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 CONFETTI CREATIVE AWARDS (CCA 2018) là

cuộc thi thiết kế đồ họa được công ty TNHH 

Giấy Lan Vi phối hợp cùng Confetti Group tổ

chức, với sự hỗ trợ từ Nhà máy Cordenons

của Ý và sự tư vấn nội dung từ 3 trường đại

học:

 Đại học Mỹ thuật TP. HCM

 Đại học Kiến trúc TP. HCM

 Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. HCM

 Cuộc thi dành cho sinh viên đang học tại 

các trường đại học, cao đẳng và các trung 

tâm dạy Thiết kế Đồ họa trên toàn quốc. 

 Cuộc thi được tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần,

đã từng thành công với CCA2016



Thời gian: Từ Tháng 4 - 9/2018

Phạm vi: Toàn quốc

Đối tượng dự thi: SINH VIÊN

 Vinh danh những ý tưởng thiết kế, thúc đẩy

sự sáng tạo. 

 Định hướng hoàn thiện sản phẩm thiết kế

trong thực tế một cách chuyên nghiệp.

 Nâng cao nhận thức về giấy mỹ thuật dùng

trong in ấn, đặc biệt là giấy của hãng

Cordenons – Ý.



1. Ấn phẩm
văn phòng

 Bộ Ấn phẩm văn phòng

(Danh thiếp, giấy tiêu đề, 

bao thư, folder…)

2. Ấn phẩm
QuẢNG CÁO

 Bộ brochure

 Catalogue

 Lịch treo tường hoặc để bàn

 Bộ thiệp chúc mừng

3. POSTER

 Poster quảng cáo

 Poster cổ động

4. BAO BÌ
 Bộ bao bì sản phẩm 5. THIẾT KẾ

MINH HỌA

 Sách hình ảnh

 Minh họa truyện

 Minh họa quảng cáo

CÁC HẠNG MỤC DỰ THI

 Thí sinh có thể dự thi 1 

hoặc nhiều hạng mục.

 Không giới hạn số lượng 

bài thi.

 Chủ đề thực tế hay giả 

định đều được chấp nhận



Tiêu chí đánh giá



CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG



 Tiền mặt 15,000,000 VNĐ

 Cúp lưu niệm & Giấy chứng nhận

GIẢI
Nhất

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

 Tiền mặt 5,000,000 VNĐ

 Cúp lưu niệm & Giấy chứng nhận

GIẢI
NhÌ

 Ở mỗi hạng mục, thí sinh đạt

giải Nhất sẽ nhận được

15,000,000 VNĐ; 

 Thí sinh đạt giải Nhì sẽ nhận

được 5,000,000 VNĐ.



CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

 Chuyến du lịch Singapore (cho 2 người)

 Tiền mặt 20,000,000 VNĐ

 Cúp lưu niệm & Giấy chứng nhận

GIẢI
NHÀ THIẾT KẾ CCA

 Từ 5 thí sinh đạt giải Nhất từ

các hạng mục, BGK sẽ chọn ra

Thí sinh đạt giải Nhất chung

cuộc (tức Giải Nhà thiết kế

CCA) nhận 20,000,000 VNĐ 

cùng chuyến du lịch Singapore.



 Tiền mặt 2,000,000 VNĐ

 Giấy chứng nhận

GIẢI
BÌNH CHỌN

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

 Tất cả thí sinh xuất sắc nhất

của Vòng 1 đều được tham dự

và trưng bày bài thi tại buổi lễ

Triển lãm & Trao giải CCA 2018 

vào tháng 9/2018.
 Bình chọn tại www.fb.com/confetticreativeawards, 

dựa trên lượt like, share cao nhất



`

Mở Đăng ký
01/3

Vòng 1
THIẾT KẾ

15/4 – 11/5

Vòng 2
THÀNH PHẨM
11/6 – 22/6

Triển lãm & Trao giải
27/9 – 28/9

QUY TRÌNH DỰ THI

- Thiết kế trình bày trên:

+ Bảng vẽ A3

+ Định dạng file JPEG

+ Hệ màu RGB

+ Mỗi file không quá 2MB 

+ Bài thi không được ký

tên hay sử dụng bất kỳ

ký hiệu nào. 

- Áp dụng cho 50 thiết kế tốt nhất của Vòng 1

- Thực hiện trên giấy Cordenons

- 100% do Giấy Lan Vi cung cấp và hỗ trợ



H O À N T H I Ệ N T H I Ế T K Ế







o Không để logo, watermark, chữ ký hay bất kỳ thông tin nào của người dự thi vào tác

phẩm dự thi.

o Thí sinh được quyền đăng ký tham dự nhiều hạng mục.

o Không giới hạn số lượng tác phẩm tham dự.

o Tác phẩm chỉ được thiết kế để tham gia cuộc thi này và chưa từng tham gia cuộc thi

nào khác trước đó (Nếu vi phạm, đối tượng tham dự sẽ bị loại và phải chịu trách nhiệm

cho những tổn thất gây ra từ việc vi phạm bản quyền)

o Tác phẩm phải có đầy đủ thông tin người tham dự như yêu cầu

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

và tài liệu nộp thông qua các phương tiện truyền thông mà không cần thông báo

trước cho người tham dự.

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

QUY định chung về bài dự thi



THANK YOU
CONFETTI GROUP

16/42 Tran Thien Chanh St., Ward 12, District 10, HCMC.

Hotline: 0914.744.508 – marketing@confettigroup.vn

Visit: cca.confettigroup.vn


