Ngôi nhà để Yêu thương
Không gian cho Mọi người
Phát động tham gia Cuộc thi

https://asda.americanstandard-apac.com/vn

Ý tưởng của bạn
sẽ định hình cách
chúng ta tạo ra
ngôi nhà để yêu thương
Chúng tôi kêu gọi những bạn sinh viên tài năng
đang theo học các ngành thiết kế có tham vọng và
nhiều ý tưởng đến từ khu vực Châu Á - Thái Bình
Dương sẽ đem đến nhiều ý tưởng mới mẻ, tinh tế
về thiết kế không gian phòng tắm và cùng ghi dấu
ấn trong ngành công nghiệp đầy sáng tạo này. Giải
thưởng American Standard Design Award (ASDA)
mong muốn khai phá sức mạnh của thiết kế, để tạo
ra không gian phòng tắm thư giãn, nơi mọi người
không chỉ sử dụng để tái tạo năng lượng và hồi phục
sức khỏe mà còn là một không gian thực sự được
yêu thích bởi cả gia đình. Các bạn sinh viên sẽ có thể
trình bày những ý tưởng và khái niệm mới thông qua
thiết kế sáng tạo, mang đến cho mọi người một ngôi
nhà an toàn, sạch sẽ, thoải mái và tràn đầy niềm vui.
Xu hướng nhiều thế hệ sống chung một mái nhà
hiện đang đặt ra vô vàn thách thức cho các nhà
thiết kế, nhưng cũng là cơ hội để họ tạo ra các tác
động thực sự, có ý nghĩa với cuộc sống gia đình. Các
không gian chung, phục vụ đa mục đích giờ đã là
một nhu cầu không thể thiếu. Cách tiếp cận thiết kế
cần cân bằng giữa sự vệ sinh, tính công thái học, sự
an toàn và tiện lợi - đặc biệt là cho người già và trẻ
em, nhằm tạo ra một ngôi nhà phù hợp và được mọi
thành viên trong gia đình yêu thích.
Hãy bắt đầu suy nghĩ và vẽ ra những ý tưởng. Ý
tưởng của bạn rất có thể sẽ định hình cách chúng
ta sống, đưa chúng ta đến gần hơn với những người
mình yêu thương.
Tìm hiểu thêm:
https://asda.americanstandard-apac.com/vn

Thành phần
Ban Giám Khảo

Ban giám khảo
Câp Châu Á- Thái Bình Dương

Thiết kế của bạn sẽ được đánh giá và công nhận bởi
những nhà sáng tạo hàng đầu trong khu vực

Ban giám khảo
Cấp Quốc gia

Bà
Toshie Takahashi
Lãnh đạo Thương hiệu,
Marketing thương mại,
Việt Nam, LIXIL
Châu Á Thái Bình Dương

Ông
Lê Trương
Nhà sáng lập & TGĐ
TT- Associates
Việt Nam

Satoshi Konagai
Lãnh đạo
LWT Châu Á Thái Bình Dương

Antoine Besseyre
des Horts
Lãnh đạo
LIXIL Global Design
Châu Á

Jihae Kim
Lãnh đạo
Quản lý ngành hàng
LWT Châu Á Thái Bình Dường

Mai Chongchaiyo
Giám đốc thiết kế
Steve Leung Design
Group Hong Kong

Samantha Eades
Giám đốc
Mitchell and Eades
Úc

Hayley Mitchell
Giám đốc
Mitchell and Eades
Úc

Martin Aerne
Giám đốc
Aerne Architects &
Associates Co., LTD
Campuchia

Hun Chansan
Sáng lập & Kiến trúc
sư trưởng
Re: Edge Architecture, Campuchia

Martin Aerne
Giám đốc điều hành
và Sáng lập
DWP Interics,
Ấn Độ

Gaurav
Premchandani
Giám đốc điều hành
và Sáng tạo
JOI-Design, Ấn Độ

Viraj Kataria
Giám đốc Thiết kế
Achal Kataria
Architects,
Ấn Độ

Cynthia Almario
Sáng lập- Giám
đốc Sáng tạo Achal
Kataria Architects,
Philippines

Cathy Saldaña
Giám đốc điều hành
PDP Architects
Philippines

William Ti
Kiến trúc sư
PDP Architects
Philippines

Warren Foster
Brown
Sáng lập và Giám
đốc điều hành
FBEYE International,
Singapore

Tulsi Grover
Giám đốc
Hassell,
Singapore

Theeranuj
Karnasuta
Wongwaisayawan
Giám đốc điều hành
Interior Architects
49 Limited, Thái Lan

Lê Nguyễn
Hương Giang
Nhà sáng lập & PGD
GK Archi Co., LTD
Việt Nam

Lê Trương
Nhà sáng lập & TGĐ
TT- Associates
Việt Nam

Ông
Nguyễn Trung Kiên
Nhà sáng lập & TGĐ
GK Archi Co., LTD

Thông tin
chi tiết

Các bước đăng ký
và nộp bài dự thi

ASDA là cuộc thi thiết kế phòng tắm nhằm tìm kiếm những thiết kế có
mục đích và thấu đáo để nâng cao tiêu chuẩn vệ sinh, đồng thời cung cấp
các giải pháp cho những nhu cầu luôn thay đổi của người tiêu dùng.

Bước 1

Đăng ký tài khoản

Đối tượng tham gia
Cuộc thi dành cho sinh viên năm 2 trở lên, đang theo học các ngành
kiến trúc hoặc thiết kế nội thất tại các cơ sở giáo dục đại học thuộc các
quốc gia sau: Úc, Campuchia, Ấn Độ, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines,
Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

Quét mã để đăng ký

Đăng ký qua cổng thông tin chính thức của ASDA
(americanstandard-apac.com/asda). Sau khi đăng kí thành công,
bạn sẽ nhận được ID đăng nhập, mật khẩu và ID dành cho thí sinh

Những thách thức trong thiết kế:
Phòng tắm sử dụng cho đa thế hệ

Bước 2

Tải xuống
- Mẫu thiết kế (PPT)
- Danh sách sản phẩm

Đối tượng sử dụng:
Gia đình đa thế hệ cùng sinh sống: Ông/ Bà (60-70 tuổi), Cha/ Mẹ
(30-40 tuổi) và con nhỏ (05- 10 tuổi)
Ban giám khảo mong đợi điều gì:
- Xu hướng nhiều thế hệ sống chung một mái nhà hiện đang đặt ra
vô vàn thách thức cho các nhà thiết kế, nhưng cũng là cơ hội để
họ tạo ra các tác động thực sự, có ý nghĩa với cuộc sống gia đình.
Các không gian chung, phục vụ đa mục đích giờ đã là một nhu
cầu không thể thiếu.
- Cách tiếp cận thiết kế ngày nay cần cân bằng giữa tính công thái
học, tính an toàn và sự tiện lợi - đặc biệt là cho người lớn tuổi và
trẻ em, để có thể tạo ra một ngôi nhà được mọi thành viên trong
gia đình yêu thích và chăm chút.
- Đối tượng mục tiêu của chúng ta hướng đến là những người đang
sinh sống trong những ngôi nhà thuộc tầng lớp trung trở lên, vì
vậy tính thẩm mỹ trong mỗi không gian phòng tắm ngày càng trở
nên quan trọng. Vì đây là nơi họ sẽ bắt đầu cho một ngày mới đầy
thử thách và cũng là nơi thư giãn vào ban đêm sau một ngày làm
việc.
Yêu cầu cụ thể:
Diện tích phòng tắm: 6-7 mét vuông
- Phòng tắm căn hộ chung cư

* Các thí sinh từ Campuchia, Lào, Myanmar sẽ được chấm
điểm chung một nhóm. Sẽ chỉ có một thí sinh thắng
giải vòng Quốc gia trong nhóm này.

Bước 3

Lựa chọn file thiết kế sản phẩm
Lựa chọn sản phẩm từ danh sách và tải xuống tệp 3D

Bước 4

Đăng tải lên website
- File thiết kế (PDF, kích cỡ tối đa 1MB)
- File ảnh toàn bộ thiết kế (JPG, kích cỡ tối đa 10MB)

Tiêu chí
chấm điểm

Quy trình
chấm thi
Các tác phẩm dự thi sẽ được đánh giá ở 2 cấp độ: Cấp quốc gia và cấp Châu Á - Thái Bình
Dương (APAC).

Tiêu chí

Điểm

Tính thiết thực
Bài thi cần giải quyết được những nhu cầu của các thành
viên trong gia đình đa thế hệ, và thí sinh cần giải thích thiết
kế phòng tắm và những sản phẩm American Standard
được chọn trong thiết kế đã giải quyết những nhu cầu đó
như thế nào.

40

Tính hấp dẫn
Tính thẩm mỹ của thiết kế cần lôi cuốn và hấp dẫn đối
tượng mục tiêu.

30

Tính độc đáo
Tác phẩm cần thể hiện được ý tưởng của thí sinh đồng
thời hướng đến một giải pháp độc đáo. Thí sinh cần có khả
năng nhìn nhận vấn đề một cách mới mẻ và không bị ảnh
hưởng bởi những ý tưởng trước đây.

20

Tính khả thi
Ý tưởng khả thi và có thể triển khai trong đời sống thực tế.

10

Ghi chú: Thí sinh sẽ được them điểm cộng nếu sử dụng những sản phẩm được
đề xuất (Tối đa 05 điểm)

Ở cấp Quốc gia, hội đồng giám khảo sẽ đánh giá các bài dự thi nhận được từ các thí sinh
trong nước tham gia. Cuộc thi khu vực sẽ được tiến hành ở cấp độ APAC. Thí sinh dành
giải nhất ở mỗi quốc gia sẽ được đánh giá ở các quốc gia khác nhau và chọn ra Người
chiến thắng chung cuộc.

Cấp độ 1:
Cấp quốc gia
Bài
dự thi

Vòng
Chấm điểm
cấp quốc gia

Cấp độ 2:
Cấp Châu Á – Thái Bình Dương
Người
đoạt giải
cấp quốc gia

Vòng
Chấm điểm
cấp APAC

• Tối đa 10 bài dự thi xuất sắc nhất sẽ được
đưa vào danh sách chọn lọc.
• Bài thi trong danh sách được chọn sẽ trực
tiếp trình bày bài dự thi trước hội đồng
giám khảo quốc gia hoặc thông qua Zoom.
• Người đoạt giải nhất, nhì và ba sẽ được trao
thưởng.

Người
đoạt giải cấp
Châu Á– Thái Bình Dương

Các thí sinh đoạt giải nhất cấp quốc
gia sẽ trình bày ý tưởng với Hội đồng
giám khảo cấp APAC qua Zoom và một
bài thi sẽ được chọn để trao giải Nhất
chung cuộc.

Giải thưởng
Cấp Quốc gia

Giải Nhất
Giải Nhì
Giải Ba

Cấp khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

2000 USD
1500 USD
1000 USD

Giải
Chung
Cuộc

* Tất cả thí sinh tham gia sẽ được nhận Giấy chứng nhận tham gia
** Mỗi thí sinh chiến thắng sẽ nhận được một Kỷ niệm chương

3000 USD
Và được tham gia lễ trao giải, tham quan
và trải nghiệm nửa ngày tại trung tâm
thiết kế ở Singapore

Về
American
Standard
Trong gần 150 năm, chúng tôi đã và đang thực hiện
sứ mệnh của mình, cho phép bạn tạo ra một ngôi
nhà mà bạn sẽ yêu thích mỗi ngày. Chúng tôi thiết
kế các sản phẩm phòng tắm và nhà bếp ngày càng
tốt hơn trên toàn thế giới, cung cấp những sản
phẩm thiết thực mà thậm chí bạn không biết là
mình cần. Sản phẩm của chún tôi luôn đổi mới theo
cách hấp dẫn và trực quan. Với sự tập trung không
ngừng vào việc làm cho cuộc sống trở nên đơn giản
hơn, chúng tôi thiết kế các sản phẩm hoàn toàn phù
hợp với thói quen của bạn. Chúng tôi muốn bạn yêu
thích nơi bạn sống, bất kể bạn là ai hay ở đâu.
American Standard. Life. Love. Home

Điều khoản và điều kiện của cuộc thi American Standard Design Award được quy định trên
https://asda.americanstandard-apac.com/vn. Xin lưu ý rằng khi bạn tạo tài khoản thành công,
là đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận các điều khoản và điều kiện trong đó.
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