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TUẦN LỄ THIẾT KẾ VIỆT NAM VÀ GIẢI
THƢỞNG THIẾT KẾ VMARK | NỘI THẤT
Cơ hội kết nối cộng đồng Thiết kế Nội Thất Việt Nam và Quốc tế

•

Với sứ mệnh xây dựng cộng đồng Thiết Kế Sáng tạo đẳng cấp, đóng
góp sự phát triển kinh tế Việt Nam hội nhập quốc tế, Hiệp hội thiết
kế VDAS tạo ra nền tảng hoạt động nhằm tôn vinh những sáng kiến
hỗ trợ cộng đồng Thiết kế trên con đường xây dựng BẢN SẮC THIẾT
KẾ VIỆT NAM được công nhận trên thế giới và chính thức ra đời
VMARK TUẦN LỄ THIẾT KẾ NỘI THẤT VIỆT NAM và GIẢI THƯỞNG
QUỐC GIA - GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ NỘI THẤT XUẤT SẮC VMARK làm
tiền đề triển khai các lĩnh vực sáng tạo khác tiếp theo.

•

Sự kiện VMARK 2021 được tổ chức lần thứ hai, sẽ tiếp tục cuộc
hành trình kết nối, vinh danh các khối óc tài hoa các nhà Thiết kế,
viết tiếp câu chuyện thành công mang sức mạnh Tư duy Thiết kế
Sáng tạo tiên phong kết nối với Doanh nghiệp cùng phát triển bền
vững, để mỗi công trình đi qua đều mang lại dấu ấn độc đáo và giá
trị trường tồn cho nhân loại.
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CỘNG ĐỒNG SÁNG TẠO

THÀNH TỰU SỰ KIỆN
VMARK 2019

CỘNG ĐỒNG
VDAS | VMARK

 +2,500 khách tham dự sự kiện.

 +10,000

 +30 diễn giả từ 15 quốc gia - Diễn đàn
thiết kế nội thất quốc tế đầu tiên tại VN.

 +106 đăng ký VMARK Awards .
9 giải thưởng VÀNG | 5 giải thưởng BẠC.

 +200 VIP tham dự GALA
Giải Thưởng Thiết kế Nội Thất VMARK.

 +70 Thương hiệu cao cấp trong nước &
Quốc tế trưng bày.

 +50 MEDIA trong nước & quốc tế, KOL’s
chia sé trên cộng đồng quốc tế.

followers | Cộng đồng đẳng cấp
KOL’s ngành thiết kế nội thất với vị trí Founder,
M. Director, Design Director, Brand/Marketing
Director, Experts Consultants, Educators.

 +5,000 doanh nghiệp liên quan (địa ốc, bất
động sản nghỉ dưỡng, vật liêu nội thất, trang
trí, tư vấn xây dựng và các lĩnh vực liên quan).

 +70 mạng lưới hiệp hội liên kết hỗ trợ
quốc tế và trong nước.

 +50 mạng lưới hỗ trợ truyền thông.
 Tự hào sáng kiến cộng đồng và giải thưởng
quốc gia Thiết kế của Việt Nam với sự hỗ trợ
chính thống từ chính phủ và tổ chức quốc tế.
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ĐỐI
TÁC
HỖ
TRỢ
Tổ chức
Thiết Kế
Quốc tế
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CÂU CHUYỆN
2021
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Hơn cả một sự kiện thông thuờng, VMARK
còn là tiếng nói đại diện cho cộng đòng
thiết kế sáng tạo Vệt Nam.

“Là điểm đến của những
tài năng thiết kế đẳng cấp,
cùng kết nối và tôn vinh
những sáng kiến sáng tạo,
giải pháp mới cho cuộc
sống bền vững.”
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SMART DESIGN
D R I V E S I N N O VAT I O N
“Sáng kiến Thiết kế Thông minh” truyền cảm
hứng & thúc đẩy các nhà thiết kế đưa ra các
sáng kiến ứng dụng giải pháp thông minh cho
không gian nội thất (văn phòng, khu nghỉ
dưỡng, nhà ở, F&B...) và các sản phẩm nội
thất (bàn ghế, vật dụng nội thất, trang trí)
hình thành một hệ sinh thái sống hoàn chỉnh,
tạo ra những giá trị cốt lõi, góp phần định
hình nền công nghiệp Thiết kế & Trang trí
Nội Thất Việt Nam, kết nối giữa môi trường
làm việc, sinh hoạt, giải trí mang tính bền
vững và tôn chỉ chất lượng, mang đậm dấu
ấn thương hiệu, tạo sự khác biệt đột phá cho
các doanh nghiệp.

Sáng Kiến Thiết kế
Thông Minh
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CHỦ ĐỀ 2021

Good design
is intelligence
made visible.

Ngày nay xu hướng người tiêu dùng quan tâm hàng đầu
đến giá trị sống bền vững, hạnh phúc gia đình và sức
khỏe cộng đồng do đó yêu cầu thiết kế ngày càng phải
đáp ứng thị trường, sử dụng vật liệu thân thiện và bền
vững, ứng dụng công nghệ thông minh, tối ưu công
năng sử dụng, tiết kiệm năng lượng, mang đến một
phong cách sống mới XANH và TIỆN DỤNG, nhằm
nâng cao chất lượng cuộc sống, kiến tạo tương lai bền
vững thật sự mang lại giá trị cho con người.



Tôn vinh các thiết kế và dự án có tính ứng dụng cao,
thông minh, bền vững đóng góp sự phát triển cộng
đồng thiết kế sáng tạo Việt Nam.



Là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm của cộng đồng làm
sáng tạo | Creative Entrepreneurs.



Khuyến khích sự sáng tạo, chống lại việc sao chép
hay lối mòn trong thiết kế.



Là nơi giao lưu, networking giữa người làm thiết kế
với các doanh nhân | là người đầu tư, sử dụng các
thành quả thiết kế.
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HOẠT ĐỘNG

26/03 - 27/03/2021

26/03 - 27/03/2021

27/03/2021

9:00 - 18:00

9:00 - 16:00

18:00 - 22:00

VMARK TRIỂN LÃM
THIẾT KẾ NỘI THẤT 2021
 Không gian nội thất thông minh
 Tác phẩm giải thưởng Vmark Awards
 Workshop chia sẻ thiết kế sản phẩm




VMARK HỘI NGHỊ DIỄN ĐÀN
THIẾT KẾ NỘI THẤT 2021

VMARK GALA TÔN VINH
GIẢI THƯỞNG VMARK

 Hội nghị thiết kế quốc tế
 Hội nghị chuyên ngành thiết kế Bất Động
sản / Du lịch / Dịch vụ / Văn phòng
 Networking

 Tôn vinh giải thưởng thiết kế
NỘI THẤT Việt Nam lần thứ 2

 Giải thưởng thiết kế trẻ Việt Nam

Địa điểm | Khách sạn 5 sao TP.HCM
Số lượng tham dự (dự kiến) | 5.000 – 7.000 khách tham dự
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CHƢƠNG TRÌNH
DAY 1
Hall A
Hall B

26 / 03 / 2021
9.00
Triễn lãm Thiết kế nội thất VMARK

9:00 - 12:00
Hội thảo VMARK (1) Thiết kế nội thất bền vững

14:30- 16:00 (Foyer)
Giao lưu Thiết kế Nội thất VMARK (1)
Gặp gỡ các nhà thiết kế nội thất giải thưởng VMARK

DAY 2
Hall A
Hall B

27/ 03/ 2021
9:00 - 18:00
Triễn lãm Thiết kế nội thất VMARK

9:00 - 12:00
Hội thảo VMARK (2) Thiết kế sản phẩm nội thất

14:30- 16:00 (Foyer)
Giao lưu Thiết kế Nội thất VMARK (2)
Gặp gỡ các diễn giả quốc tế VMARK

18:30 - 22:00
Gala trao giải thưởng Thiết kế nội thất VMARK

Đối tượng tham dự










Thiết kế Nội Ngoại Thất, Sản phẩm.
Kiến Trúc Sư, Kỹ Sư công trình.
Chính phủ, các Hiệp Hội liên quan.
Nhà đầu tư địa ốc, bất động sản.
Đồ gỗ, nội thất, vật liệu nội thất.
Công ty tư vấn kiến trúc, thiết kế
Các giải pháp thiết kế, ứng dụng
Các nhà giáo dục, sinh viên.
Các lĩnh vực có liên quan khác.

12

ĐIỂM CHẠM VMARK 2021

 Diễn giả chuyên nghiệp đẳng cấp
Quốc tế & trong nước.
 DIỄN ĐÀN THIẾT KẾ chuyên ngành
lớn nhất Việt Nam.

Nhà thiết kế & Chủ dự án
đăng ký giải thưởng VMARK.
 Phòng thương mại lãnh
sự quán các nước.
 Khu vực Media Partners.
 Khu vực các trường Đại Học
Thiết kế.

 Các cấp cao công ty thiết
kế , kiến trúc, nhà thiết kế.
 Khách mua hàng tiềm
năng cao cấp tham dự.
 Lãnh đạo, CEO Doanh
nghiệp.

 Gian hàng triển lãm Trong
nước và Quốc tế với các
thương hiệu hàng đầu.
 Công ty Thiết kế đẳng cấp
trưng bày tại Triển lãm
VMARK.

Khách mời đẳng cấp GALA
tôn vinh giải thưởng Thiết kế
VMARK.

Sự kiện chuyên nghiệp vinh danh
Ngành Thiết kế Nội Thất Việt Nam
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GIẢI THƢỞNG
2021
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Với chủ đề chính năm 2020 – 2021

SMART DESIGN DRIVES INNOVATION
Sáng kiến Thiết kế Thông minh
GIẢI THƢỞNG THIẾT KẾ VMARK
bao gồm hai lĩnh vực:
(1) Thiết kế không gian nội thất.
(2) Thiết kế Sản phẩm nội thất, đồ gỗ.
Giải thưởng Thiết kế Việt Nam VMARK là hệ thống
Giải thưởng Thiết kế Quốc gia tôn vinh các sáng
kiến thiết kế xuất sắc, sáng tạo thông qua sự sàng
lọc của hội đồng giám khảo chuyên nghiệp từ các
hiệp hội thiết kế quốc tế.
Như là một biểu tượng cao quý ngành thiết kế
Việt Nam, Giải thưởng VMARK được trao hàng
năm và được vinh danh trong Tuần lễ Thiết kế
VMARK nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh quốc
gia thông qua thiết kế.
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HẠNG MỤC
THAM GIA
Designers / Architects
Interior Design Firms

Young Designers /
Interior Design Students

COMPLETED PROJECTS IN VIETNAM
Các công trình đã hoàn thiện

ĐỐI TƢỢNG
THAM GIA

CONCEPT / IDEA
Ý tưởng Thiết Kế

CHUYÊN GIA THIẾT KẾ & DOANH NGHIỆP BẤT ĐỘNG SẢN, NGHỈ DƯỠNG
•
•
•
•
•
•

Nhà thiết kế Nội Thất, Kiến trúc sư
Nhà thiết kế đồ gỗ, tạo dáng sản phẩm.
Doanh nghiệp Thiết Kế, Các DN sản xuất
Nhà đầu tư ngành địa ốc, bất động sản, nghỉ dưỡng
Các trường đại Học trong nước và quốc Tế
Các lĩnh vực có liên quan khác .

16

V M A R K D E S I G N AWA R D S 2 0 2 1
QUYỀN LỢI ĐĂNG KÝ GIẢI THƢỞNG

TÔN VINH TRÍ TUỆ SÁNG TẠO
ĐẲNG CẤP VIỆT NAM

GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU SÁNG TẠO ĐƯỢC TÔN VINH TẠI ĐÊM GALA AWARD HOÀNH TRÁNG
Khẳng định năng lực thiết kế và nâng cao giá trị thương hiệu cá nhân NHÀ THIẾT KẾ | CHỦ DOANH NGHIỆP

TIẾNG NÓI THƯƠNG HIỆU NHÀ THIẾT KẾ & DOANH NGHIỆP SÁNG TẠO
 TRƯNG BÀY tác phẩm giải thưởng, KHU VỰC giới thiệu công ty.

 CHIA SẺ trong các buổi NETWORKING, PR trên các phương tiện truyền thông trong nước và quốc tế.

XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ BỀN VỮNG KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG
 Cơ hội kết nối với các chuyên gia, nhà thiết kế danh tiếng trong và ngoài nước.
 Xây dựng mối quan hệ với các doanh nhân sáng tạo, chủ doanh nghiệp và thương hiệu lớn trong nước và quốc tế.
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HẠNG MỤC
Giải thưởng Thiết kế Thương mại

Giải thưởng Thiết kế Không gian làm việc

Khu vực trung tâm mua sắm, siêu thị, cửa hàng bán lẻ, Showroom

Văn phòng | Không gian làm việc chia sẻ COWORKING SPACE

Giải thưởng Thiết kế F&B

Giải thưởng Khu vực cộng đồng

Nhà hàng, Cà phê/Bar, Lounge, Club

Trường học, Bệnh viện

Giải thưởng Thiết kế không gian Giải trí

Giải thưởng Thiết kế Màu sắc độc đáo

Khu vui chơi giải trí, Spa, CLB thẩm mỹ, Cinema

Phối màu trong thiết kế nội thất

Giải thưởng Thiết kế Khách sạn Đẳng cấp

Giải thưởng Thiết kế Sản phẩm Nội
thất, Furniture và sản phẩm Trang trí

Hotel, Resort, Khu nghỉ dưỡng

Các sản phẩm trong thiết kế nội thất phục vụ cuộc sống

Giải thưởng Thiết kế Nhà ở dân dụng
Nhà ở, Căn hộ, Villa

15%

Tính Bản sắc

TIÊU CHÍ

30%
Giải pháp Sáng kiến
mới, sáng tạo

15%

Tính Cộng đồng

20%
Tính Ứng dụng,
thiết kế thông minh

20%
Tính Bền vững
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HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO & DIỄN GIẢ QUỐC TẾ
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BAN CỐ VẤN HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN



Công ty Thiết kế đạt giải thưởng GOLDEN AWARDS – VMARK 2019
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BẰNG CHỨNG NHẬN VÀ CÚP VMARK AWARDS

2020-2021

2020-2021
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NỘI DUNG SỰ KIỆN
2021
22

26 - 27 March

2021

TRIỂN LÃM NỘI THẤT

9:00 - 18:00
S M A R T D E S I G N D R I V E S I N N O VAT I O N
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DESIGN EXHIBITION

NƠI HỘI TỤ CÁC
SÁNG KIẾN ĐỈNH CAO
NGÀNH NỘI THẤT


Một không gian sáng kiến nội
thất thông minh từ các thương
hiệu đẳng cấp quốc tế.



Nơi trưng bày những vật liệu
mới nhất, thân thiện môi
trường và bền vững.



Nơi trao đổi các giải pháp tiên
tiến nhất trong thiết kế kiến
trúc nội thất các lĩnh vực.

* Dự kiến thu hút khách tham quan từ
5,000 – 7,000 khách
24

Int Chambers &
Media area

26 - 27 March

2021

HỘI NGHỊ DIỄN ĐÀN

9:00 - 16:00
S M A R T D E S I G N D R I V E S I N N O VAT I O N
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DESIGN SUMMIT |
diễn đàn thiết kế

Cơ hội kết nối, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm từ cộng đồng Thiết
kế Nội thất Quốc tế và các Doanh nhân Sáng tạo Việt Nam.

TỰ HÀO NGÀNH
THIẾT KẾ VIỆT NAM
HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Nơi cùng một tâm huyết, hoài bão, khát vọng và tiếng nói chung
để sử dụng nguồn lực trí tuệ thiết kế cho một tương lai bền vững
của quốc gia và cho cả cộng đồng nhân loại trên toàn thế giới
nhằm đối phó với các thách thức của nền kinh tế chống lại thiên
tai, dịch bệnh, đói nghèo và biến đổi khí hậu.
* Dự kiến khách tham dự từ 600 – 1,000 khách
27

KHÁCH MỜI DESIGN SUMMIT

Ban Diễn giả
•
•
•
•

Các nhà Thiết kế Nội thất, Kiến trúc sư Chuyên nghiệp
Các Chủ tịch Hiệp hội Nội thất Quốc tế
Giáo sư các Trường Đại học Thiết kế
Các nhà tài trợ

Khách mời đặc biệt
Các doanh nhân sáng tạo đầu tư trong các lĩnh vực liên
quan Thiết kế Nội thất
•
Nhà đầu tư Bất Động Sản
•
Quản lý Khách sạn, Khu nghỉ dưỡng
•
Sản xuất và nhập khẩu sản phẩm nội thất
•
Khách tham dự trực tiếp & qua webinar platform
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27 March

2021
AWARD GALA DINNER

18:00 – 22:00
S M A R T D E S I G N D R I V E S I N N O VAT I O N
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D E S I G N AWA R D G A L A
Đêm trao giải GALA chuyên nghiệp và đẳng cấp tôn vinh các nhà THIẾT KẾ
VÀ DOANH NGHIỆP SÁNG TẠO, nơi cùng kết nối để hướng đến Kỷ nguyên
mới của Sáng tạo và Thiết kế XANH bền vững với các khách tham dự chọn
lọc VIP, các doanh nghiệp lãnh đạo dự án, địa ốc, các nhà thiết kế, kiến trúc
sư, tư vấn đẳng cấp.

LỄ HỘI TÔN VINH
TRÍ TUỆ TINH HOA
NGÀNH THIẾT KẾ
NỘI THẤT VIỆT NAM

* Dự kiến khách tham dự từ 300 – 500 khách
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D E S I G N AWA R D G A L A


Trưng bày và triển
lãm các tác phẩm
dự thi đoạt giải



Gala gắn kết hợp
tác, Nơi gặp gỡ các
đối tác tiềm năng,
các hiệp hội thiết
kế Quốc Tế & các
khách hàng Việt
Nam & Quốc Tế



Trao giải và vinh
danh cho những
nhà thiết kế thắng
giải của năm.
31

CÁM ƠN NHÀ TÀI TRỢ TẠI
AWARD GALA CEREMONY

PHÁT BIỂU TẠI ĐÊM
AWARD GALA CEREMONY

CHIA SẺ CÁC SÁNG KIẾN CỘNG ĐỒNG
AWARD GALA CEREMONY

TÔN VINH GIÁ TRỊ THƢƠNG HIỆU
“DOANH NGHIỆP và THIẾT KẾ SÁNG TẠO | SMART DESIGN 2021”
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THANK YOU

Organizers
VMARK VIETNAM DESIGN WEEK & AWARDS
E. info@vietnamdesign.org.vn
W. www.vietnamdesignweek.org
T. 028 36368449 – 0909 999 906
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