Đơn đăng kí
Golden Pin Design Award 2018
Đơn vị tổ chức: Bộ kinh tế cục công nghiệp l Đơn vị thực hiện: Taiwan Design Center

1. Tư cách đăng kí:
Sản phẩm dự thi phải là các sản phẩm đã được thương mại hóa, người dự thi phải là người kinh
doanh hoặc đội thiết kế.
2. Thời gian đăng kí
Đăng kí sớm: Thứ năm, Ngày 1 Tháng 3 - Thứ hai, Ngày 30 Tháng 4, năm 2018 23:59 (GMT+08:00)
Đăng kí thường: Thứ ba, Ngày 1 Tháng 5 - Thứ năm, Ngày 28 Tháng 6, năm 2018
17:00 (GMT+08:00)
※Đăng kí sớm và đóng tiền đúng thời hạn thìsẽ được hưởng mức phí ưu đãi ghi danh sớm
Trang web đăng kí: http://member.goldenpin.org.tw/GoldenPin/

3. Phí đăng kí
Mức phí ưu đãi cho người đăng kí sớm: Mỗi bài dự thi 1500 Đài tệ; 55 đô la Mỹ; 350 nhân dân tệ
Mức phígốc: Mỗi bài dự thi 2000 đài tệ; 70 đô la Mỹ; 450 nhân dân tệ
※Đơn vị đăng kí phải chịu phí chuyển khoản và các khoản phát sinh khác, đảm bảo phí ghi danh
được chuyển đầy đủ đến ban tổ chức. (100%T/T)
4. Cách thức đăng kí
Vui lòng truy cập website của Golden Pin Design Award, điền đầy đủ thông tin trên hệ thống ghi danh
online cũng như nộp đầy đủ lệ phítham gia.
※Người nộp lệ phí đăng kí dự thi bằng cách chuyển khoản thì trước khi hết hạn đăng kí cần phải đăng
giấy chứng minh đã chuyển tiền vào “hệ thống đăng kí online” mới hoàn thành quá trình đăng kí.
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5. Thể loại đăng kí dự thi
A-01 Sản phẩm máy tính và
A-02 Tivi và giải trí gia đình

A-03 Đồ điện gia đình

A-04 Đèn chiếu sáng

A-05 Đồ nội thất

A-06 Đồ gia dụng

A-07 Đồ văn phòng phẩm

A-08 Bếp

A-09 Nhà tắm

A-10 Phương tiện giao thông

A-11 Giải tríngoài trời và vận

A-12 Vật phẩm thời trang và

và phụ kiện

động

phụ kiện

A-14 Sản phẩm bà bầu và trẻ

A-15 Dụng cụ thiết bị công

em

nghiệp

thông tin

A. Loại thiết kế sản phẩm

A-13 Y tế và làm đẹp
A-16 Thiết bị máy móc nhân
A-17 Khác
tạo
B-01

Nhận diện thương
B-02 Sản phẩm xuất bản

B-03 Đóng gói

B-05 Thiết kế font chữ

B-06 Hoạt hình

hiệu/doanh nghiệp
B-04 Poster
B. Loại thiết kế truyền bá
B-08 Thiết kế online và giao
B-07 Quảng cáo

B-09 Chương trình ứng dụng
diện

B-10 Khác

C. Loại thiết kế không gian

C-01 Không gian nhà ở

C-02 Không gian văn phòng

C-03 Không gian ăn uống

C-04 Không gian giải trí

C-05 Không gian công cộng

C-06 Kiến trúc

D-02 Trải nghiệm thực tiễn

D-03 Thiết kế phục vụ

C-07 Khác
D-01

Thiết kế triển lãm

chuyên nghiệp
D. Loại thiết kế tổng hợp

D-06 Thiết kế khu công cộng
D-04 Thiết kế xã hội

D-05 Thiết kế công ích
và thành phố

D-07 Phương án giải quyết

D-08 Khác

6. Chế độ xét duyệt
(1) Vòng loại: Dựa vào thông tin đăng kí để tiến hành bình chọn online, sản phẩm vượt qua vòng loại
sẽ tiếp tục được xét lại ở vòng tiếp theo.
(2) Xét lại: Căn cứ vào bình chọn các sản phẩm thực tế ở vòng loại, sau khi vượt qua vòng xét lại, cũng
là vòng chính của giải Golden Pin Design Award, người tham gia sẽ được trao giấy chứng nhận và
quyền sử dụng logo của Golden Pin Design Award, tiếp tục được lọt vào vòng chung kết và có đủ tư
cách để nhận giải thiết kế đẹp nhất hàng năm.
(3) Chung kết: Dựa vào kết quả đánh giá sản phẩm thực tế vòng chung kết để chọn ra sản phẩm thiết
kế đẹp nhất năm, danh sách đạt giải sẽ được công bố trong buổi lễ “Best of Golden Pin Design Award”,
người đạt giải sẽ được nhận giấy chứng nhận giải thưởng, cúp cũng như quyền sử dụng logo chứng
nhận thiết kế đẹp nhất năm (BEST DESIGN).
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7. Thời gian tổ chức
(1) Đăng ký:
Đăng kí sớm: Thứ năm, Ngày 1 Tháng 3 - Thứ hai, Ngày 30 Tháng 4, năm 2018 23:59 (GMT+08:00)
※Đăng kí sớm và đóng tiền đúng thời hạn thìsẽ được hưởng mức phí ưu đãi ghi danh sớm
Đăng kí thường: Thứ ba, Ngày 1 Tháng 5 - Thứ năm, Ngày 28 Tháng 6, năm 2018 17:00 (GMT+08:00)
(2) Vòng loại: Chấm điểm online trong tháng 7
(3) Xét lại:
Nước ngoài: trong tháng 8, thời gian và địa điểm gửi sản phẩm sẽ được thông báo riêng.
Đài Loan: đầu tháng 9
(4) Chung kết: Cuối tháng 9, thời gian và địa điểm gửi sản phẩm sẽ được thông báo riêng.
(5) Lễ trao giải: tổ chức vào cuối tháng 11

8. Cách thức nộp tiền và xuất hoá đơn
(1) Cách thức nộp tiền
a. Thẻ tín dụng: Vui lòng sử dụng các loại thẻ tín dụng sau để nộp phí tham gia onlie: VISA, Master
Card, JCB.
b. WeChat：Sử dụng Wechat để nộp phítham gia
* Số tiền thực tế sẽ thay đổi theo tỷ giá hối đoái trong ngày
c. Chuyển tiền điện tử
Đô la mĩ
Bank：Mega International Commercial Bank Co., Ltd. (Chung Hsiao Branch)
Bank Address：No.233,SEC.4,Chung Hsiao E.Road, Taipei, Taiwan
Account Name：Taiwan Design Center
Account No：00553063600
Swift：Icbctwtp005
(2) Xuất hóa đơn
a. Căn cứ vào nội dung thông tin điền trên hệ đống đăng kí để xuất hoá đơn
b. Người nộp tiền bằng đô la Mĩ sẽ lập invoice cho doanh nghiêp đăng kí

9. Tiêu chuẩn chấm giải
Dựa vào quy định chấm giải chuyên nghiệp và chính trực của Golden Pin Design Award, để chọn ra
thương hiệu sản phẩm của người Hoa có thiết kế tốt nhất, và sản phẩm thương hiệu quốc tế phù hợp
nhất với nhu cầu thị trường người Hoa.
(1) Tổng hợp: phù hợp và hoàn chỉnh với việc thoả mãn nhu cầu của thị trưởng mục tiêu
(2) Sáng tạo: ý tưởng, chức năng và nguyên liệu có tính sáng tạo
(3) Chức năng: chức năng và thao tác phù hợp để sử dụng trong thị trường mục tiêu
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(4) Tính thẩm mỹ: thể hiện được tinh thần và sự đặc sắc của sản phẩm
(5) Truyền đạt: thể hiện được cảm xúc và ý nghĩa của văn hoá thị trường mục tiêu

10. Những điều cần lưu ý
(1) Nếu sản phẩm có tính chất thương mại do nhà trường và doanh nghiệp hợp tác thiết kế thì khi
đăng kí dự thi phải dùng tên doanh nghiệp để đăng kí.
(2) Nếu đăng kí dự thi xong mà không nộp đủ phí đăng kí, ban tổ chức sẽ có quyền huỷ bỏ tư cách
đăng kí dự thi.
(3) Nếu đã đăng kí dự thi (cũng như nộp đủ phídự thi) mà không tham gia thìban tổ chức sẽ không
hoàn lại tiền đăng kí.
(4) Sản phẩm đã từng đạt giải Golden Pin Design Award thì không được tiếp tục đăng kí dự thi lại.
(5) Cuộc thi sẽ sử dụng các sản phẩm đăng kí dự thi do các bên tham gia gửi đến, bao gồm hình ảnh,
video, hướng dẫn sử dụng vào mục đích truyền bá và triển lãm.
(6) Sản phẩm tham gia dự thi cần phải tuân theo quy tắc chấm giải của Golden Pin Design Award,
trong thời gian chấm giải không cần có thành viên dự thi tại hiện trường để giải thích về sản phẩm, các
nội dung cụ thể cần làm rõ trước khi chấm thi sẽ thông báo riêng cho từng đơn vị dự thi.
(7) Sản phẩm tham gia chấm giải nếu không nộp sản phẩm đúng thời gian quy định của cuộc thi sẽ
mất tư cách dự thi.
(8) Mọi chi phívận chuyển khi gửi sản phẩm để tham gia chấm giải (bao gồm thuế xuất khẩu, phíbảo
hiểm, phí kiểm nghiệm thực phẩm…) cũng như chi phí cho các thủ tục liên quan khác đều do đơn vị
tham gia chi trả, ban tổ chức sẽ không có trách nhiệm chi trả cho các khoản chi phínày.
(9) Nếu sản phẩm đạt giải bị kiểm tra và xác nhận là vi phạm các quy định của thủ tục đánh giá giải
thưởng này, hoặc có dấu hiệu của sự sao chép, giả mạo. Trung tâm chúng tôi ngoài việc hủy bỏ tư cách
đạt giải còn tiến hành thu hồi giấy chứng nhận và cúp. Nếu các tình huống nêu trên khiến ban tổ chức
hoặc đơn vị làm ảnh hưởng đến quyền lợi của bên thứ 3, đơn vị tham gia phải lập tức đứng ra giải
quyết. Các chi phíkiện phát sinh như chi phí khởi kiện, chi phíluật sư và các chi phí liên quan khác,
đều cho bên đơn vị nhận giải phụ trách. Nếu cũng vì lí do này mà dẫn tới thiệt hại cho ban tổ chức
hoặc đơn vị thực hiện hay trung gian, bên nhận giải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại vô điều kiện.
Ban tổ chức hoặc đơn vị thực hiện sẽ đưa ra yêu bồi thường, xử phạt riêng cho bên nhận giải.
(10) Cúp và giấy chứng nhận đạt giải sẽ ghi tên sản phẩm, tên công ty và tên của nhà thiết kế, căn cứ
chủ yếu vào những thông tin đơn vị tham gia dự thi ghi trên hệ thống đăng kí. Nếu sau khi hết hạn
đăng kí dự thi mà muốn thay đổi thì các chi phí để làm lại giấy chứng nhận và cúp sẽ do đơn vị tham
gia phụ trách chi trả.
(11) Đối với tranh chấp phát sinh từ việc đăng kí, chấm thi, sử dụng hoặc thu hồi cúp Golden Pin
Design Award, cần phải mời bên trung gian hòa giải hoặc căn cứ vào dân sự hay các thủ tục hành
chính để xử lí, Đài Bắc sẽ có thẩm quyền xét xử của tòa án cấp sơ thẩm.
(12) Sản phẩm đạt giải Golden Pin Design Award nếu như phát sinh những sự cố ngoài ý muốn cho
người tiêu dùng như gây tranh cãi hay thậm chídẫn tới tử vong thìmọi trách nhiệm thuộc về đơn vị
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đăng kí.
(13) Nếu thay đổi người phụ trách liên lạc của doanh nghiệp đăng kí dự thi với chương trình, xin vui
lòng chủ động thông báo cho đội phụ trách Golden Pin Design Award, để không bị bỏ lỡ các thông tin
mới nhất. Trong trường hợp thay đổi người phụ trách liên lạc mà không thông báo cho ban tổ chức
dẫn tới ảnh hưởng đến quyền lợi của bên tham gia thìban tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm.
(14) Văn bản này nếu có phần chưa hoàn thiện, ban tổ chức hoặc đơn vị thực hiện sẽ cập nhật bất cứ
lúc nào.

11. Cách thức liên lạc
Đơn vị thực hiện│Taiwan Design Center
Điện thoại: +886-2-2745-8199
Địa chỉ: Tầng 2, số 133, đường Quang Phục Nam, khu Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc
Email: gpaward@tdc.org.tw

Tư vấn đăng kídự thi│
Loại thiết kế sản phẩm, Loại thiết kế tổng hợp
Số máy nhánh 337 Ms Trần / Số máy nhánh 340 Mr Lâm
Loại thiết kế truyền bá, Loại thiết kế không gian
Số máy nhánh 331 Ms Đặng / Số máy nhánh 340 Mr Lâm

Các bên hợp tác│
Đài Loan: Số máy nhánh 336 Ms Chu
Nước ngoài: Số máy nhánh 335 Ms Đặng

Web: http://www.goldenpin.org.tw
Facebook: www.facebook.com/GoldenPinDesign
Weibo: www.weibo.com/u/5181797743
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