี ้จะต้ องเป็ นแคมเปญรณรงค์ใช้ การสือ่ สารแบบผสมผสาน โดยมุง่ เน้ นความสามารถในการใช้ ความคิด
สร้ างสรรค์ เพื่อดาเนินกลยุทธ์สอื่ สารได้ อย่างโดดเด่น น่าสนใจสดใหม่กลมกลืน และส่งเสริ มซึง่ กันและกัน เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายทาง
การตลาด ซึง่ ต้ องนาเสนอผ่านการสือ่ สารอย่างน้ อย 3 หลักการ (Disciplines) ขึ ้นไป อาทิ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ การสือ่ สารทางตรง
หรื อสือ่ ออนไลน์ ฯลฯ
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ข้ อกาหนดการส่ งผลงาน : Entry Requirement
แผนการสื่อสารการตลาดรวม Integrated Marketing Communication : (IMC) Campaign Category
REQUIRED MATERIALS:
Case Film (Maximum duration 3 minutes)
• HD 720p: 1280 x 720
• QuickTime (.mov) H.264
• MP4 H.264

OR

• Full HD 1080p: 1920 x 1080
• QuickTime (.mov) H.264
• MP4 H.264

• Sound: Stereo
• 3 seconds black/color bar at the beginning
*Do not show the clock/agency/post house slate in encoding*
Presentation Board
• Maximum size A2 (60 cm x 40 cm)
Note: Oversized board will not be displayed in the exhibition gallery.
• You must attach the Entry Confirmation on the back of your mounted board.
Digital Image
• JPEG file (exactly appeared as the mounted board) 300 dpi (CMYK & RGB) minimum A4 size
• Digital Image must be supplied on PC compatible DVD or Thumb Drive
• You may include multiple entries of the same category in a particular DVD or Thumb Drive, but please
separate DVDs or Thumb Drives for the different categories.
• Please separate your folder of each entry.
Original Client Endorsement Form or Original Media Schedule from Media Agency (send together with your entry
package)
IMPORTANT: Your entry will not be shown to the judges if you fail to provide either the Original Client Endorsement
Form or the Original Media Schedule from Media Agency.
You must also send with your entry package or email sayomphu@plannova.co.th or phobboon@plannova.co.th for entry
reference:
1. Entry Submission Form
2. Entry Confirmation Form
3. Entry Summary Form
4. Invoice
IMPORTANT: It is for your own interest to carefully check and re-check the credit you entered. The required credit(s)
cannot be blank.
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แผนการสื่อสารการตลาดรวม Integrated Marketing Communication : (IMC) Campaign Category
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