THE 2019 CYCLE OF THE INTERIOR DESIGN AWARDS IS HERE!
BCI Asia Interior Design Awards Awards (www.bciasiaidawards.com) ม
 ีความมุง่ มั ่นที่จะเฟ้นหาความเป็ นเลิศดา้ นการออกแบบ
ตกแตง่ ภายในที่มาพร้อมกั บ ความงาม การใชส
้ อยและการยศาสตร์ ในปี นี้ การแขง่ ขั นไดข้ ยายขอบเขตโครงการ 7 สาขาใน 7 ประเทศ ไมเ่ พียงแต่
้ แตย่ ั งตอ
่ ความสะดวกสบาย, ชว่ ยให้สุขภาพ
จะมีความโดดเดน
้ ีและเพิม
้ งรองรั บการทาํ งานในพื้นที่ไดด
่ ในดา้ นการออกแบบหรื อการปรากฏเทา่ นั น
้
และความเป็ นอยูโ่ ดยรวมดีขึน
Excellent interior designs within an urban landscape — creating vibrant and comfortable spaces.
การออกแบบตกแตง่ ภายในที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกั บภูมิทัศน์เมือง - การสร้างพื้นที่ท่ีสดใสและสะดวกสบาย
้ เป็ น
การตกแตง่ ภายในไดก
ิ และการทาํ งานในปัจจุบัน
ซึ่งทาํ ให้การออกแบบพื้นที่ภายในนั น
มากกวา่ การ
้ ลา่ยเป็ นสว่ นสาํ คั ญของการใชช้ ีวต
่
ออกแบบเพือความงามและประโยชน์ใชส
้ อย รางวั ลดา้ นการออกแบบตกแตง่ ภายใน IDA เฟ้นหาออกแบบสถาปัตยกรรมภายในที่ยอดเยี่ยมซึ่ง
โดดเดน
่ ดว้ ยความงาม สมรรถนะและการทาํ งานตามหลั กสรี ระศาสตร์ การแขง่ ขั นนี้ เป็ นโอกาสอั นยอดเยียมในการแสดงความคิดสร้างสรรคใ์ น
ผลงาน และ สง่ เสริ มการตระหนั กถึงความเป็ นเลิศในการออกแบบพื้นที่ภายในองคร์ วมที่มีความรั บผิดชอบตอ่ มนุ ษย,์ เศรษฐกิจ, สิง่ แวดลอ
้ ม,
จริ ยธรรม และเป็ นแบบอยา่ งของการออกแบบที่ดี

THE SUBMISSION:
The submitted project should be either in:
โครงการที่เสนอจะตอ
้ ง:
• Concept stage: To be finalised (for construction) on or before 31 December 2019 OR
้
ยมโครงการ: แบบกอ
โครงการที่จะสง่ เขา้ แขง่ ขั นที่อยูใ่ นขั นตอนเตรี
่ สร้างควรแลว้ เสร็จและไดร้ ั บการอนุ มัติสาํ หรั บกอ
่ สร้างภายในวั นที่ 31
ธั นวาคม พ.ศ. 2562 หรื อ
•Completed: 1 January 2017 to 31 December 2018
้ ่ 1 มกราคม 2560 ถึง แลว้ เสร็จ 31 ธั นวาคม 2561
้
าํ ลั งกอ
โครงการที่จะสง่ เขา้ แขง่ ขั นทีอยูใ่ นขั นตอนก
่ สร้างตั งแต
7 COUNTRIES 7 ประเทศ
Indonesia; Philippines; Thailand; Malaysia; Singapore; Vietnam; and Hong Kong
ประเทศอินโดนี เซีย ฟิ ลิปปิ นส;์ ประเทศไทย; มาเลเซีย สิงคโปร์; เวียดนาม และฮอ่ งกง
(The projects will be awarded based on their locations in the 7 countries.)

้
(โครงการจะไดร้ ั บการตัดสินแยกประเทศจากที่ตังโครงการ
ในทัง้ 7ประเทศ)

7 CATEGORIES 7 หมวดหมู ่
Living; Learning; Working; Retailing; Dining; Lodging; Socialising
การดาํ รงชีวต
ิ ; การเรี ยนรู้ ; การทาํ งาน; การคา้ ปลีก; อาหารและเครื่ องดื่ม; ที่พัก; สั งคม
The best designs are selected according to the following equally weighted (20% each) criteria:
การออกแบบที่ดีท่ีสุดที่ไดร้ ั บการคั ดเลือกตามเกณฑท
์ ่ีเทา่ กั น (20% ตอ่ ไปนี้ ):
·

Spatial design: space usage, user friendliness and functional aspects
การออกแบบเชิงพื้นที่: การใชพ
้ อยในการใชง้ านและลั กษณะการใชง้ าน
้ ้ ืนที่ใชส

·

Comfort: ergonomics, emotional aspects and well-being
ความสะดวกสบาย: การยศาสตร์ดา้ นอารมณ์และความเป็ นอยูท
่ ่ีดี

·

Aesthetics: appearance of the space
สุนทรี ยศาสตร์: ความงามของพื้นที่

·

Innovation: the use of technology or creative ideas and environmental considerations
นวั ตกรรม: การใชเ้ ทคโนโลยีหรื อความคิดสร้างสรรคแ์ ละการคาํ นึ งถึงสิง่ แวดลอ
้ ม

·

Realisation efficiency: practicality and ease of actualisation
ประสิทธิภาพการรั บรู้ : การปฏิบัติจริ งและความสะดวกในการปรั บเปลี่ยน

ควรสง่ ผลงานโดยใชแ
้ มแ่ บบที่มีอยูใ่ นเว็บไซตก์ ารแขง่ ขั น.
ผูช้ นะจะไดร้ ั บเกียรติเขา้ ร่วมในงาน BCI Asia Awards ซ่ึงเป็ นงานกาลา่ ดินเนอร์ท่ีไดร้ ั บเกียรติและความสนใจจากเหลา่ ผูเ้ ชียวชาญ

้ ําของทัง้ 7 ประเทศในภูมิภาคที่มีบริ ษัท BCI Asia ตังอยู
้ ่ จากจาํ นวน
ในแวดวงสถาปัตยกรรมและอุตสาหกรรมการกอ
่ สร้างชั นน
้
้ บไซตแ์ ละชอ่ งโซเชีย
2,500 คน ผูช้ นะและโครงการที่ชนะเลิศของพวกเขาจะปรากฏในนิ ตยสาร Construction+ รวมทั งเว็
ทังหมดประมาณ
ลมีเดียของ Construction+ ซึ่งเป็ นนิ ตยสารทีเขา้ ถึงผูเ้ ชี่ยวชาญดา้ นอุตสาหกรรมทุกแหง่ ในฮอ่ งกง อินโดนี เซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์
รายละเอียดเกี่ยวกั บขอ
้ กาํ หนดและเกณฑก
้ มูลสามารถดูไดจ้ าก: www.bciasiaidawards.com
์ ารสง่ ขอ
วั นที่ปิดรั บการลงทะเบียนและยื่นแบบออนไลน์: 31 ธั นวาคม 2561

