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THÔNG BÁO 
(V/v: Phát động cuộc thi “RẠNG ĐÔNG XSPACE” 

Sáng tạo Ý tưởng trong quảng bá sản phẩm mới và hình ảnh Rạng Đông mới) 

 

Kính gửi: Toàn thể CBCNV Công ty CP BĐPN Rạng Đông 
 

Căn cứ chiến lược phát triển sản phẩm Công ty giai đoạn 2020-2025 và tình hình sản xuất kinh 

doanh của Công ty hiện nay.  

Với mong muốn huy động được sức sáng tạo của CBCNV toàn Công ty để tìm ra video, bản thu âm, 

bản nhạc (lời bài hát) hay, ấn tượng quảng bá được sản phẩm mới và hình ảnh Rạng Đông mới đến 

công chúng, từ đó làm chất liệu cho công tác truyền thông, xây dựng hình ảnh thương hiệu Công ty và 

thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, chiếm lĩnh thị phần. BCH Công đoàn và BCH Đoàn thanh niên Công ty CP 

BĐPN Rạng Đông phát động cuộc thi “RẠNG ĐÔNG XSPACE” - Sáng tạo Ý tưởng trong quảng bá 

sản phẩm mới và hình ảnh Rạng Đông mới” tới toàn thể CBCNV đang làm việc tại Công ty. 

THỂ LỆ CUỘC THI  

“RẠNG ĐÔNG XSPACE” 

SÁNG TẠO Ý TƯỞNG TRONG QUẢNG BÁ SẢN PHẨM MỚI VÀ HÌNH ẢNH RẠNG ĐÔNG MỚI 

 

1. Mục đích 

- Tạo ra một sân chơi để cá nhân/nhóm/Đơn vị trong Công ty thể hiện khả năng sáng tạo quay 

phim, thu âm giới thiệu sản phẩm, giới thiệu công ty, biên tập độc đáo, đồng thời hiểu rõ hơn về sản 

phẩm, mục tiêu và định hướng phát triển Công ty.  

2. Yêu cầu đối với sản phẩm dự thi 

Khuyến khích các tác giả dự thi hóa thân, tạo hình thành các nhân vật gây ấn tượng, có thể hấp 

dẫn với người xem ở các độ tuổi khác nhau, như chị Hằng với trẻ em, Mr. Light với thanh niên, Cậu bé 

thông minh với ông bà bố mẹ… 

Khuyến khích các tác giả dự thi sử dụng kỹ thuật đồ họa, bảng biểu, hình vẽ tĩnh và động để tăng 

hiệu ứng cho video, hấp dẫn với người xem bên cạnh việc sử dụng đạo cụ là hình ảnh sản phẩm. 

Mỗi sản phẩm dự thi bao gồm 1 hoặc nhiều video, bản ghi âm, bản nhạc (lời bài hát) do cá 

nhân/nhóm tự quay, thu và biên tập lại giới thiệu về một sản phẩm mới hoặc hình ảnh Rạng Đông mới. 

- Video thực hiện sau khi cuộc thi được phát động. 

- Video chưa từng tham gia và đoạt giải trong bất kỳ cuộc thi nào khác.  

- Sản phẩm dự thi không được sử dụng từ địa phương, từ lóng; không vi phạm thuần phong, mỹ 

tục Việt Nam, không xuyên tạc …. 

- Nội dung và hình ảnh của video, bản ghi âm, bản nhạc phải ngắn gọn (30-180 giây), ấn tượng, dễ 

đi vào tiềm thức khách hàng và đáp ứng các yêu cầu sau: 

+ Đối với sản phẩm mới, cần làm nổi bật tính năng, ưu điểm, sự vượt trội của sản phẩm…; 

+ Đối với hình ảnh Rạng Đông mới, cần làm nổi bật 1 hình ảnh Rạng Đông hiện đại, công nghệ 

cao, đang tích cực chuyển đổi số….; 

- Sản phẩm dự thi phải là sáng tác mới, không sao chép và sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào; 

đảm bảo tính độc đáo, riêng biệt, không trùng lặp, không mô phỏng, không sữa chữa hay tương tự với 

video, bản ghi âm, bản nhạc của các tổ chức khác;  

- Sản phẩm dự thi không phải đối tượng tranh chấp bản quyền tác giả đối với bất kỳ bên thứ ba 

nào. Trường hợp xảy ra tranh chấp, người dự thi chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền;  

- Các tác phẩm dự thi Ban tổ chức (BTC) không trả lại;  



- Đơn vị tổ chức cuộc thi được sở hữu bản quyền sử dụng vô thời hạn cũng như có toàn quyền 

đăng ký sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm đạt giải;  

- Tác giả có thể gửi số lượng sản phẩm dự thi không hạn chế; 

 

3. Đối tượng dự thi: Tập thể hoặc cá nhân làm việc tại Công ty CP BĐPN Rạng Đông 

- Lưu ý: Các cá nhân tập thể có thể huy động sự hỗ trợ về kỹ thuật, stylist, tạo hình từ các nguồn 

khác, nhưng nhân vật xuất hiện trong video nhất thiết phải là tập thể hoặc cá nhân  làm việc tại 

Công ty CP BĐPN Rạng Đông. 

 

4. Hình thức tham dự 

-  Cá nhân/nhóm dự thi sẽ được cung cấp danh mục sản phẩm mới (chi tiết xem file excel “Danh 

sach san pham” đính kèm) để chọn dự thi bằng video hay bản ghi âm, bản nhạc với thời lượng tối đa là 

30-180 giây. Dàn sản phẩm mới được trưng bày tại Showroom Công ty/chi nhánh để anh em đến tìm 

hiểu, ngoài ra có thể tìm hiểu thông số tính năng, kiểu dáng, ưu điểm nổi trội tại website, catalogue 

hoặc trực tiếp gặp Ban Thiết kế kỹ thuật các xưởng/ trung tâm R&D/ Trung tâm C4LED trao đổi. 

 

- Bài dự thi được dựng theo yêu cầu và gửi về BTC cuộc thi (gửi file video, bản ghi âm, bản nhạc 

hoặc link youtube) qua email chamsockhachhang@rangdong.com.vn và ghi đầy đủ các thông tin sau: 

Họ và tên cá nhân/tên trưởng nhóm đại diện: ……………… 

Ngày tháng năm sinh: …………………..………………….. 

Điện thoại: …………………..…………………..…………. 

Nick Facebook (kèm link): …………………..……………. 

Danh sách tên thành viên nhóm:………………….. ………. 

 

5. Thời gian tổ chức 

- Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Đến hết ngày 01/08/2020 

- Thời gian chấm bài thi vòng sơ khảo: 15/08/2020 - 20/08/2020 

- Thời gian up bài lên Facebook: 21/08/2020 - 10/09/2020 

- Thời gian chấm vòng chung kết: 15/09/2020 - 20/09/2020 

- Thời gian công bố kết quả dự kiến: 20/09/2020 - 25/09/2020 

Cụ thể: 

- Vòng sơ khảo & Bình chọn trên fanpage: 15/08/2020 – 10/09/2020 

BTC sẽ chọn ra 50 video, bản ghi âm, bản nhạc trong tổng số các bài dự thi và đăng lên fanpage Rang 

Dong Lamp. Video có lượng like, share nhiều nhất sẽ nhận được giải thưởng của cuộc thi.   

- Vòng chung kết: 15/09/2020 - 20/09/2020 

Ban tổ chức sẽ chấm và chọn 08 giải thưởng (1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 4 giải khuyến khích) 

trong tổng số 50 video, bản ghi âm, bản nhạc đã chọn ở vòng sơ khảo.  

Lưu ý: 

- Mỗi tài khoản chọn like chỉ được tính khi có tối thiểu 50 friends và có thời gian hoạt động trên 2 

tháng. 

- Không chấp nhận video, bản ghi âm, bản nhạc có số lượng LIKE ảo hoặc LIKE nước ngoài vượt quá 

10 LIKE. 

- LIKE hợp lệ chỉ được tính trên trang Fanpage Rang Dong Lamp. 

 

6. Cơ cấu giải thưởng   

- 01 giải có lượng like share nhiều nhất trên fanpage trị giá 10.000.00đ tiền mặt 

- 01 giải nhất trị giá 15.000.000đ tiền mặt + 1 Voucher (trị giá 5.000.000đ) 

- 01 giải nhì trị giá 9.000.000đ tiền mặt + 1 Voucher (trị giá 1.000.000đ) 

- 02 giải ba trị giá 3.000.000đ + 1 Voucher (trị giá 1.000.000đ) 

- 04 giải khuyến khích trị giá 1.500.000đ tiền mặt + 1 Voucher (trị giá 500.000đ) 

Lưu ý: Voucher là mua sản phẩm Rạng Đông qua kênh TMĐT Rang Dong store. 

mailto:chamsockhachhang@rangdong.com.vn


 

7. Trách nhiệm của tác giả tham gia dự thi 

- Tác giả gửi bài dự thi được xem như chấp thuận mọi quy định của Thể lệ cuộc thi. 

- Tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả và quyền liên quan theo quy định 

của pháp luật. BTC không chịu trách nhiệm với các bài dự thi vi phạm bản quyền tác giả cũng như 

không can thiệp vào bất kỳ tranh chấp bản quyền nào về bài dự thi được gửi từ tác giả. 

- Tác giả không sử dụng bài dự thi vào mục đích khác khi chưa có sự đồng ý của BTC.  

- Trong thời gian tham gia cuộc thi này, tác giả không được gửi tác phẩm của mình đi tham gia 

bất kỳ cuộc thi nào khác.  

- Trường hợp đã nộp bài dự thi nhưng muốn rút khỏi cuộc thi, tác giả phải thông báo đến BTC 

bằng văn bản trước khi hết hạn nộp bài dự thi.  

- BTC không chịu trách nhiệm nếu bài dự thi gửi tham gia cuộc thi không đến được BTC.  

- BTC có quyền hủy bỏ giải thưởng đối với bài dự thi đạt giải nếu vi phạm quy định hoặc có 

xảy ra tranh chấp, khiếu nại. 

 

8. Giải quyết các khiếu nại về giải thưởng 

- Bất kỳ cá nhân nào phát hiện ra sản phẩm đoạt giải có vi phạm hoặc tranh chấp về bản quyền 

hoặc có vi phạm pháp luật nghiêm trọng khác đều có quyền thông báo cho BTC. Thông báo này phải 

được lập thành văn bản có chữ ký và điền thông tin đầy đủ của người khiếu nại, gửi đến BTC. Việc gửi 

thư khiếu nại phải được thực hiện trong vòng 01 tuần kể từ ngày công bố trao thưởng.  

- Thể lệ cuộc thi này có hiệu lực kể từ ngày công bố. Việc sửa đổi, bổ sung chỉ thực hiện khi có 

văn bản của BTC. Thể lệ được đăng tải trên website chính thức của Công ty CP BĐPN Rạng Đông tại 

địa chỉ: rangdong.com.vn. 

Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị thông báo đến toàn thể CBCNV của đơn vị biết và hưởng ứng 

tham gia.  

 

Nơi nhận: 

- Ban TGĐ; 

- CĐ, ĐTN C.Ty; 

- Các đơn vị trong C.Ty; 

- Lưu VP1 

                    TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC 

                                       (đã ký) 

 

 

 


