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คณะกรรมการดาํเนินงาน คณะกรรมการดาํเนินงาน 22001188 
 

คณะกรรมการดาํเนินงาน 
 คณุปารเมศร์ รัชไชยบญุ         ประธานคณะกรรมการดําเนินงาน 

  ประธานกิตติมศกัดิ์ สมาคมโฆษณาแหง่ประเทศไทย 

                                           Chairman and Chief Executive Officer 

  บริษัท เทิร์น อะราวด์ โฟกสั จํากดั 

                                                        บริษัท เนือ้นาบญุ จํากดั 

 คณุออ่นอษุา ลาํเลยีงพล  รองประธานคณะกรรมการดาํเนินงาน 

  นายกสมาคมโฆษณาแหง่ประเทศไทย 

 คณุชยัประนิน วิสทุธิผล  รองประธานคณะกรรมการดาํเนินงาน 

  นายกกิตตมิศกัดิ์ สมาคมโฆษณาแหง่ประเทศไทย 

   ประธาน บริษัท ทีบีดบับลวิเอ (ประเทศไทย) จํากดั 

 คณุวิทวสั ชยัปาณี   รองประธานคณะกรรมการดาํเนินงาน 

  นายกกิตตมิศกัดิ์ สมาคมโฆษณาแหง่ประเทศไทย 

   Worldwide Co-Chairman บริษัท ครีเอทีฟจซู เวลิด์กรุ๊ป จํากดั   

 คณุรต ิพนัธุ์ทว ี รองประธานคณะกรรมการดาํเนินงาน 

 รองนายก และอปุนายกฝ่ายตา่งประเทศ 

สมาคมโฆษณาแหง่ประเทศไทย 

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ บริษัท บญุรอดเทรดดิง้ จํากดั 

 คณุอดิศกัดิ ์อมรฉตัร       เลขานกุารคณะกรรมการดําเนินงาน 

                                             กรรมการผู้จดัการ Isobar (Thailand) Co., Ltd. 
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คณะกรรมการดาํเนินงานฝ่ายการตัดสิน 

 คณุประสาน โอสถานนท์             ประธานฝ่ายบริหารงานตดัสนิ 

ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา 

และท่ีปรึกษากิตตมิศกัดิ์ สมาคมโฆษณาแหง่ประเทศไทย 

 ดร. นิวตั วงศ์พรหมปรีดา  รองประธานฝ่ายบริหารงานตดัสนิ 

อปุนายกฝ่ายสง่เสริมจรรยาบรรณ 

สมาคมโฆษณาแหง่ประเทศไทย 

 คณุวีรดษิ วิญญรัตน์  ท่ีปรึกษาประธานคณะกรรมการตดัสนิ     

ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายสร้างสรรค์  

 บริษัท ทีบีดบับลวิเอ (ประเทศไทย) จํากดั 

 คณุกิตติ ไชยพร   ประธานคณะกรรมการตดัสนิ     

ผู้กอ่ตัง้ และครีเอทีฟ 

มานะ 

 

 
คณะกรรมการดาํเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์และพัฒนาเวบ็ไซต์ 

 คณุรต ิพนัธุ์ทวี              รองนายก และอปุนายกฝ่ายตา่งประเทศ  

สมาคมโฆษณาแหง่ประเทศไทย 
      ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ บริษัท บญุรอดเทรดดิง้ จํากดั 

 คณุวราภรณ์ กลุสวสัดิ์ภกัด ี  อปุนายกฝ่ายประชาสมัพนัธ์ สมาคมโฆษณาแหง่ประเทศไทย 
      กรรมการผู้จดัการ บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมนิูเคชัน่ จํากดั                
 

 
คณะกรรมการดาํเนินงานฝ่ายการเงนิและการบญัช ี

 คณุวิรัช หวงัเจริญวงศ์                 เหรัญญิก สมาคมโฆษณาแหง่ประเทศไทย 
      ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน     
      บริษัท เดนท์ส ุ(ประเทศไทย) จํากดั 
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กฎเกณฑ์และกฎเกณฑ์และกตกิากตกิาการส่งผลงานเข้าประกวดการส่งผลงานเข้าประกวด  ::  RRuulleess  &&  RReegguullaattiioonnss  
 
1. ผลงานท่ีสง่เข้าประกวดต้องเป็นผลงานท่ีสร้างสรรค์และเผยแพร่ภายในประเทศตัง้แต ่1 สิงหาคม 2560 – 31 สิงหาคม 2561  

ยกเว้นหมวด Ad That Works (Effective Communication) ต้องเป็นผลงานท่ีสร้างสรรค์และเผยแพร่ภายในประเทศตัง้แต ่ 

1 สิงหาคม 2559 – 31 สิงหาคม 2561 และจะต้องเป็นผลงานท่ีไมเ่คยสง่เข้ามาประกวดในหมวดนี ้

2. ผลงานท่ีสง่เข้าประกวดในหมวด Ad That Works (Effective Communication)/ Branded Content & Entertainment/  

Brand Experience & Activation/ Design/ Digital & Interactive Media/ Direct Marketing/ Innovative Idea/ Integrated 

Marketing Communication (IMC) Campaign/ Media/ Out of Home (OH02-OH07) and Public Relations สามารถสง่ผลงาน

เป็นแคมเปญได้ 

3. ผลงานท่ีสง่เข้าประกวดในหมวด Film/ Out of Home (OH01)/ Print and Radio หากผลงานเป็นแคมเปญ ผู้สง่จะต้องแยกสง่ผลงาน 

1 ชิน้ตอ่ 1 ใบสมคัร ทัง้นีท้ัง้นัน้ผลงานจะถกูนําไปพิจารณาร่วมกนั 

4. กรณีท่ีต้องการสง่ผลงานภาพยนตร์โฆษณาเร่ืองเดียวกนัทัง้ในหมวดสือ่ภาพยนตร์โฆษณาท่ีออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ช่องตา่งๆ 

และในโรงภาพยนตร์ ซึง่จดัแบง่หมวดหมูอ่อกตามประเภทสนิค้าและบริการ (F01-F09) และในหมวดสือ่ภาพยนตร์โฆษณาท่ีได้รับการ

จดัทําขึน้เพ่ือเผยแพร่บนช่องทางออนไลน์เป็นหลกั (F10-F21) รวมไปถึงบนช่องทางพิเศษอ่ืนๆ ในหมวด Other Screens (F22) 

ผลงานนัน้จะต้องเป็นคนละเวอร์ชั่น และมีความยาวที่แตกต่างกัน 

5. สมาคมฯ มีนโยบายไมส่นบัสนนุผลงานท่ีไมไ่ด้เผยแพร่สูส่าธารณชน หรือท่ีรู้จกักนัในนาม Scam Ad. ดงันัน้ผู้สง่ผลงานจะต้องแนบ

เอกสารรับรองของลกูค้า (Client Endorsement Form) เอกสารฉบบันีผู้้สง่สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์ 

www.admanawards.com โดยเอกสารจะต้องระบช่ืุอ, ตําแหนง่, อีเมล์ และเบอร์ติดตอ่ของลกูค้าท่ีสามารถตรวจสอบได้เพ่ือนํามา

ยืนยนัวา่ผลงานชิน้นัน้ๆได้มีลกูค้าจริง มีการผลติขึน้จริงและมกีารเผยแพร่จริง ยกเว้นผลงานในหมวดสือ่ภาพยนตร์โฆษณา และหมวด

สือ่โฆษณาทางวิทยท่ีุใช้ตารางออกอากาศ (Original Media Schedule) เป็นหลกัฐาน ผู้สง่สามารถตรวจสอบรายการเอกสารท่ี

กําหนดได้ท่ีหมวดนัน้ๆ พร้อมแนบเอกสารดงักลา่ว สง่พร้อมผลงานของทา่น และหากพบวา่ผลงานชิน้ดงักลา่วขาดคณุสมบตัิตามท่ีได้

ระบไุว้ ทางสมาคมฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการถอดถอนงานชิน้นัน้ 

6. สมาคมฯ ขอยดึถอืข้อมูลจากการสมัครผ่านระบบออนไลน์ โดยสิทธ์ิในการเลือกหมวดหมู่ที่เหมาะสมเป็นของผู้ส่งผลงาน

เข้าประกวดเป็นสาํคัญ เพ่ือนําไปใช้ในการตดัสนิ และงานประกาศผลรางวลั ตลอดจนการเผยแพร่สูส่าธารณะชน 

7. สมาคมฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงแก้ไขข้อมลูในการสมคัรผา่นระบบออนไลน์ มีผลตัง้แต่วนัศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 

8. ในกรณีท่ีผู้สง่ผลงานมีความประสงค์ท่ีจะยกเลกิการสง่ผลงาน ผู้สง่จะต้องทําการแจ้งผู้จดังานลว่งหน้า 7 วนั นบัจากวนัแรกของการ

ตดัสนิ 

9. สมาคมฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการถอนผลงานออกจากการประกวด หรือรับรางวลัคืนโดยไมจํ่าเป็นต้องคืนเงินคา่สมคัร หากตรวจพบวา่

ผลงานโฆษณาท่ีสง่เข้าประกวดขาดคณุสมบตัิตามท่ีได้ระบไุว้ 

10. ในกรณีท่ีมีการขอให้ตรวจสอบคณุสมบตัิของผลงานใดๆ ผู้ร้องต้องทาํจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรถงึสมาคมโฆษณาแห่ง

ประเทศไทยเท่านัน้ เพ่ือดาํเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตอ่ไป 

11. สมาคมฯ ขอสงวนสทิธ์ิการรับผิดชอบในกรณีการสญูหายหรือความเสยีหายของผลงานท่ีสง่เข้าประกวด 

12. ผู้สง่ผลงานเข้าประกวดทัง้หมดเป็นผู้มีสทิธ์ิได้รับรางวลัเทา่นัน้ 
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13. ผลการตดัสนิทัง้หมดในทกุรอบ ถือเป็นสทิธ์ิขาดของคณะกรรมการตดัสนิ 

14. ผลงานท่ีสง่เข้าประกวดทัง้หมดถือวา่ผู้สง่ผลงานอนญุาตให้ทางสมาคมฯนําไปตีพิมพ์ ทําสาํเนาในรูปของวิดีโอ, DVD, Thumb Drive, 

สือ่สิง่พิมพ์ หรือสือ่อ่ืนๆเพ่ือเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ตอ่วงการโฆษณาและการศกึษา และขอสทิธ์ิคดัเลอืกผลงานท่ีได้รับรางวลัเข้า

ประกวดในระดบันานาชาตติอ่ไปโดยไมถื่อเป็นการละเมดิสทิธ์ิ 
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เกณฑ์การตัดสินหลักเกณฑ์การตัดสินหลัก::  JJuuddggiinngg  CCrriitteerriiaa    
 

•  Creativity 

•   Consumer Insightful/Relevance 

•  Fresh Idea 

•  World Class Idea 

 

เกณฑ์การตัดสินเกณฑ์การตัดสินเฉพาะหมวดเฉพาะหมวด::  

BBrraannddeedd  CCoonntteenntt  &&  EEnntteerrttaaiinnmmeenntt//  BBrraanndd  EExxppeerriieennccee  &&  AAccttiivvaattiioonn//  DDiirreecctt  MMaarrkkeettiinngg//    

PPuubblliicc  RReellaattiioonnss  

  

• Creativity    

• Strategy    

• Execution    

• Results     
 

MMeeddiiaa  
 

• Insight and Creativity   

• Strategy     

• Execution     

• Results     
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ขัน้ตอนขัน้ตอนการตัดสินการตัดสิน  ::  JJuuddggiinngg  PPrroocceedduurree 
การตดัสนิจะนําโดยหวัหน้าคณะกรรมการตดัสนิในแตล่ะหมวด และกํากบัโดยประธานคณะกรรมการตดัสนิ 

รอบแรก (IN / OUT) 

การตดัสนิรอบแรกเป็นการให้คะแนนตามความเหมาะสมของชิน้งานท่ีจะได้รับ และเป็นการให้คะแนน IN / OUT  

ในรอบนี ้กรรมการสามารถให้คะแนนผลงานท่ีกรรมการทา่นนัน้มสีว่นเก่ียวข้อง หรือเป็นผลงานบริษัทตนเอง และบริษัทในเครือ 

ผลงานท่ีสามารถผา่นเข้าสูร่อบตอ่ไป (Shortlist) จะต้องได้รับคะแนนเกินคร่ึงหนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมด  

 

รอบสอง (CALL IN - SHORTLIST) 

1. เมื่อได้ผลงานท่ีผา่นเข้าสูร่อบ Shortlist กรรมการพิจารณาผลงานท่ีผา่นเข้ารอบทัง้หมดอีกครัง้ และเปิดโอกาสให้กรรมการ 

สามารถ Call In ผลงานท่ีไมเ่ข้ารอบ ได้ทา่นละ 1 ชิน้ ซึง่กรรมการไมส่ามารถ Call In ผลงานของท่ีกรรมการทา่นนัน้มีสว่นเก่ียวข้องหรือ

ของบริษัทตนเอง หรือบริษัทในเครือ และไมม่ีสทิธ์ิออกเสยีงในงานของตน หรือบริษัทของตนเอง ผลงานท่ีได้รับการ Call In เพ่ือเข้าสู่

รอบ Shortlist จะต้องได้รับมตเิกินคร่ึงหนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมด  

2. หากผลงานท่ีสง่เข้ามาในหมวด Innovative Idea ได้เข้าสูร่อบ Shortlist ผู้สง่ผลงานจะต้องเตรียมข้อมลู และผลงานจริง อาทิ 

ผลติภณัฑ์, สิง่ประดิษฐ์ หรือ แอพพลเิคชัน่ เพ่ือนําเสนอตอ่คณะกรรมการ และเพ่ือเปิดโอกาสให้คณะกรรมการได้ซกัถามเพ่ิมเตมิ  

ในวนัท่ีมกีารตดัสนิผลงานคือ วนัพุธที่ 10 ตุลาคม 2561  

 

รอบสาม (FINALIST - MEDALS) 

1. เมื่อได้ผลงาน Shortlist เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการจะดําเนินการให้คะแนน Finalist, Bronze, Silver, Gold และ Best ตามลาํดบั  

 โดยจะเป็นการให้คะแนนแบบ Secret Vote โดยกรรมการกดเลอืกให้คะแนน YES/ NO/ ABSTAIN โดยทีมอํานวยการจะแจ้งให้ 

ทราบวา่ผลงานใดเข้ารอบตอ่ไปบ้าง ยกเว้น ในรอบ Gold และ Best จะไมม่ีการแจ้งผลคะแนน คะแนนเป็นความลบั จนถงึวนัประกาศ

ผลการประกวด 

2. ผลงานท่ีจะผา่นเข้ารอบตา่งๆ จะต้องได้รับคะแนนเกินคร่ึงหนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมด (โดยกรรมการจะต้องให้คะแนนในแตล่ะ 

 ผลงานในทกุรอบถ้าต้องการให้ผลงานนัน้ๆ เข้าสูร่อบตอ่ไป) 

3. กรรมการไมม่ีสทิธ์ิออกเสยีงในงานของตนหรือของบริษัทตนเอง 

4. กรรมการไมม่สีทิธ์ิโน้มน้าว ชกัจงู หรือ ชกัชวน ให้กรรมการทา่นอ่ืนๆ ช่วยออกเสยีงให้ผลงานของตนเองหรือของบริษัทตนเองได้รับ 

 รางวลัในรอบ Discussion 

5. ในรอบนีก้รรมการสามารถรวมผลงานท่ีเป็น Single ให้เป็น Campaign และตดัสนิให้รางวลัในความเป็น Campaign ได้  

 หากคณะกรรมการมีความเห็นพ้องต้องกนั 

6. ในแตล่ะ Sub-Category ได้กําหนดให้มีรางวลัได้ ไม่เกนิ 5 รางวัล ซึ่งรางวัล Gold จะมีได้เพียง 1 รางวัล หรือคณะกรรมการ 

อาจใช้สทิธ์ิให้ไมม่ีประเภทรางวลัใดรางวลัหนึง่ได้  ถ้าหากคณุสมบตัิของผลงานท่ีสง่เข้าประกวดไมถ่ึงเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการตดัสนิได้

กําหนดไว้  
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7. ในการเลอืก Best ของ Film/ Print/ Out of Home/ Digital & Interactive Media จะนํา Gold จากทกุ Sub-Category มาพิจารณาเพ่ือ 

 คดัเลอืก Best ฉะนัน้ในการเลอืก Best จะต้องมี Gold มากกวา่ 1 รางวลัขึน้ไป จงึสามารถเลอืก Best ได้ 

** หมายเหตุ: กรณีที่กรรมการมีความประสงค์ที่จะไม่เลือกรางวัล Best (Break the Rule) กรรมการทุกท่านต้องออกเสียง

เป็นเอกฉันท์ 100% (Unanimous)  

8. การเลอืก Best ในหมวด Film/ Print/ Out of Home/ Digital & Interactive Media ในกรณีท่ีงานชิน้เดียวกนั (Product) ได้ Gold ทัง้ใน 

ประเภท Single และ Campaign ผลงานทัง้สองประเภทจะถกูนํามาตดัสนิรวมกนั โดยพิจารณาจากความเป็น Product โดยไมอิ่งความ

เป็น Single หรือ Campaign รางวลั Best of the Year, Advertiser of the Year และ Production House of the Year จะเป็นการรวม

คะแนนจากชิน้งานท่ีได้รับรางวลั Best, Gold, Silver, Bronze และ Finalist โดยแตล่ะรางวลัได้คะแนนตา่งกนั 
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AAdd  TThhaatt  WWoorrkkss  ((EEffffeeccttiivvee  CCoommmmuunniiccaattiioonn))  

แนวทางการตัดสินแนวทางการตัดสิน  ::  JJuuddggiinngg  CCrriitteerriiaa 

คณะกรรมการดาํเนินงานได้กําหนดการให้ความสาํคญัของการตดัสนิ อยูบ่นพืน้ฐานความคิด 2 ประการ คือ 

1) “ผลสัมฤทธ์ิ” ท่ีมาจากการใช้ “เคร่ืองมือการสื่อสารการตลาด” หรือ “ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ” 

2) เป็นการวางกลยทุธ์ หรือแผนงานท่ีสร้างมาตรฐานใหมใ่ห้วงการสือ่สารการตลาดของไทย 

 

ในสว่นของโครงสร้างและเกณฑ์การตดัสนิการประกวด มีดงันี ้

1) อตัราสว่นการคดัเลอืกคณะกรรมการตดัสนิ 

a) นกัการตลาด      7 ทา่น 

b) นกัวางแผนกลยทุธ์    1 ทา่น 

c) ครีเอทีฟ     2 ทา่น 

d) ผู้บริหารในฝ่ายบริหารงานลกูค้า   2 ทา่น 

e) นกัวิชาการสายการตลาด หรือนิเทศศาสตร์  3 ทา่น 

2)  เกณฑ์การตดัสนิการประกวด 

a) ความเป็นมาของแผน และกลยทุธ์ (WHY / WHO)  30% 

b) ไอเดียงานครีเอทีฟ การใช้มเีดียและความกลมกลนื           30% 

ระหวา่งครีเอทีฟและมเีดยี (WHAT / HOW)   

c) ผลสมัฤทธ์ิของแผนงาน (RESULT)   40% 

 

หมายเหตุ : ในหมวด Ad that Works (Effective Communication) การให้รางวลัจะเหมือนกบัหมวดหมูอ่ื่นๆ จะแตกตา่งกนัตรงท่ี 

ผลคะแนนของแตล่ะรางวลั 
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ขัน้ตอนการตัดสิน ขัน้ตอนการตัดสิน ::  JJuuddggiinngg  PPrroocceedduurree  
รอบแรก (เป็นการให้คะแนน IN / OUT) 

การตดัสินรอบแรกเป็นการให้คะแนนตามความเหมาะสมของชิน้งานท่ีจะได้รับ และเป็นการให้คะแนน IN / OUT 
เพ่ือจะผา่นเข้าสูร่อบตอ่ไป ซึง่จะต้องได้รับคะแนนเกินคร่ึงหนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมด กรรมการไมส่ามารถให้
คะแนน ผลงานท่ีกรรมการท่านนัน้มีสว่นเก่ียวข้อง หรือของบริษัทตนเอง หรือบริษัทในเครือ โดยแบง่คะแนนตามลําดบั
ดงันี ้

 7 “IN” 6 “OUT”       Adman Shortlist 
   7 “IN” 5 “OUT”   1 “ABSTAIN”   Adman Shortlist  
  

รอบสอง (รอบ DISCUSSION) 
กําหนดให้คดัเลือกโดยการอภิปรายนําโดยประธานกรรมการตดัสิน (ณ ท่ีนีห้มายถึง ศาสตราจารย์วิทวสั  

รุ่งเรืองผล) โดยแบง่เป็น 5 ขัน้ตอนดงันี ้
 

ขัน้ตอนท่ี 1  คณะกรรมการตดัสินอภิปรายในกรณีท่ีต้องการให้มีการเลือกชิน้งานท่ีตกไปในรอบแรกของ  
กรรมการ ทา่นอ่ืนหรือบริษัทอ่ืนๆ ให้กลบัเข้ามาใหม ่(Call in) ได้ทา่นละ 1 ชิน้ โดยต้องได้รับมติ
เกินคร่ึงหนึง่ของจํานวนกรรมการ กรรมการไมส่ามารถ Call in งานของตนหรือของบริษัทตนเองใน
รอบสอง 

ขัน้ตอนท่ี 2  คณะกรรมการตดัสินเลือกชิน้งานท่ีตนเองคิดวา่ดีท่ีสดุ คนละ 1 ชิน้ ซึง่การลงคะแนนถือเป็น 
                     ความลบั และกรรมการไมส่ามารถโหวตให้คะแนนงานของบริษัทตนเองได้ 
ขัน้ตอนท่ี 3  คณะกรรมการตดัสินคดัเลือกผลงานท่ีชนะรางวลั Gold 
ขัน้ตอนท่ี 4  คณะกรรมการตดัสินคดัเลือกผลงานท่ีชนะรางวลั Silver 
ขัน้ตอนท่ี 5  คณะกรรมการตดัสินคดัเลือกผลงานท่ีชนะรางวลั Bronze 

 
โดยได้กําหนดให้มีรางวลัได้ ไม่เกิน 5 รางวัล ซึ่งรางวัล Gold จะมีได้เพียง 1 รางวัล ถ้าหากคณุสมบตัขิอง

ผลงานท่ีสง่เข้าประกวดไมถึ่งเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการตดัสินได้กําหนดไว้ซึง่คณะกรรมการอาจใช้สิทธ์ิให้ไมมี่ประเภทรางวลั
ใดรางวลัหนึง่ได้ ถ้าหากคณุสมบตัขิองผลงานท่ีสง่เข้าประกวดไมถึ่งเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการตดัสินได้กําหนดไว้ ชิน้งานท่ี
ได้รับรางวลั Gold, Silver, Bronze และ Finalist ในหมวด Ad that Works โดยแตล่ะรางวลัได้คะแนนตา่งกนัดงันี ้

• Gold    12  คะแนน 
• Silver      8  คะแนน 
• Bronze     5 คะแนน 
• Finalist     2 คะแนน 
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หมายเหตุ: 
1. กรณีท่ีกรรมการมีความประสงค์ท่ีต้องการให้มี Gold มากกวา่ 1 ตวั หรือ มีรางวลัมากกวา่ 5 รางวลั 

กรรมการทกุทา่นต้องออกเสียงเป็นเอกฉันท์ 100% (Unanimous Vote) เม่ือต้องการ Break the Rule 
2. กรณีท่ีคะแนนเทา่กนั ประธานคณะกรรมการตดัสิน (ณ ท่ีนีห้มายถึง ศาสตราจารย์วิทวสั รุ่งเรืองผล)  

มีสิทธ์ิ 1 เสียงท่ีจะโหวตให้งานชิน้นัน้ได้รางวลั 
3. คณะกรรมการไมส่ามารถ Call out งานท่ีได้รางวลัแล้วกรณีท่ีมีกรรมการมีข้อสงสยัเก่ียวกบัผล (Result)  

ของชิน้งานท่ีสง่ประกวด ให้แจ้งคณะกรรมการดําเนินงานฝ่ายตดัสินภายในห้องตดัสิน ดําเนินการตรวจสอบ
ข้อมลู หรือขอเอกสารเพิ่มเติมจากบริษัทท่ีถกูอ้างอิง และบริษัทผู้สง่ชิน้งานนัน้ตอ่ไป  ซึง่ถ้าผลปรากฎว่า
ข้อมลูท่ีอ้างอิงเป็นเท็จ คณะกรรมการดําเนินงานฝ่ายตดัสินสามารถยกเลิกผลงานชิน้นัน้ได้โดยอตัโนมตั ิ 
และเลือกผลงานท่ีได้คะแนนรองลงไปขึน้มาแทน 
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ประเภทของรางวัล ประเภทของรางวัล ::  TTyyppee  ooff  AAwwaarrddss  
1. Finalist Awards 

2. Bronze Awards 

3. Silver Awards 

4. Gold Awards 

5. Best Awards 

6. Special Awards 

 

รางวัลรางวัลยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม  ::  BBeesstt  AAwwaarrddss    
1. Best of Film (ภาพยนตร์โฆษณายอดเยี่ยม)   

2. Best of Print/ Out of Home (โฆษณาสิง่พิมพ์, สือ่โฆษณานอกบ้านยอดเยี่ยม)  

3. Best of Digital (โฆษณาสือ่ดิจิตอลยอดเยีย่ม) 

 

การการคาํนวณคะแนนคาํนวณคะแนน  ::  TTaallllyyiinngg  tthhee  SSccoorreess  
รางวลัจะถกูนํามาคาํนวณคะแนนตามตารางด้านลา่ง 

 

All Categories 
(Except Ad That Works) 

Finalist  1 Point 

Bronze 3 Points 

Silver 5 Points 

Gold 7 Points 

Best 12 Points 

Ad That Works (Effective Communication) 

Finalist 2 Points 

Bronze 5 Points 

Silver 8 Points 

Gold 12 Points 

 

หมายเหตุ : ในกรณีที่ รางวัล Gold ตัวหน่ึงตวัใดที่ได้รับการคัดเลอืกให้เป็น Best นัน้ รางวัลตวันัน้จะได้รับคะแนนของรางวัล 

Best เท่านัน้ (ไม่นับคะแนนในรางวัล Gold อีก) 
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รางวัลพเิศษ รางวัลพเิศษ ::  SSppeecciiaall  AAwwaarrddss 

มีทัง้หมด 4 รางวลัด้วยกนั ได้แก ่

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)  
 

••  AAddvveerrttiisseerr  ooff  tthhee  YYeeaarr  
รางวลั Advertiser of the Year เป็นรางวลัท่ีมอบให้กบัลกูค้าท่ีแสดงความโดดเดน่ ท่ีนําเสนอรูปแบบการตลาดใหม่ๆ  ผา่น

แคมเปญท่ีมีคณุภาพ ข้อมลูท่ีระบใุนช่อง “Advertiser/Client” ในการสมคัรผา่นระบบออนไลน์จะถกูนํามาคาํนวณคะแนนสาํหรับ

รางวลั Advertiser of the Year  

 

••  AAddvveerrttiissiinngg  AAggeennccyy  ooff  tthhee  YYeeaarr  
ข้อมลูท่ีระบใุนช่อง “Agency” ในการสมคัรผา่นระบบออนไลน์จะถกูนํามาคาํนวณคะแนนสาํหรับรางวลั Advertising Agency of 

the Year  

 

••  DDiiggiittaall  AAggeennccyy  ooff  tthhee  YYeeaarr  
ข้อมลูท่ีระบใุนช่อง “Agency” ในการสมคัรผา่นระบบออนไลน์ ในหมวด Digital & Interactive Media จะถกูนํามาคํานวณ

คะแนนสาํหรับรางวลั Digital Agency of the Year 

 

••  PPrroodduuccttiioonn  HHoouussee  ooff  tthhee  YYeeaarr  
ข้อมลูท่ีระบใุนช่อง “Film Production Company” ในการสมคัรผา่นระบบออนไลน์ ในหมวดสือ่ภาพยนตร์โฆษณา (Film) จะถกู

นํามาคํานวณคะแนนสาํหรับรางวลั Production House of the Year 

 

หมายเหตุ : ข้อมลูตา่งๆท่ีถกูระบใุนการสมคัรผา่นระบบออนไลน์จะถกูนํามาคํานวณคะแนนสาํหรับรางวลัพิเศษท่ีกลา่วไว้

ด้านบน กรุณาตรวจสอบข้อมลูตา่งๆ อาทิ ช่ือ นามสกลุของผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผลงานชิน้ดงักลา่ว ตลอดจนรายช่ือบริษัทตา่งๆ  

ให้ถกูต้อง ทางผู้จดังานไมม่ีสว่นรับผิดชอบในกรณีท่ีผู้สง่ประกวดระบขุ้อมลูไมถ่กูต้อง และทางสมาคมโฆษณาแหง่ประเทศไทย

ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงแก้ไขข้อมลูในใบสมคัร มีผลตัง้แต่วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 และจะถือข้อมลูในการสมคัร

ผา่นระบบออนไลน์เป็นสาํคญั 
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ขัน้ตอนการขัน้ตอนการส่งผลงานส่งผลงาน  ::  EEnnttrryy  SSuubbmmiissssiioonn  

ผลงานจะต้องสมคัรผา่นระบบออนไลน์เทา่นัน้ 

วิธีการส่งผลงาน 

1. สง่ผลงานได้ท่ี www.admanawards.com โดยเลอืกเมน ู“Award” และเลอืก “Entry Submission”  

 **ระบบนีจ้ดัทํา และดแูลโดย TWF Digital 

2. เลอืกหมวดหมูท่ี่เหมาะสม และกรอกรายละเอียดผา่นระบบออนไลน์ 

หมายเหต:ุ ถ้าผู้สมคัรยงัไมไ่ด้กดปุ่ ม “Confirm” ผู้สมคัรสามารถกลบัมากรอกข้อมลูเพ่ิมเติม หรือแก้ไขให้ถกูต้องสมบรูณ์ได้

ภายหลงั  

3. หลงัจากท่ีผู้สมคัรยืนยนัความถกูต้องข้อมลูท่ีกรอกทัง้หมดเรียบร้อยแล้ว ผู้สมคัรสามารถสัง่พิมพ์ใบสมัคร (Entry Submission 

Form) และใบยนืยนัการสมัคร (Entry Confirmation) จากปุ่ มภายในหน้า Entry List & Payment 

4. ผู้สมคัรจะต้องติดใบยนืยนัการสมัคร (Entry Confirmation) ท่ีด้านหลงัของบอร์ดผลงาน หรือแนบมากบัผลงานของทา่น   

(ในกรณีท่ีงานชิน้นัน้ไมม่ีบอร์ดผลงาน) 

5. หลงัจากท่ีผู้สมคัรเลอืกวิธีการชําระเงิน ใบแจ้งหนี ้(Invoice) จะถกูสง่ไปยงัอีเมล์ของผู้สมคัร และผู้สมคัรยงัสามารถสัง่พิมพ์

เอกสารใบแจ้งหนี ้(Invoice) จากในระบบออนไลน์ ในหน้า Payment Summary เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการจา่ยชําระเงินได้

เช่นกนั 

6. รายละเอียดของผลงานท่ีถกูสง่เข้าจะปรากฏในใบสรุปผลงานทัง้หมด (Entry Summary) ซึง่ผู้สมคัรสามารถสัง่พิมพ์ จากใน

หน้า Entry Summary 

7. ผู้สมคัรจะต้องแนบเอกสารทัง้หมด (ใบสมัคร, ใบยนืยนัการสมัคร, ใบสรุปผลงานทัง้หมด และใบแจ้งหนี)้ นําสง่พร้อมกบั

ผลงาน 

 

การสมคัรผลงานจะถือวา่ยงัไมเ่สร็จสมบรูณ์จนกวา่ทางผู้จดังานจะได้รับเอกสาร และผลงานทัง้หมด ตามท่ีได้ระบไุว้ในกฎเกณฑ์การ 

สง่ผลงาน และจนกวา่จะได้รับการชําระคา่สง่ผลงานเทา่นัน้  

หมายเหตุ: เพ่ือประโยชน์ของผู้สมคัร กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและตรวจสอบความถกูต้องก่อนยืนยนัการสมคัร ผู้สมคัรไม่

สามารถเว้นข้อมลูในช่องท่ีกําหนดไว้ให้ หากผลงานดงักลา่วได้รับรางวลั ข้อมลูจะถกูนําไปให้เผยแพร่ในสือ่ตา่งๆ อาทิ สือ่สิง่พิมพ์ ตลอดจน

เว็บไซต์ของ Adman Awards & Symposium ตามท่ีผู้สมคัรได้ยืนยนัไว้เมื่อครัง้สมคัร หากผู้สมคัรต้องการแก้ไขข้อมลู สามารถแจ้งความ

ประสงค์ไปยงัผู้จดังาน กรุณาตดิตอ่ คณุกิตศิกัดิ์ ปิยะวงค์ (เบนซ์) kitisak@plannova.co.th  หรือ คณุเกศวดี แก่งศิริ (บอม) 

Katwadee@plannova.co.th ทางผู้จดัขอสงวนสทิธ์ิในการแก้ไขข้อมูลภายใน วนัศุกร์ที่ 14 กนัยายน 2561 เท่านัน้ 
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ประเภทของผลงประเภทของผลงานที่ ส่งเข้าประกวดานที่ ส่งเข้าประกวด  ::  CCaatteeggoorriieess  

AAdd  TThhaatt  WWoorrkkss  ((EEffffeeccttiivvee  CCoommmmuunniiccaattiioonn))  CCaatteeggoorryy  
  

• Original Client Endorsement Form (send together with your entry package) 
 

AD THAT WORKS (EFFECTIVE COMMUNICATION) MATERIALS 
 

เป็นรางวลัท่ีเปิดกว้าง สาํหรับงานสือ่สารการตลาดทกุประเภท หรือหลายประเภทรวมกนั โดย

พิจารณาจากผลสาํเร็จ (Marketing Effectiveness) ท่ีได้รับจากงานสือ่สารการตลาดนัน้ๆ โดย

ความสาํเร็จจะมาจากกลยทุธ์การสือ่สาร การเลอืกใช้สือ่ การผสมผสานสือ่ ความคิดสร้างสรรค์

ในการทํางานสือ่สารการตลาด ความแปลกใหมข่องสือ่ 

 

หมายเหตุ: ผู้สง่ผลงานจะต้องแสดงผลสาํเร็จ (Marketing Effectiveness) ของแคมเปญนัน้

ตัง้แต ่1 สิงหาคม 2559 – 31 สงิหาคม 2561 

Required 

• Case Film (2 minute limit) 

• Written Submission 

• Presentation Board 

• Digital Image 

• Original Client 

Endorsement Form 

Optional 

• Original URL 

• 2 pieces of Actual Sample 

of the work 
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BBrraannddeedd  CCoonntteenntt  &&  EEnntteerrttaaiinnmmeenntt  CCaatteeggoorriieess  
  

• All Sub-categories: Original Media Schedule or Original Client Endorsement Form (send together with your entry 

package) 
 

SUB-CATEGORIES MATERIALS 
BC01 Fiction: Series or Film 

Including drama, comedy, mini-series made for television, theatrical release, DVD or 

television special and online series or film created for the internet or social platforms.  

Required 

• Original Film  

• Written Submission 

• Presentation Board 

• Digital Image 

• Original Media Schedule or 

Original Client 

Endorsement Form 

Optional 

• Original URL 

BC02 Non-Fiction: Series or Film 

Including reality, documentary or entertainment show, theatrical release, DVD or 

television special and online series or film created for the internet or social platforms 

(including filmed live events). 

BC03 Brand or Product Integration Into an Existing Programme or Platform 

Including film, TV, mini-series, web series, music video, online/ digital, sponsorship, etc. 

Required 

• Case Film (2 minute limit)  

• Written Submission 

• Presentation Board 

• Digital Image 

• Original Media Schedule or 

Original Client 

Endorsement Form 

Optional 

• Original Film 

• Original URL 

BC04 Original User-Generated Content 

Use/ placement of content generated by engagement with an audience who have 

contributed to, or collaborated with a brand initiative. Content must have been used as 

part of a broader branded platform. 

BC05 Best Use of Influencers  

Collaboration with influencers or celebrities to create content that engages consumers 

and benefit the brand. 

BC06 Branded Live Experience 

Original live entertainment where the brand is creatively positioned using: original 

events and shows, Installations, festival, flash mob. The main focus should be on the 

experience for the consumer and there should be a clear product and brand narrative/ 

storytelling for the people present. 

BC07 Original Use of Music 

Including music in original branded content, original song/ score created around a 

brand or product, the creation of a music-based program or platform and music/  

brand partnership, branded music videos. 
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SUB-CATEGORIES MATERIALS 
BC08 Original Branded Digital or Social Media 

Branded social media, websites, microsites, mobile applications, native advertising. 

 

 

Required 

• Case Film (2 minute limit) 

• Written Submission 

• Presentation Board 

• Digital Image 

• Original Client 

Endorsement Form 

Optional 

• Original URL 
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BBrraanndd  EExxppeerriieennccee  &&  AAccttiivvaattiioonn  CCaatteeggoorriieess  
 

To celebrate creative, all brand building through the dimension of experience design, activation, immersive, retail and 360° 

customer engagement. Entries should demonstrate how the customer journey, experience of the brand and optimisation  

of every touch point led to increased brand affinity and commercial success. 

Criteria judging based on the follows: 
- Idea 
- Strategy  
- Execution 
- Results 

• All Sub-categories except BA07: Original Client Endorsement Form (send together with your entry package) 

• Sub-category BA07: Original Media Schedule (send together with your entry package) 
 

SUB-CATEGORIES  MATERIALS  
BA01 Use of Events & Stunts/Live Shows/Concerts/Festivals including Guerrilla 

Marketing  

Any brand experience or activation create short/ one-off live pop up events and 

executions, street teams, publicity stunts, street stunts, sport events, festivals, 

concerts, corporate entertainment, built stages, etc.  

Required 

• Case Film (2 minute limit) 

• Written Submission 

• Presentation Board 

• Digital Image 

• Original Client  

Endorsement Form 

 

BA02 Exhibitions and Installations   

Any brand experience or activation creating a space or using a more permanent 

feature to drive consumers engagement, including galleries exhibitions, fairs, trade 

shows, vending machines, floor graphics, transit advertising, etc.  

BA03 Merchandising/In-Store Experience 

Any brand experience or activation create In-store and retail location activities 

including product launches/ activations, demonstrations, sampling activities and  

pop-ups that engage and guide shoppers on all channels of their path to purchase.  

Required 

• Case Film (2 minute limit) 

• Written Submission 

• Presentation Board 

• Digital Image 

• Original Client  

Endorsement Form 

Optional 

••  2 pieces of Actual Sample 

of the work (if applicable)  

BA04 Launch/Re-Launch  

Any brand experience or activation created to launch or re-launched a brand,  

product or service. 
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SUB-CATEGORIES MATERIALS  
BA05 Corporate Image & Communication  

Any brand experience or activation related to non-product-based company image, 

competition & event sponsorship, seasonal messages, company mergers, flotation & 

relocation, TV programme sponsorship, press releases, press conferences, 

announcements, PR, employee schemes, internal communication & statements, 

marketing, website design & development.  

Required 

• Case Film (2 minute limit) 

• Written Submission 

• Presentation Board 

• Digital Image 

• Original Client  

Endorsement Form 

  
BA06 Charities, Public Health, Safety & Awareness Messages   

Any brand experience or activation related  to funds, charities, volunteers, red cross, 

blood & organ donation, unions, associations, government & forces recruitment, state 

education, public health & safety and public awareness messages, health, hygiene, 

aids.  

BA07 Use of Film & Radio 

Any brand experience or activation using cinema, TV or radio. 

Required 

• Case Film (2 minute limit) 

• Written Submission 

• Presentation Board 

• Digital Image 

• Original Media Schedule 

BA08 Use of Print or Standard Outdoor  

Any brand experience or activation using print or standard outdoor i.e newspapers, 

magazines, inserts, trade journals, posters, billboards, etc. 

Required 

• Case Film (2 minute limit) 

• Written Submission 

• Presentation Board 

• Digital Image 

• Original Client  

• Endorsement Form 

Optional 

• 2 pieces of Actual Sample 

of the work (if applicable) 

BA09 Use of Ambient (including large scale & small scale)   

Any brand experience or activation using the ambient media including items in bars & 

restaurants, glasses, beer mats & ashtrays, petrol pumps, flyers, stickers, signage, 

door hangers, non-traditional outdoor/ 3D billboards including non-standard shaped 

sites, ticket barriers, signage, wallscape, digital billboards, window clings, building 

wrapping, helicopter banners and executions that utilise a space or an existing 

permanent feature, etc. 
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SUB-CATEGORIES MATERIALS 

BA10 Use of Competitions & Promotional Games 

Any brand experience or activation using competitions or promotional incentives used 

to drive customer engagement with a brand. 

Required 

• Case Film (2 minute limit) 

• Written Submission 

• Presentation Board 

• Digital Image 

• Original Client  

Endorsement Form 

BA11 Use of Digital 

Any brand experience or activation using digital communications desktop and mobile 

(phone & tablet) including: websites, microsites, search engine marketing, native 

advertising, banner ads, email marketing, games & applications, QR Codes, MMS, 

SMS, GPS, branded content etc. 

Required 

• Case Film (2 minute limit) 

• Written Submission 

• Presentation Board 

• Digital Image 

• Original Client  

Endorsement Form 

Optional 

• Original URL 

BA12 Use of Social Platforms 

Any brand experience or activation using social and digital platforms enhanced  

a brand experience or activation. 

BA13 Sponsorship & Brand Partnership 

Any brand experience or activation using partnerships/ sponsorships that create 

immediate and long term brand experiences or activations. 

Required 

• Case Film (2 minute limit) 

• Written Submission 

• Presentation Board 

• Digital Image 

• Original Client  

Endorsement Form 

BA14 Best Use of User Generated Content  

Any kind of social activation or campaigns that drive consumers to collaborate with  

or contribute to content creation. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Back to Categories 

 21 Adman Awards & Symposium 2018  

as of 20/07/2018 

  

 



     

  

 

  

DDeessiiggnn  CCaatteeggoorriieess  
 

Design awards works of design craftsmanship where the design elevates the brand communication objectives.  

The decision of the judges on the winner will be based on the following criteria: 

Design-based with no Functionality   Design-based with Functionality       

- Creativity/Idea/Insight     -     Creativity/Idea/Insight 

- Execution & Craft     -     Execution & Craft 

- Brand Engagement & Justification   -     Brand Engagement & Justification 

-     Functionality 

 

• All Sub-categories except DE10: Original Client Endorsement Form (send together with your entry package) 

• Sub-categories DE02-DE03: Actual Sample of the work is a must. (send together with your entry package) 

• Sub-categories DE10: Original Media Schedule or Original Client Endorsement Form (send together with your  

entry package) 

 

SUB-CATEGORIES MATERIALS 

DE01 Corporate Identity Design 

Including new or redesigned logos and trademarks, stationary including letterheads, 

business cards. 

Required 

• Presentation Board 

• Digital Image 

• Original Client Endorsement 

Form 

Optional 

• Case Film (2 minute limit) 

• 2 pieces of Actual Sample  

of the work 

DE02 Packaging Design 

Entries in these categories must be for the packaging used to promote, sell or 

display. 

Required 

• 2 pieces of Actual Sample of 

the work (is a must) 

• Presentation Board 

• Digital Image 

• Original Client  

Endorsement Form 

Optional 

• Case Film (2 minute limit) 

DE03 Product Design 

Innovative new product designed to align with the communication of a brand value. 

Its use should create a positive impact on individuals or societies. The product must 

be launched to the public, not just the conceptual scheme. 
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SUB-CATEGORIES MATERIALS 

DE04 Publication Design & Collateral Design 

งานออกแบบในลกัษณะรูปเลม่ The entire publication of literature, books, magazines, 

newspapers, newsletters, annual reports, instruction booklets, journals, catalogues, 

brochure, leaflet, direct mail, press/ media kits, CD, DVD, record sleeves, flyers, 

tickets, invitations, postcards, Christmas and other greetings cards, cover design. 

Required 

• Presentation Board 

• Digital Image 

• Original Client  

Endorsement Form 

Optional 

• Case Film (2 minute limit) 

• 2 pieces of Actual Sample  

Of the work 

DE05 Self-Promotion 

Any type of media format designed by agencies to promote themselves. 

DE06 Point of Sale Design: Small Scale & Large Scale 
งานออกแบบ ณ จดุขาย Including in-store merchandising, product display, signage, 

structural graphics, shopping bags, in-store posters, information design prints 

containing charts, diagrams, and infographics.  

DE07 Brand Installation & Exhibition Design 

งานออกแบบนิทรรศการสาํหรับแบรนด์ โดยพิจารณาจากการออกแบบประสบการณ์ท่ีผู้บริโภค

จะได้รับเป็นหลกั ไมไ่ด้พิจารณาตดัสนิจากวิธีการทางสถาปัตยกรรม Design for consumer 

experience of the brand/ product rather than the architectural structure including 

trade shows, live events, booths, visitor attractions, shops, temporary & permanent 

installations/exhibitions. 

DE08 Typography & Lettering Design 

ใช้เกณฑ์การตดัสนิท่ีแตกตา่ง ระหวา่ง Lettering การรังสรรค์และออกแบบตวัอกัษร และ 

Typography การคดัเลอืกและจดัวางตวัหนงัสอืเพ่ืองานออกแบบ 

DE09 Illustration for Graphic Design 

ภาพวาดประกอบเพ่ืองานออกแบบ An illustration design for book cover, entire books/ 

magazine design, packaging and promotional item design, outdoor spaces e.g. 

installations, calendars, flyers, tickets, invitations, postcards, Christmas and other 

greetings cards. 

DE10 Motion & Digital Design 
Motion graphics, video, moving images, animated or static graphics, icon, etc.  

 

 

 

 

  

Required 

• Original Film/Original Digital File 

•  Presentation Board  

(Digital Format) 

• Original Media Schedule or 

Original Client  

Endorsement Form 

Optional 

• Case Film (2 minute limit) 
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DDiiggiittaall  &&  IInntteerraaccttiivvee  MMeeddiiaa  CCaatteeggoorriieess  
 

• All Sub-categories: Original Client Endorsement Form (send together with your entry package) 

 

A. WEBSITES & MICROSITES 
Long-term site destinations for a brand, product or service or creative short-term 

campaign sites made specifically to support a branded campaign. 

MATERIALS 

DI01 Commercial/Products & Services 
Website created for product or campaign purposes - including main site, micro-sites 
and short-term microsites. 

Required 

• URL Summary or  

Original URL 

• Presentation Board  

(Digital format) 

• Original Client 

Endorsement Form 

Optional 

• Case Film (2 minute limit) 

DI02 Non-Profit/Self Promotion 
Website created by an organization or agency in order to promote its self, product  
or services. Non-product-based company image, competition or event sponsorship, 
Christmas messages, company mergers, flotation & relocation and TV Programme 
sponsorship. 

B. BANNERS AND OTHER RICH MEDIA 
Single banner executions and New/ Innovative technology or solution for online ads. 

MATERIALS 

DI03 Standard Banner & Rich Media Banners 
Most effective use of a traditional banner mediums including HTML, GIF, Flash  
or Video. Can include landing pages, page-takeovers, expandable ads, interstitials and 
any other form of rich media including HTML 5 and video. 

Required 

• URL Summary or  

Original URL 

• Original Banner File 

• Presentation Board  

(Digital format) 

• Original Client 

Endorsement Form 

Optional 

• Case Film (2 minute limit) 

• Screen Capture 

(Digital Image) 
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C. SOCIAL MEDIA 
Work with social thinking at its core, where levels of engagement, social reach and the 
creative use of social networks result in a successful commercial effect. Creative 
solutions that utilize social components/ activity as a secondary element should not be 
entered. 

MATERIALS 

DI04 Response/Real-time Activity  
Targeted and non-targeted social activity that utilizes social platforms in order to 
respond to world events, public affairs and other real-world, real-time activity in a 
meaningful, often creative way, which may prompt social sharing. Also includes 1:1 or 
large scale conversational insight and responsive social listening. 

Required 
• URL Summary or  

Original URL 
• Case Film with 

Demonstration and 
trackable result  

• Presentation Board  
(Digital format) 

• Original Client 
Endorsement Form 

 

DI05 Co-Creation & User Generated Content  

Social based activity designed to engage with a community/ fans and encourage them 
to contribute or collaborate with a brand initiative. Engagement may be intended to 
drive long term value through collaborative interaction. Further creative use and 
placement of content generated will also be considered. 

DI06 Influencer/Talent  

Social initiatives or executions that utilize a celebrity, social ambassador, or social 
influencer in order to engage with a specialized audience. 

DI07 Content Placement  

Content and editorial strategy and placement using social channels. The strategic 
arrangement and curation of appropriate content that may either drive or enhance  
a wider social campaign. 

DI08 Community Building/Management  

Social activity that is designed to engage, build or maintain an online social community 
that may result in an enhanced brand affinity. Community activity (passive fans versus 
active fans), engagement levels and the appropriateness of targeted conversation/ 
communication directed at active/ non-non active users will all be considered. 

DI09 Apps/Tools  

Digital application or tool specifically designed for a social platform. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to Categories 

 25 Adman Awards & Symposium 2018  

as of 20/07/2018 

  

 



     

  

 

 

D. OTHER DIGITAL SOLUTIONS MATERIALS 

DI10 Branded Utility/Tool 
A useful digital service or tool that creates brand value between the product and 
consumer and enhances the users lifestyle or behavior e.g. digital signatures & 
slogans, screensavers, widgets, tickers, organizers, calendars, diaries, counters, 
calculators, etc.  
Note: If you wish to submit a mobile/ tablet application, please do not submit into this 
category. Please see the Mobile category (F Category). 

Required 
• URL Summary or  

Original URL 
• Presentation Board  

(Digital format) 
• Original Client 

Endorsement Form 
Optional 
• Case Film (2 minute limit) 

DI11 Games 
Games specifically created for a brand (games that have not been specifically made 
for a brand will not be accepted) 

DI12 Other Digital Channels 
Other digital advertising such as: offline digital billboards, digital installations, offline 
digital interaction, etc. 

Required 
• URL Summary or  

Original URL 
• Case Film (2 minute limit) 
• Presentation Board  

(Digital format) 
• Original Client 

Endorsement Form 
DI13 Best Use of Search Marketing 
Note:  Entries in this category cannot be entered in any of the other categories. 

Required 
• URL Summary or  

Original URL 
• Case Film with 

Demonstration and  
trackable result 

• Presentation Board  
(Digital format) 

• Original Client 
Endorsement Form 

Optional 
• Screen Capture  

(Digital Image) 
DI14 Interface & Navigation & User Experience 
The engagement between the consumer and product – offline/ online accessible via 
digital devices and other media. 

Required 
• URL Summary or  

Original URL 
• Presentation Board  

(Digital format) 
• Original Client 

Endorsement Form 
Optional 
• Case Film (2 minute limit) 
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D. OTHER DIGITAL SOLUTIONS MATERIALS 

DI15 Best Use of Technology 
Campaigns that use location technology e.g. GPS, Geo Tagging, online maps, RFID, 

NFC etc. to activate the campaign. Campaigns that employ AR, visual search, image 

recognition, incl. QR codes, mobile ticketing and barcodes, etc. Campaigns that use 

networked screens, complementary screens, networked games, etc. Other mobile 

technology that doesn’t fit in any of the categories above. 

Required 
• URL Summary or  

Original URL 
• Case Film (2 minute limit) 
• Presentation Board  

(Digital format) 
• Original Client  

Endorsement Form 

E. ONLINE VIDEO 
The online context and audience engagement strategy will specifically be considered 

by the judges. Entries in this section must have been commissioned and exclusively 

created for online execution. Entrants will be required to state if the video was made 

only for the internet or if it was also transmitted on TV or any other channel before or 

after posting on the internet. This information will be supplied to the judges and will be 

considered while voting. The same entry can only be entered into one E category. 

MATERIALS 

DI16 Best Use of Online Video  

Displays innovative and effective use of online video. It could be one-off videos, 
product demonstrations, tutorials, brand videos, etc. intended for a niche audience.  
Or a series of online videos (Each episode must be submitted and paid for 

individually). Or online videos specifically created for online social platforms that are 

intended for widespread sharing. 

Required 
• URL Summary or  
• Original URL 
• Original Video 
• Case Film (2 minute limit) 
• Presentation Board  

(Digital format) 
• Original Client  

Endorsement Form 
DI17 Best Use of Interactive Video  

Online videos in which interactivity is core to the idea: conversational, customizable, 
narrative, or explorative. 
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F. MOBILE (MOBILE PHONE & TABLET) 
Will reward the best creative work which lives on or is activated by a mobile device, 

app or mobile web. The judging criteria will be based on creativity and the idea, 

execution (usability, user experience, craft and design), relevance to the mobile 

platform and results (level of user engagement and any quantifiable outcomes). 

MATERIALS 

DI18 Mobile Sites 
Using the web specifically on the mobile device, i.e. mobile sites, web app and mobile 

optimised websites, etc. 

Required 
• URL Summary or  

Original URL 
• Presentation Board  

(Digital format) 
• Original Client 

Endorsement Form 
Optional 
• Case Film (2 minute limit) 

DI19 Mobile Applications & Mobile Games  
Apps designed for iPhone, Android, Blackberry and other smartphones.  

Any application that is pre-installed on a mobile phone or that can be downloaded by 

customers from app stores and other mobile software distribution platforms. 

Required 
• URL Summary or  

Original URL 
• Application or Direct link to 

download App. 
• Presentation Board  

(Digital format) 
• Original Client 

Endorsement Form 
Optional 
• Case Film (2 minute limit) 

DI20 Rich Media on Mobile & Other Mobile Advertising 
I-ads, banners and other rich media designed for and played on a mobile phone, 
smartphones, tablets or any other mobile device. 

Required 
• URL Summary or  

Original URL 
• Actual Work  
• Presentation Board  

(Digital format) 
• Original Client 

Endorsement Form 
Optional 
• Case Film (2 minute limit) 
• Screen Capture  

(Digital Image) 
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G. CAMPAIGN  MATERIALS  

DI21 Digital Multi-Platform Campaign 
Multiple online and offline executions. (Minimum 3 digital platforms) One of the 

elements can be offline providing that it either drives or is inherently necessary to the 

overall execution of the campaign.  

Required 
• URL Summary or  

Original URL 
• Case Film with 

Demonstration and 
trackable result 

• Presentation Board  
(Digital format) 

• Original Client  
Endorsement Form 
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DDiirreecctt  MMaarrkkeettiinngg  CCaatteeggoorriieess  

 

ในหมวดนี ้จะพิจารณาจากงานสือ่สารท่ีสามารถสร้างการตอบสนองโดยตรงซึง่วดัผลลพัธ์ของงานโฆษณาออกมาเป็นตวัเลขหรือพฤติกรรม

ท่ีจบัต้องได้ หรือแสดงให้เห็นถึงการมีพฤตกิรรมโต้ตอบจากผู้บริโภคท่ีเห็นผลลพัธ์อยา่งเป็นรูปธรรม ทัง้เป็นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบั

แบรนด์ผา่นการสือ่สารทางตรง 

 

• All Sub-categories except DM03: Original Client Endorsement Form (send together with your entry package) 

• Sub-category DM03: Original Media Schedule (send together with your entry package) 

 

SUB-CATEGORIES  MATERIALS 

DM01 Best Use of Mailing: Flat & Dimensional Direct Mail  

Best use of flat and dimensional mailing including greeting cards, invitations, change of 

address notices, print advertising including inserts, sample and pop-up sent either by 

couriered, dispatched or any form of hand delivery.  

Required 

• Case Film (2 minute limit) 

• Written Submission 

• Presentation Board 

• Digital Image 

• Original Client 

Endorsement Form 

Optional 

• 2 pieces of Actual Sample 

of the work (if applicable) 

DM02 Best Use of Ambient: Large & Small Scale 

Best use of the surrounding area or environment including direct response stunts, 

street teams, direct response events, outdoor/ ambient media and other mediums 

which encourage direct interaction and seek to gain a measurable response.  

Non-mail and print collateral, e.g. bar & restaurant glasses, beer mats & ashtrays, 

petrol pumps, flyers, stickers, signage, door-hangers, etc. Including supersize sites, 

3D and non-standard shaped sites, floor media, events, live stunts. 

DM03 Best Use of Broadcast: TV, Radio & Infomercials 

Best use of TV, radio developed for traditional television, radio where there is a direct 

call to action and measurable results. 

Required 

• Case Film (2 minute limit) 

• Written Submission 

• Presentation Board 

• Digital Image 

• Original Media Schedule 
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SUB-CATEGORIES  MATERIALS 

DM04 Best Use of Digital Platform: Digital Marketing 

Best use of digital marketing featuring targeted online communication with a clearly 

identifiable call-to-action or response mechanism. This is not exclusive to online retail 

activity and can include ‘non-purchase’ platforms. Including websites, microsites, 

search engines, banner ads, email marketing, digital POS, new technology, games, 

augmented reality, virtual worlds, downloadable applications including screensavers, 

widgets etc. 

Required 

• Case Film (2 minute limit) 

• Written Submission 

• Presentation Board 

• Digital Image 

• Original Client 

Endorsement Form 

Optional 

• Original URL 

 

DM05 Best Use of Mobile Platform: Mobile Marketing 

Best use of mobile marketing featuring any or all kinds of mobile campaigns that are 

targeted to consumers on mobile platform. The category includes mobile applications, 

widgets, MMS campaigns, mobile films, SMS campaigns, Bluetooth and location based 

marketing. Where the activity has a clear and measurable call to action. 

DM06 Best Use of Social Platform: Social Media & Viral Marketing 

Best use of social media and viral marketing featuring any or all kinds of social activity 

or viral campaign effort with a clear and measurable call to action. 

DM07 Best Use of Product & Service 

Can be any products & services 

Required 

• Case Film (2 minute limit) 

• Written Submission 

• Presentation Board 

• Digital Image 

• Original Client 

Endorsement Form 

Optional 

• 2 pieces of Actual Sample 

of the work 

DM08 Best Use of Corporate Image & Communication  

Non-product-based company image, competition & event sponsorship, seasonal 

messages, company mergers, flotation & relocation, TV programme sponsorship,  

press releases, press conferences, announcements, PR, employee schemes,  

internal communication & statements, marketing, website design & development. 

DM09 Best Use of Charities, Public Health, Safety & Awareness Messages 

Including funds, charities, volunteers, red cross, blood & organ donation, unions, 

associations, government & forces recruitment, state education, public health & safety 

and public awareness messages, health, hygiene, aids awareness, political & religious 

messages, racial, ethnic & disability awareness, anti-smoking, anti-drugs,  

anti-drink-driving, road safety, sex equality, etc. 

 

  

  
  

Back to Categories 

 31 Adman Awards & Symposium 2018  

as of 20/07/2018 

  

 



     

  

 

  

FFiillmm  CCaatteeggoorriieess  
  

การสง่ผลงานภาพยนตร์โฆษณาเร่ืองเดียวกนัทัง้ในหมวดสือ่ภาพยนตร์โฆษณาท่ีออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ช่องตา่งๆ และในโรง

ภาพยนตร์ ซึง่จดัแบง่หมวดหมูอ่อกตามประเภทสนิค้าและบริการ (F01-F09) และในหมวดสือ่ภาพยนตร์โฆษณาท่ีได้รับการจดัทําขึน้เพ่ือ

เผยแพร่บนช่องทางออนไลน์เป็นหลกั (F10-F21) รวมไปถึงบนชอ่งทางพิเศษอ่ืนๆ ในหมวด Other Screens (F22) ผลงานนัน้จะต้องเป็น

คนละเวอร์ชัน่ และมีความยาวท่ีแตกตา่งกนั 

 

• Broadcast Categories (F01-F09): Original Media Schedule from Media Agency (send together with your entry package) 

• Internet Film Categories (F10-F21): Original Client Endorsement Form (send together with your entry package)  

• Other Film (F22): Original Client Endorsement Form (send together with your entry package) 

 

BROADCAST SUB-CATEGORIES MATERIALS 

F01 ประเภทสินค้าอุปโภคบริโภค (Fast Moving Consumer Goods) 
All fast moving consumer goods, including food and drinks, health & beauty products/ 

services, cosmetics, OTC medicines & tablets, vitamins & herbal remedies, diet 

supplements & toiletries, household maintenance, cleaning products and  

pet products. 

Required 

• Original Film 

• Original Media Schedule 

Optional 

• Synopsis 

F02 ประเภทสินค้าคงทน (Durable Consumer Goods) 
All clothing and accessories, furniture consumer electronics. 

F03 ประเภทรถยนต์ อุปกรณ์ยานยนต์ & บริการ (Auto Vehicles, Automotive Products 

& Services) 

All vehicles and related products and services, including petrol stations, breakdown 

and car hire services. 

F04 ประเภทการท่องเที่ยว บนัเทงิ & พักผ่อน ร้านค้าปลีก ภตัตาคาร  

และร้านฟาสต์ฟูด (Travel, Leisure, Retail, E-Commerce, Restaurants & Fast Food 

Chains) 
All transport and travel related services, including public transport and tourism boards. 

All entertainment and leisure related services, including museums, festivals and gyms. 

All shops, including opticians, hairdressers, online shopping i.e lazada, 11street, 

shopee etc. All restaurants and fast food chains, including cafes and bars. 

F05 ประเภทสื่อโฆษณา, สิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ต่างๆ (Communication Media, 

Publications & Online Media) 

All media and publications, including streaming services, music, TV, radio stations, 

networks & programmes, non-social application i.e wongnai etc. 
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BROADCAST SUB-CATEGORIES MATERIALS 

F06 ประเภทการเงนิ การธนาคาร การลงทุน การประกนั พฒันาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจ

และการบริการอุปกรณ์สาํนักงานและบริการ (Financial Products & Services, Banking, 

Investment, Insurance, Property Development, Commercial Public Services, Business 

Products & Services) 
All financial products and services, including insurance. All commercial public 

services, including telecommunications, private healthcare and private education.  

All business to-business products and services, including advertising agencies, 

courier services and stationery. 

Required 

• Original Film  

• Original Media Schedule 

Optional 

• Synopsis 

F07 ประเภทสถาบัน และ ผู้สนับสนุน (Corporate Image & Sponsorship) 

All non-product-based campaigns, including event sponsorship and corporate 

responsibility. 

F08 ประเภทส่งเสริมสังคม (Charities, Public Health & Safety, Public Awareness 

Messages) 
All public service messages including road safety, anti-smoking and safe sex.  

All charities, donations and appeals including blood and organ donation, volunteers 

and animal welfare. All public health and safety messages including health, hygiene, 

Aids awareness. All programs and policies conducted on behalf of public bodies 

including forces recruitment. All awareness messages such as gender equality, 

domestic violence and political messages etc. 

F09 ประเภทส่งเสริมการขาย (Promotion)  

All kind of promotion, stimulation of sales achieved through discounts, games, 

giveaways, and special offers, and similar activities. 
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INTERNET FILM SUB-CATEGORIES MATERIALS 

F10 ประเภทอาหาร และเคร่ืองดื่ม (Food & Beverage) 
All food & Beverage including alcohol and non-alcohol etc. 

Required 

• Original Film  

• Original URL 

• Original Client 

Endorsement Form 

Optional 

• Synopsis  

F11 ประเภทผลิตภณัฑ์ของใช้ภายในบ้าน ผลิตภณัฑ์เกี่ยวกบัสัตว์เลีย้ง เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ

อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน (Household Maintenance, Products & Pet Products, Electronic, Home 

Appliance & Furnishings) 

All fast moving consumer goods, including cleaning products, pet products, furniture and 

consumer electronics etc. 

F12 ประเภทโทรคมนาคม อุปกรณ์สาํนักงาน & บริการ (Telecommunication, Business 

Equipment & Services) 
All telecommunication products & services including yellow pages, directories, postal 

services, public utility, private healthcare & clinics, private education, employment 

agencies, courier services, advertising agencies & production companies, etc. 

F13 ประเภทเสือ้ผ้า รองเท้า ของแต่งตวั ผลิตภณัฑ์ เคร่ืองประดับ ผลิตภณัฑ์/บริการ

เกี่ยวกับสุขภาพและความงาม เคร่ืองสาํอางค์ ยา และ ของใช้ส่วนตวั (Clothing, Footwear, 

Accessories, Health & Beauty Products/Services, Cosmetics, Pharmacy & Toiletries) 
All clothing and accessories including toiletries, OTC medicines & tablets, vitamins & 

herbal remedies, diet supplements & products, other pharmaceutical products, etc. 

F14 ประเภทรถยนต์ อุปกรณ์ยานยนต์ & บริการ (Auto Vehicles, Automotive Products & 

Services) 
All vehicles and related products and services, including petrol stations, breakdown  

and car hire services. 

F15 ประเภทธนาคาร การลงทุน การประกัน พัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ (Banking, Investment, 

Insurance, Property Development) 
All financial products and services, including insurance, funding, real estate investment, 

buildings development and property development, etc. 

F16 ประเภทร้านฟาสต์ฟูด ภตัตาคาร ร้านค้าปลกี (Fast Food Outlets, Restaurants, Retail 

Stores & E-Commerce) 
All shops and department stores, including retail, hypermart, online shopping i.e lazada, 

11street, shopee etc., opticians, hairdressers and All restaurants and fast food chains, 

including cafes and bars etc. 
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INTERNET FILM SUB-CATEGORIES MATERIALS 

F17 ประเภทการขนส่ง การเดนิทาง & การท่องเที่ยว บันเทิง & พักผ่อน (Transportation, 

Travel & Tourism, Entertainment & Leisure)  

All transport and travel related services, including public transport and tourism boards. 
All entertainment and leisure related services. museums, festivals and gyms, 

exhibitions & shows and game. 

Required 

• Original Film 

• Original URL 

• Original Client 

Endorsement Form 

Optional 

• Synopsis  

F18 ประเภทสื่อโฆษณา, สิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ต่างๆ (Communication Media, 

Publications & Online Media) 

All media and publications, including streaming services, music, TV, radio stations, 

networks & programmes, non-social application i.e wongnai etc. 

F19 ประเภทสถาบัน และ ผู้สนับสนุน (Corporate Image & Sponsorship) 

All non-product-based campaigns, including event sponsorship and corporate 

responsibility.   

F20 ประเภทส่งเสริมสังคม (Public Service Message & Cause Appeals) 

All public service messages including road safety, anti-smoking and safe sex.            

All charities, donations and appeals including blood and organ donation, volunteers 

and animal welfare. All public health and safety messages including health, hygiene, 

Aids awareness. All programs and policies conducted on behalf of public bodies 

including forces recruitment. All awareness messages such as gender equality, 

domestic violence and political messages etc. 

F21 ประเภทส่งเสริมการขาย (Promotion) 

All kind of promotion, stimulation of sales achieved through discounts, games, 

giveaways, and special offers, and similar activities. 

OTHER FILM SUB-CATEGORY MATERIALS 

F22 ประเภทภาพยนตร์โฆษณาที่ได้รับการจัดทาํขึน้โดยเน้นการเผยแพร่บนช่องทาง

พิเศษ (Other Screens) 

Other film aired on screens other than TV, cinema, or the internet created for airing  

on digital billboard screens, mobile phones, films shown at events, elevators, airlines, 

shops and office buildings. 
 

Required 

• Original Film 

• Picture on location 

(Digital Format) 

• Original Client 

Endorsement Form 

Optional 

• Synopsis  
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IInnnnoovvaattiivvee  IIddeeaa  CCaatteeggoorryy    
  

• Original Client Endorsement Form (send together with your entry package) 

INNOVATIVE IDEA MATERIALS 

ผลงานท่ีสง่ในหมวดนีไ้ด้จะต้องเป็นงานไอเดยีซึง่นําไปสูน่วตักรรมสร้างสรรค์ตา่งๆท่ีมีการ

นําไปใช้จริง หรือท่ีอยูใ่นระหวา่งการพฒันา หรือ การสร้างต้นแบบ (Prototype) ตลอดจนผลงาน

ท่ีเป็น Product Concept สามารถสง่เข้าประกวดในหมวดนีไ้ด้เช่นกนั โดยมีข้อแม้วา่ผลงานชิน้

นัน้ๆ อยา่งน้อยจะต้องมกีารทํา Beta Testing หรือมีการเผยแพร่สูส่าธารณชน และท่ีสาํคญั

จะต้องมีลกูค้ารับรองอยา่งชดัเจน เพราะเจตนาของงานนวตักรรมสร้างสรรค์คือต้องการนําเสนอ

นวตักรรมใหมท่ี่ช่วยตอบโจทย์ให้กบัแบรนด์ โดยงานจะอยูใ่นรูปแบบใดก็ได้ ไมว่า่จะเป็นสนิค้า 

สิง่ประดิษฐ์ หรือเทคโนโลยี ในแบบท่ีไมเ่คยมมีาก่อน ซึง่ไอเดียและนวตักรรมนัน้ต้องสามารถ

แก้ปัญหาให้กบัแบรนด์ ผู้บริโภค หรือองค์กรได้อยา่งมีประสทิธิภาพ (Business Solution) 

 

Note: หากผลงานท่ีสง่เข้ามาได้เข้าสูร่อบ Shortlist ผู้สง่ผลงานจะต้องเตรียมข้อมลู และผลงาน

จริง อาทิ ผลติภณัฑ์, สิง่ประดิษฐ์ หรือ แอพพลเิคชัน่ เพ่ือนําเสนอตอ่คณะกรรมการในวนัท่ีมกีาร

ตดัสนิผลงานคือ วนัพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 และเพ่ือเปิดโอกาสให้คณะกรรมการได้ซกัถาม

เพ่ิมเติม 

Required 

• Case Film (2 minute limit) 

• Written Submission 

• Actual Work 

• Original URL (If applicable) 

• Presentation Board 

• Digital Image 

• Original Client 

Endorsement Form 
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IInntteeggrraatteedd  MMaarrkkeettiinngg  CCoommmmuunniiccaattiioonn  ((IIMMCC))  CCaammppaaiiggnn  CCaatteeggoorryy    
  

• Original Client Endorsement Form (send together with your entry package) 

INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION (IMC) CAMPAIGN MATERIALS 

แผนงานท่ีจดัสง่ในหมวดนีจ้ะต้องเป็นแคมเปญรณรงค์ใช้การสือ่สารแบบผสมผสาน (Multiple 

Platforms) โดยมุง่เน้นความสามารถในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือดําเนินกลยทุธ์สือ่สารได้

อยา่งโดดเดน่ นา่สนใจสดใหมก่ลมกลนื และสง่เสริมซึง่กนัและกนั เพ่ือให้บรรลเุปา้หมายทาง

การตลาด   

Required 

• Case Film (2 minute limit) 

• Written Submission 

• Presentation Board 

• Digital Image 

• Original Client 

Endorsement Form 

Optional 

• Original URL 
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MMeeddiiaa  CCaatteeggoorriieess    
 

ในหมวดแผนและกลยทุธ์การใช้สือ่โฆษณา การตดัสนิจะพิจารณาจากแนวทางการใช้สือ่เป็นหลกั การวางแผน กลยทุธ์การเลอืกใช้สือ่ 

ตลอดจนวิธีซือ้สือ่หรือวางมเีดยี (media placement) วา่ได้ผลหรือสร้างสรรค์มากน้อยเพียงใด (มิได้เน้นท่ีตวัเนือ้หาของตวัโฆษณาเองซึง่

ถกูพิจารณาอยูใ่นหมวดอ่ืนท่ีมช่ืีอรางวลัคล้ายคลงึกนัอยูแ่ล้ว) ไมม่ีการแบง่กลุม่ยอ่ยตามกลุม่สนิค้าหรือบริการในหมวดนี ้  
 

• All Sub-categories except ME01-ME02: Original Client Endorsement Form (send together with your entry package) 

 

SUB-CATEGORIES MATERIALS 
M01 Best Use of Screens & Displays 

Includes TV, cinema, in-flight screening, showrooms, exhibitions, online film 

Required 

• Case Film (2 minute limit) 

• Written Submission 

• Presentation Board 

• Digital Image 

• Original Media Schedule 

M02 Best Use of Audio 

Includes radio, podcasts, and other audio platforms 

M03 Best Use of Print 

Includes magazines, newspapers, and other printed collaterals 

Required 

• Case Film (2 minute limit) 

• Written Submission 

• Presentation Board 

• Digital Image 

• Original Client 

Endorsement Form 

Optional 

• 2 pieces of Actual Sample 

of the work 

M04 Best Use of Outdoor & Ambient 

Including all billboards, poster sites, transit advertising, metro ads, bus shelters, vehicle 

wraps, building wraps, as well as large and small scale ambient media  

e.g. 3D structure, street furniture, ticket barriers, signage, floor media, to bar & 

restaurant amenities, flyers and stickers, etc. 

M05 Best Use of Digital 

Includes websites, microsites, banner ads, email marketing, games, widgets 

 

M06 Best Use of Mobile 

Mobile technology including smartphones, tablets, Bluetooth, SMS, MMS, GPS,  

QR codes. 

M07 Best Use of Social Media & Earned Media  

Social networks (Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram, Weibo, Line etc.), 

blogs, other consumer generated content and publicity from unpaid, communication 

efforts, driven by consumers whether through blog, social media or other editorial 

influence 
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OOuutt  ooff  HHoommee  CCaatteeggoorriieess    

• All Sub-categories: Original Client Endorsement Form (send together with your entry package) 
 

SUB-CATEGORIES MATERIALS 
OH01 Poster (Single Only)  

Standard posters for display at public locations Including in-store posters. 

Note: Entry in this category must be 2 Dimensional only. 

Required 

• One Mounted Board 

• Digital Image 

• Picture on Location 

• Original Client 

Endorsement Form 

OH02 Billboard/Street Furniture and Transit incl. large scale (Set of Execution start 

from 1 piece)  

Billboard and Street Furniture categories MUST be designed for standard or existing 

Out Of Home/ Outdoor sites e.g. billboards, bus shelters, shopping malls, standard 

transit advertising sites etc. 

Required 

• Presentation Board 

• Digital Image 

• Picture on Location 

• Original Client 

Endorsement Form 

Optional 

• Case Film (2 minute limit) 

OH03 Guerilla Marketing (Set of Execution start from 1 piece)  

Progressive ambient media - It is targeted and is likely to hijack an existing campaign 

or event it is stunt oriented includes live events or art Installation, etc. 

OH04 Small Scale Special Solutions (Set of Execution start from 1 piece)  

Small items which are either on display or distributed in the out of home environment. 

Advertising may include stickers, flyers, ambient signage, key-rings, balloons, balls, 

stationary and other branded items, petrol pumps, miniature models and builds, small 

attachments to existing items or areas and promotional give-aways. 

OH05 Special Build (Set of Execution start from 1 piece)  

Physical constructions, adaptations of exterior locations including buildings, street 

furniture or the environment, large scale signage, exhibitions, installations and displays. 

Advertising may include supersize sites, pop-up shops, 3D/ non-standard shaped sites 

or physical constructions, ticket barriers and floor media. 
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SUB-CATEGORIES MATERIALS 
OH06 Digital Indoor & Outdoor (Set of Execution start from 1 piece)  

All digital 'out of home' work including all digital screens and ambient use of digital. 

The same entry can be submitted only once in this section. Static Digital Billboards/ 

Posters/ Animated Digital Billboards/ Posters/ Interactive & Dynamic Billboards/ 

Posters. 

Required 

• Presentation Board 

• Digital Image 

• Picture on Location 

• Original Client 

Endorsement Form 

Optional 

• Case Film (2 minute limit) 

OH07 Point of Purchase (POP) (Set of Execution start from 1 piece)  

Including in-store posters, showroom etc. Entries in these categories must be 

designed for and used EXCLUSIVELY as Point of Purchase Advertising; includes 

gondolas, wobblers, shelf talkers, display stands, coasters, postcards, floor cards, 

matchbooks, stickers etc. 
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PPrriinntt  CCaatteeggoorriieess    
  

• All Sub-categories: Original Tearsheet must be sent not print proofs or pictures of the tearsheets. (send together with  

your entry package) 

 

SUB-CATEGORIES MATERIALS 

P01 ประเภทอาหาร และเคร่ืองดื่ม (Food & Beverage) 

All food & Beverage including alcohol and non-alcohol. 

Required 

• One Mounted Board 

• Digital Image 

• Original Tearsheet 

 

P02 ประเภทผลิตภณัฑ์ของใช้ภายในบ้าน ผลิตภณัฑ์เกี่ยวกับสัตว์เลีย้ง เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน (Household Maintenance, Products & Pet Products, 

Electronic, Home Appliance & Furnishings) 

All fast moving consumer goods, including cleaning products, pet products, furniture 

and consumer electronics etc. 

P03 ประเภทโทรคมนาคม อุปกรณ์สาํนักงาน & บริการ (Telecommunication, Business 

Equipment & Services) 

All telecommunication products & services including yellow pages, directories,  

postal services, public utility, private healthcare & clinics, private education, 

employment agencies, courier services, advertising agencies & production 

companies, etc. 

P04 ประเภทเสือ้ผ้า รองเท้า ของแต่งตวั ผลิตภณัฑ์ เคร่ืองประดับ ผลิตภณัฑ์/บริการ

เกี่ยวกับสุขภาพและความงาม เคร่ืองสาํอางค์ ยา และ ของใช้ส่วนตวั (Clothing, 

Footwear, Accessories, Health & Beauty Products/Services, Cosmetics, Pharmacy & 

Toiletries) 

All clothing and accessories including toiletries, OTC medicines & tablets, vitamins & 

herbal remedies, diet supplements & products, other pharmaceutical products, etc. 

P05 ประเภทรถยนต์ อุปกรณ์ยานยนต์ & บริการ (Auto Vehicles, Automotive Products 

& Services) 

All vehicles and related products and services, including petrol stations, breakdown 

and car hire services. 
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SUB-CATEGORIES MATERIALS 

P06 ประเภทธนาคาร การลงทุน การประกัน พัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ (Banking, 

Investment, Insurance, Property Development) 

All financial products and services, including insurance, funding, real estate 

investment, buildings development and property development, etc. 

Required 

• One Mounted Board 

• Digital Image 

• Original Tearsheet 
P07 ประเภทร้านฟาสต์ฟูด ภตัตาคาร ร้านค้าปลกี (Fast Food Outlets, Restaurants, 

Retail Stores & E-Commerce) 
All shops and department stores, including retail, hypermart, online shopping i.e 

lazada, 11street, shopee etc., opticians, hairdressers and All restaurants and fast food 

chains, including cafes and bars etc. 

P08 ประเภทการขนส่ง การเดนิทาง & การท่องเที่ยว บันเทิง & พักผ่อน 

(Transportation, Travel & Tourism, Entertainment & Leisure)  

All transport and travel related services, including public transport and tourism boards. 
All entertainment and leisure related services. museums, festivals and gyms, 

exhibitions & shows and games  

P09 ประเภทสื่อโฆษณา, สิ่งพมิพ์ และสื่อออนไลน์ต่างๆ (Communication Media, 

Publications & Online Media) 

All media and publications, including streaming services, music, TV, radio stations, 

networks & programmes, non-social application i.e wongnai etc. 

P10 ประเภทสถาบัน และผู้สนับสนุน (Corporate Image & Sponsorship)  

All non-product-based campaigns, including event sponsorship and corporate 

responsibility. 

P11 ประเภทส่งเสริมสังคม (Public Service Message & Cause Appeals) 

All public service messages including road safety, anti-smoking and safe sex.  

All charities, donations and appeals including blood and organ donation, volunteers 

and animal welfare. All public health and safety messages including health, hygiene, 

Aids awareness. All programs and policies conducted on behalf of public bodies 

including forces recruitment. All awareness messages such as gender equality, 

domestic violence and political messages etc. 

P12 ประเภทส่งเสริมการขาย (Promotion) 

All kind of promotion, stimulation of sales achieved through discounts, games, 

giveaways, and special offers, and similar activities. 
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PPuubblliicc  RReellaattiioonnss  CCaatteeggoorriieess    
 

• All Sub-categories: Original Client Endorsement Form (send together with your entry package) 
 

SUB-CATEGORIES MATERIALS 

PR01 Consumer Products & Services 

Can be any Products & Services 

Required 

• Case Film (2 minute limit) 

• Written Submission 

• Presentation Board 

• Digital Image 

• Original Client 

Endorsement Form 

 

 

PR02 Celebrity Endorsement 

PR campaigns that associate a celebrity with a product/ service in order to reach 

specific awareness/ business goals and/ or to help establish trust and affinity 

between the product/ service and the public. 

PR03 Corporate Communication & Reputation Management 

Campaigns to build the image/ raise the profile/ shape the perceptions of a corporate 

brand, organization or corporation, trade associations, institutes and councils. 

PR04 Corporate Responsibility (CSR) 

Corporations addressing social, ethical and environmental issues. 

PR05 Charities, Public Health, Safety & Awareness Messages 

All charities, donations and appeals including blood donation, volunteers and animal 

welfare. All public health and safety messages, including road safety, anti-smoking 

and safe sex. All programs and policies conducted on behalf of public bodies such 

as local authorities and government departments, including forces recruitment.  

All awareness messages such as gender equality, domestic violence and political 

messages. 

PR06 Use of Digital & Social in a PR campaign 

Digital communications desktop including: websites, microsites, search engine 

marketing, native advertising, banner ads, email marketing. PR campaigns that use 

social networking sites, blogs, wikis, video-sharing sites, hosted services, etc. to 

create and/ or enhance relationships with community/ consumers. 

Required 

• Case Film (2 minute limit) 

• Written Submission 

• Presentation Board 

• Digital Image 

• Original Client 

Endorsement Form 

Optional 

• Original URL 
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RRaaddiioo  CCaatteeggoorriieess  
  

• All Sub-categories: Original Media Schedule from Media Agency (send together with your entry package) 

 

SUB-CATEGORIES MATERIALS 
R01 ประเภทสื่อโฆษณาทางวทิยุ (Radio Spot) 

Can be any products & services or non-product-based company image, competition & 

event sponsorship, company mergers, floatation & relocation, TV programme 

sponsorship, etc. 

Required 

• Original Radio Spot 

• Script 

• Original Media Schedule 

R02 ประเภทสื่อโฆษณาทางวทิยุเพื่อการโปรโมท (Radio Spot for Promotion) 

Stimulation of sales achieved through discounts, games, giveaways, and special 

offers, and similar activities, etc. 

R03 ประเภทสื่อโฆษณาทางวทิยุเพื่อส่งเสริมสังคม (Radio Spot for Public Service 

Message and Cause Appeals) 

All public service messages including road safety, anti-smoking and safe sex. 

All charities, donations and appeals including blood and organ donation, volunteers 

and animal welfare. All public health and safety messages including health, hygiene, 

Aids awareness. All programs and policies conducted on behalf of public bodies 

including forces recruitment. All awareness messages such as gender equality, 

domestic violence and political messages etc. 
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ค่าค่าส่งส่งผลผลงานงาน  ::  EEnnttrryy  FFeeee    
การชําระคา่ธรรมเนียมในการสมคัรเข้าประกวด แบง่ตามประเภทของผลงาน ดงัตอ่ไปนี ้

ประเภท Film/ Print/ Radio      

 ผลงานละ (1 ผลงาน ตอ่ 1 ใบสมคัร)       2,500 บาท 

  

ประเภท Out of Home      

 ผลงานหมวดโปสเตอร์ (OH01) (1 ผลงาน ตอ่ 1 ใบสมคัร)     2,500 บาท 

 ผลงานหมวดอ่ืนๆ (OH02 - OH07) (1 ผลงาน ตอ่ 1 ใบสมคัร)    5,000 บาท 

 

ประเภท Branded Content & Entertainment/ Brand Experience & Activation***NEW/ Design/ Digital & Interactive Media/ 

Direct Marketing/ Innovative Idea/ Integrated Marketing Communication (IMC) Campaign/ Media/ Public Relations/ 

ผลงานละ (1 ผลงาน ตอ่ 1 ใบสมคัร)       5,000 บาท  

  

ประเภท Ad That Works (Effective Communication)     

 ผลงานละ (1 ผลงาน ตอ่ 1 ใบสมคัร)       8,000 บาท 

 
หมายเหตุ: ทางสมาคมฯขอสงวนสทิธ์ิในการคดิค่าปรับสาํหรับการสมัครผ่านออนไลน์ หลงัจากวนัศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 

ผลงานละ 2,000 บาท 

  
วธีิการชาํระเงนิวธีิการชาํระเงนิ  ::  PPaayymmeenntt 
• เงนิสด 

• เช็คสั่งจ่ายในนาม “สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย” 

• โอนเงนิผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาประชานิเวศน์ 1 

 ชื่อบัญชี สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย เลขท่ีบญัชี 280-1-18103-9 บญัชีออมทรัพย์ 

 กรุณาแฟกซ์ใบโอนเงิน (Pay In) กลบัมาท่ีคณุสชุาดา บญุมาช ู(หน)ู แผนกบญัชี บริษัท แพลนโนวา จํากดั 

 โทร 0-2530-9300 ตอ่ 20 แฟกซ์ 0-2530-9291-3 หรือ อีเมล์ suchada@plannova.co.th 
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การการส่งผลงาน ส่งผลงาน ::  SSeennddiinngg  EEnnttrriieess  
ผู้สง่จะต้องสง่ชิน้งานทัง้หมดภายใน วนัศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 โดยแนบเอกสารพร้อมชิน้งานตามท่ีระบดุ้านลา่ง 

1. Entry Submission Form 
2. Entry Confirmation Form 
3. Entry Summary Form 
4. Invoice 

 

 สถานที่ส่งผลงาน สถานที่ส่งผลงาน ::  SSeennddiinngg  ooff  EEnnttrriieess  

บริษัท แพลนโนวา จํากดั 

1537 ทาวน์ อิน ทาวน์ ซอย 3/1, ถนนศรีวรา พลบัพลา วงัทองหลาง กรุงเทพ 10310 

โทร 0-2530-9300 แฟกซ์ 0-2530-9291-3 

• คณุกิติศกัดิ์ ปิยะวงค์ (เบนซ์) ตอ่ 15   Email:  kitisak@plannova.co.th   

• คณุเกศวดี แก่งศิริ (บอม) ตอ่ 27   Email: katwadee@plannova.co.th 

WWeebbssiittee  ::  wwwwww..aaddmmaannaawwaarrddss..ccoomm  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

** ผลงานท่ีส่งเข้าประกวดและไม่ได้รบัรางวลัใดๆ สามารถรบัผลงานคืนได้ภายใน 1 เดือน หลงัวนังานประกาศผลรางวลัแล้ว ** 
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AAppppeennddiixx  
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Actual Sample of the work 

ตวัอยา่งชิน้งานจริง อาทิ Packaging, Product Design, Flat & Dimensional Direct Mail เป็นต้น 

 

Actual work for Digital Categories 

ลงิค์ผลงานจริงในรูปแบบ HTML หรือ SWF ท่ีทําขึน้สาํหรับใช้บนมือถือ, สมาร์ทโฟน และอปุกรณ์มือถือตา่งๆ 

 
Case Film (2 minute limit) 

File Format 
 

• HD 720p: 1280 x 720  • Full HD 1080p: 1920 x 1080 

• QuickTime (.mov) H.264 OR • QuickTime (.mov) H.264 

• MP4 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* 
• File 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. 
 
 
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. 
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Entry Confirmation Form 

• เอกสารรายละเอียดข้อมลูโดยยอ่ของชิน้งานนัน้ๆ ท่ีรับการยืนยนัแล้ว 
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Entry Submission Form 
• เอกสารรายละเอียดข้อมลูของผลงานท่ีกรอกไว้ในระบบออนไลน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 50 Adman Awards & Symposium 2018  

as of 20/07/2018 

  

 



     

  

 

Entry Summary Form 

• เอกสารสรุปจํานวนชิน้งานทัง้หมด  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 51 Adman Awards & Symposium 2018  

as of 20/07/2018 

  

 



     

  

 

Invoice 

• ใบแจ้งหนี ้
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Material Table for Digital & Interactive Media 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mounted Board for Each Entry (Reduced size) 

• Maximum size 59.4 cm x 42 cm (A2) 
Note: Oversized board will not be displayed in the exhibition gallery. 

• You must attach the Entry Confirmation on the back of your mounted board 
TIP: For a sample of board, please see below 
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Original Client Endorsement Form (downloadable here and send together with your entry package) 
IMPORTANT: Your entry will not be shown to the judges if you fail to provide the Original Client Endorsement Form. 
TIP: For a sample of Original Client Endorsement Form, please see below. 
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Original Film 
File Format 
 

• HD 720p: 1280 x 720  • Full HD 1080p: 1920 x 1080 

• QuickTime (.mov) H.264 OR • QuickTime (.mov) H.264 

• MP4 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* 
• File 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 Tearsheet (send together with your entry package) 

• Original Tearsheet must be sent not print proofs or pictures of the tearsheets. 
IMPORTANT: Your entry will not be shown to the judges if you fail to provide the tearsheets. 

 
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 the Original Media. 
TIP: For a sample of Media Schedule from Media Agency, please see below. 
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Original Radio Spot 
File Format 
 

• MP3 

• Audio HI Quality 

• Sound: Stereo 
 
 
Original Video 

File Format 
 

• HD 720p: 1280 x 720  • Full HD 1080p: 1920 x 1080 

• QuickTime (.mov) H.264 OR • QuickTime (.mov) H.264 

• MP4 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* 
• File 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. 

 
 
Picture of the work on Location 
TIP: For a sample of board, please see below. 
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Picture on Location (Digital format) 
• JPEG file 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. 
TIP: For a sample of Picture on Location, please see below. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentation Board 

• Maximum size 59.4 cm x 42 cm (A2) 
Note: Oversized board will not be displayed in the exhibition gallery. 

• You must attach the Entry Confirmation on the back of your mounted board 
TIP: For a sample of Presentation Board, please see below. 
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Presentation Board (Digital format) 
• JPEG file 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 58 Adman Awards & Symposium 2018  

as of 20/07/2018 

  

 



     

  

 

Screen Capture (Digital Image)  
• JPEG file 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. 
TIP: For a sample of Screen Capture format, please see below. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 59 Adman Awards & Symposium 2018  

as of 20/07/2018 

  

 



     

  

 

Script  
• Word document format script, attached with your entry package.  

TIP: For a sample of script format, please see below.  
• Digital file 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. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
URL Summary and Original URL Link 

• URL must lead the viewer straight into your entry 
Sample URL Summary: URL Summary 

• You must provide username and password (if applicable) 
URL must be activated until 31st October 2018. 
Note: Adman is not accountable if your entry is not judged due to inactivated site. 

• Launch pages are permitted but must not show any agency branding 
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Ad That Works 
Written Submission for Ad That Works 
Campaign Summary 

• You are required to submit a 500 word summary to give the overview of the campaign and explain the 
objective, the strategy, the creative idea executed, and how its work in 500 words or less. The judges  
will review this during the judging and it will be shown at the winner showcase. 

• You are required to submit a 5,000 words answering these following questions: 
• What was the objective of this creativity? Describe the objective (Max. 1,000 words) 

Please describe what objective you had, who are the target? Describe their behaviors, attitudes, culture, 
etc. Not only how it significant to your brand but also what was the challenging situation?? 

• What was the strategy behind the work? Description of how the campaign was launched and executed 
across each channel in the order of implementation (Max. 1,000 words) 

• What was the creativity? (Max. 1,000  words) 
Please describe what the insight and idea and how the creativity addressed the challenge. 

• How the creativity been executed? (Max. 1,000  words) 
Please describe how the campaign was executed and what media channel strategy been using?  
Demonstrate how your channel plan optimized success. 

• The Result & Effectiveness: show evidence of how the result achieved the objectives. (Max. 1,000 words) 
Please describe the behavioral outcomes and commercial results and how the result achieve the 
objectives. To what extent can you attribute the success of your campaign to the creativity and not to other 
factors. The results must indicate the number/quantity of the increase to show effectiveness, not only the 
percentage.  For example, you must state that sales increase from 1,000 units to 1,500 units, not simply that 
there was a 50% increase in sales. 
Note: Failure to adhere to the word limit specification may result in disqualification.            

  You should submit your answers as continuous text, without bullets or symbols. 
 
 
Branded Content & Entertainment  
Written Submission for Branded Content & Entertainment 
Why is the work relevant for Branded Content & Entertainment? (Max.100 Words) 
Campaign Summary  

• Overview of campaign’s objective, strategy, and execution. Summary of the campaign from launch to 
completion. The campaign’s branded content & entertainment elements and how the audience was drawn  
to the content. (Max. 300 words) 
 

Written Submission 
• Background: Description of the situation/objective or background. (Max. 200 words) 
• The Creative Idea: (Max. 200 words)  
• The Strategy: Description of the campaign and its target audience. How is the campaign appreciate for the 

content and the audience?  Any specific insights on the market and its audience. (Max. 300 words) 
• The Execution: Description of the content implementation. How the audience was engaged with the content. 

(Max. 200 words) 
• The Result: How the campaign succeeded in achieving the objectives with inclusion of content outputs. 

It also can be any change on the consumer behavior- measurable change in awareness, perceptions, attitudes 
or response achieved. Can be the business outcomes –campaign’s he measurable effect on sales, revenues, 
market share, or other business metrics. (Max. 200 words) 
 

 
 
 

 61 Adman Awards & Symposium 2018  

as of 20/07/2018 

  

 



     

  

 

Brand Experience & Activation 
Written Submission for Brand Experience & Activation 
Why is the work relevant for Brand Experience & Activation? (Max. 100 words) 

 
Written Submission 

• Background: Description of the situation/objective or background.(Max.200 words) 
• The Creative Idea: (Max. 200 words)  
• The Strategy: Description of the campaign and its target audience What strategy has been approach?. 

(Max.200 words) 
• The Execution: Description of how the customer experience leads to greater brand affinity. Specific the 

placement and scale. (Max. 200 words) 
• The Result: How the campaign succeeded in achieving the objectives with inclusion of the business  

Impact and response rate. Has the brand affinity increasing?  It also can be any change on the consumer 
behavior- measurable change in awareness, perceptions, attitudes or response achieved. (Max. 200 words) 

 
 
Direct Marketing 
Written Submission for Direct Marketing 
Why is the work relevant for Direct Marketing? (Max. 100 Words) 
 
Written Submission 

• Background: Description of the situation/objective or background. (Max. 200  words) 
• The Creative Idea: (Max. 200  words)  
• The Strategy: Description of the data gathering and who is the target audience? What strategy been called  

to action. (Max. 200  words)  
• The Execution: Description of media implementation and how its been called to action. Specific the 

placement and scale and how each media channel is appreciate for the campaign. (Max. 200  words)  
• The Result: How the campaign succeeded in achieving the objectives with inclusion of the business impact   

and response rate. It also can be any change on the consumer behavior- measurable change in awareness, 
perceptions, attitudes or response achieved. (Max. 200 words) 

 
 
Innovative Idea 
Written Submission for Innovative Idea 
Why is the work relevant for Innovative Idea? (Max. 100 Words) 
Campaign Summary 

• Overview of campaign’s objective, insight background, the innovative idea executed throughout the business 
solution. (Max. 300 Words) 

 
Written Submission 

• Background: Description of the situation/objective or background including technological influence, context, 
limitation or restriction. (Max. 250  words)  

• The Creative Idea: Description the idea, what the insight and purpose? (Max. 250  words)   
• The Strategy: Description of the campaign and its target audience. How each media channel is appropriate 

for the campaign include any specific insight on the market and its audience? (Max. 250 words)   
• The Execution: Description of the innovative or technological implementation. How it works. What platform 

been executed and what stage it’s at? (Max. 250  words) 
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• The Result: Show the evidence how the innovative idea succeeded in achieving the objectives with inclusion 
of business solutions. It also can be any change on the consumer behavior- measurable change in 
awareness, perceptions, attitudes or response achieved. (Max. 250 words) 

 
 
Integrated Marketing Communication (IMC) Campaign 

Written Submission for Integrated Marketing Communication (IMC) Campaign 

Why is the work relevant for Integrated Marketing Communication (IMC) Campaign? (Max. 100 Words) 

 
Written Submission 

• Background: Description of the situation/objective or background. (Max. 200 words) 

• The Creative Idea: (Max. 200 words) 

• The Strategy: Description of the campaign and its target audience. How each media channel is appropriate 

for the campaign include any specific insight on the market and its audience? (Max. 200 words) 

• The Execution: Description of the media channel implementation strengthened the overall campaign.  

What multiple -platform been executed? Indicate the platform been across and how it works.  

(Max. 200 words) 

• The Result: Show the evidence how the integrated marketing communication campaign succeeded  

In achieving the objectives with inclusion of the business solution. It also can be any change on the consumer 

behavior- measurable change in awareness, perceptions, attitudes or response achieved.  

(Max. 200 words) 

 

 

Media 
Written Submission for Media 
Why is the work relevant for Media? (Max. 100 words) 
 
Written Submission 

• Background: Description of the situation/objective or background. (Max. 200 words) 
• The Creative Idea (Max. 200 words) 
• The Strategy: Description the media strategy and the target audience? Any specific insights on the market and 

its audience. What is the Media Planning? (Max. 200. words) 
• The Execution: Description of media implementation. How the media implementation strengthened the overall 

campaign and how it has been approached. How each media channel is appreciate for the campaign?  
(Max. 200 words) 

• The Result: How the campaign succeeded in achieving the objectives with inclusion of media outputs 
(coverage depth (quality/quantity), message delivery. It also can be any change on the consumer behavior- 
measurable change in awareness, perceptions, attitudes or response achieved. Can be the business 
outcomes –campaign’s the measurable effect on sales, revenues, market share, or other business metrics. 
(Max. 200 words) 
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Public Relations 
Written Submission for Public Relations 
Why is the work relevant for PR? (Max. 100 Words) 

 
Written Submission 

• Background: Description of the situation/objective or background. (Max. 200 words) 
• The Creative Idea: (Max. 200 words) 
• The Strategy: Description the strategy and the target audience in this campaign? How each target media 

appreciate for?  What is the PR Planning and how it has been approached. (Max. 200 words) 
• The Execution: Description of implementation of the PR plan How the PR plan implementation strengthened 

the overall campaign? (Max. 200 words) 
• The Result: How the campaign succeeded in achieving the objectives with inclusion of media outputs 

(coverage depth (quality/quantity), message delivery. It also can be any change on the consumer behavior- 
measurable change in awareness, perceptions, attitudes or response achieved. Can be the business 
outcomes –campaign’s he measurable effect on sales, revenues, market share, or other business metrics. 
(Max. 200 words) 
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