RADO ร่ วมกับ Bangkok Design Week จัดงาน RADO Star Prize Thailand เวทีการแข่งขันเพื4อเฟ้นหาดี
ไซเนอร์หน้าใหม่จากทุกแขนง ประชันฝี มือด้านการออกแบบ เพื4อชิงรางวัลเงินสด 200,000 บาท
แบรนด์นาฬิกา RADO ในเครื อ บริ ษทั เดอะ สวอท์ช กรุ๊ ป เทรดดิIง (ประเทศไทย) จํากัด ผูส้ รรสร้าง
นวัตกรรมเรื อนเวลาระดับโลก สุ ดยอดงานออกแบบลํIาสมัย ผูน้ าํ เทคโนโลยีดา้ นวัสดุศาสตร์ ของวงการนาฬิกา
จากสวิตเซอร์ แลนด์ จัดงาน RADO Star Prize Thailand เพื4อเฟ้นหาดีไซเนอร์ รุ่นใหม่ที4มีความสามารถด้านการ
ออกแบบ โดยผลงานของผูผ้ า่ นเข้ารอบจะนํามาจัดแสดงภายในงาน Bangkok Design Week 2020 ระหว่างวันที4
1-9 กุมภาพันธ์ 2020 ซึ4 งงานนีIถือเป็ นการมอบโอกาสให้แก่ดีไซเนอร์หน้าใหม่ ให้เข้าสู่ สายงานด้านดีไซน์ในเวที
ระดับสากล ภายใต้ธีม ‘Adaptive materials for better living’ โดยจะมุ่งเน้นไปที4 การออกแบบวัสดุ ที4สามารถ
นํามาประยุกต์ใช้ได้ มีความทนทาน และ อเนกประสงค์ วัสดุที4นาํ มาใช้และผลงานดีไซน์สามารถนํามาปรับใช้
ให้เข้ากับวิถีชีวติ ของคนไทยที4เจอเหตุการณ์ที4ทา้ ทายในการใช้ชีวติ และต้องปรับตัวอยูต่ ลอดเวลา
The Rado Star Prize Thailand มี จุดประสงค์ที4จะผลักดันและสนับสนุ นดี ไซเนอร์ หน้าใหม่ โดยการ
นํา เสนอผลงานของ พวกเขา เพื4 อ เผยแพร่ สู่ ส ายตาของผู ค้ รํ4 าวอดในวงการออกแบบและสู่ ส าธารณชน
คณะกรรมการที4มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นนัIนจะประกอบไปด้วยผูค้ รํ4าหวอดในแวดวงการออกแบบแขนงต่างๆ
ได้แ ก่ ดร.ปรี ชญา สิ ท ธิ พ ัน ธุ์ ผู ้ก่ อ ตัIง และ ผู ้อ ํา นวยการ International Program in Design and Architecture
(INDA) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์, มร.เจียนลูกา้ เวอร์ นิซซี4 ผูก้ ่อตัIง บริ ษทั Fractalis และ Createlab, รติ พันธุ์ทวี
นายกสมาคมโฆษณาแห่ งประเทศไทย, พงศธร ละเอียดอ่อน ประธานผูอ้ าํ นวยการออกแบบ บริ ษทั ฟิ ฟ ดีไซน์
จํา กัด , พิ ชิ ต วี รั ง คบุ ต ร รั ก ษาการผู อ้ าํ นวยการสํา นัก บริ ห ารและพัฒ นาพืI น ที4 ส ร้ า งสรรค์ และ รั ก ษาการ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานส่ งเสริ มเศรษฐกิ จสร้างสรรค์ จังหวัดขอนแก่น, มร. ฮาคิม เอล คาดิ รี รองประธานฝ่ าย
บริ หารและพัฒนาผลิ ตภัณฑ์แบรนด์ RADO และ แต้ว-ณฐพร เตมี รักษ์ RADO Brand Ambassador นักแสดง
และ สถาปนิ ก ซึ4 งจะทําการประเมินผลงานการออกแบบที4ส่งเข้ามา และคัดเลือกผูเ้ ข้ารอบ 10 คนสุ ดท้าย และผู ้
ชนะเลิ ศ โดยผูเ้ ข้ารอบสุ ดท้ายทัIงหมด จะได้จัดแสดงผลงานภายในงาน Bangkok Design Week 2020 และ
นอกจากนีIยงั จะได้ลุน้ รางวัล “ขวัญใจมหาชน”จากการลงคะแนนออนไลน์ระหว่างงานอีกด้วย
การนําเสนอผลงาน จะกระทําการผ่านเว็บไซต์ https://radostarprize.rado.com/thailand เท่านัIน ตัIงแต่วนั นีI - วันที4
31 ตุลาคม 2562 เวลา 24:00 น. หรื อ เที4ยงคืน (เวลาประเทศไทย)

นอกจากนีI ผูเ้ ข้ารอบสุ ดท้ายทัIงหมดจะถูกนําเสนอชื4 อสําหรับรางวัล “ขวัญใจมหาชน” โดยอัตโนมัติ และผูท้ ี4
ได้รับคะแนนสู งสุ ดจากประชาชนทัว4 ไป จะได้รับรางวัล “ขวัญใจมหาชน” กระบวนการลงคะแนนจะเริ4 มใน
เว็บไซต์ https://radostarprize.rado.com/thailand จากวันที4 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9:00 น. โดยสิI นสุ ดการ
ลงคะแนนใน วันที4 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 24:00 น. หรื อ เที4ยงคืน (เวลาประเทศไทย)
จะมี การประกาศผลผูช้ นะเลิ ศของ Rado Star Prize Thailand 2020 ในวันที4 1 กุมภาพันธ์ 2563 และ
รางวัล “ขวัญใจมหาชน” ในวันที4 1 มี นาคม 2563 โดยจะแจ้งผ่านทางโทรศัพท์และอี เมลในวันที4 ชื4 อและ
นามสกุลจริ งของผูช้ นะของทัIงสองรางวัลจะประกาศ พร้อมทัIงชื4 อผลงานการออกแบบในเว็บไซต์ Rado Star
Prize, เว็ปไซต์ราโด และ เว็ปไซต์ของ TCDC รวมไปถึงโซเชี4 ยลช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็ น เฟซบุค ทวิตเตอร์
และอินสตาแกรม
ผูช้ นะเลิศของ Rado Star Prize Thailand 2020 จะได้รับเงินรางวัลจํานวน 200,000 บาท และ นาฬิการา
โด 1 เรื อน (ทางแบรนด์จะเป็ นผูเ้ ลือกนาฬิกาให้) และสําหรับ รางวัล “ขวัญใจมหาชน” จะได้รับ เงินรางวัล
จํานวน 50,000 บาทและนาฬิการาโด 1 เรื อน (ทางแบรนด์จะเป็ นผูเ้ ลือกนาฬิกาให้)
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