12 ມິຖຸນາ ປີ 2020
ິ ີ່ ປຸີ່ີ ນ ປະຈານະຄອນຫຼວງ
ສູ ນອາຊີມູນນິທຍ

ັ້້
ັ້້ັ້້
ັ້້ 1 ເພີ່ ອຄັດເລອກເຂົາຮ
ັ້້ ີ່ ວມງານ
ການແຂີ່ງຂັນຮູ ບເງ ົາສັນລະດັ
ບພາກພນໃນປະເທດລາວຄັ
ງທີ
“DigiCon6 ASIA Awards-ASIA's SUPREME SHORT MOVIE CONTEST”

1.

ັ້້
ເປົາໝາຍ
ແລະ ຈຸດປະສົງ
ັ້້
ັ້້
ັ ສີ່ ສານຂອງປະເທດຍີີ່ປຸີ່ ນ ຊີ່ ງເປັນລະບົບກະຈາຍສຽງຂອງໂຕ
ນັບຕັງແຕີ່ ປີ 2000 ເປັນຕົນມາ
ກຸີ່ ມບລິສດ
ັ້້ າ” DigiCon6 ASIA Awards” ຫຼວີ່ າ ການແຂີ່ ງຂັນຄັດ
ັ ການແຂີ່ ງຂັນທີີ່ເອີນວີ່
ກຽວ ຫຼວີ່ າ TBS ໄດັ້້ຈດ
ັ້້
ັ້້ ກໆປີ ທີີ່ປະເທດຍີີ່ປຸີ່ ນ. ຈຸດປະສົງແມີ່ ນເພີ່ ອຊອກຫາລາງວັນຮູ ບເງ ົາສັນທີ
ັ້້ ີ່ ມີພອນ
ເລອກຮູ ບເງ ົາສັນັ້້ ຂນທຸ
ັ້້
ີ ັ້້
ັ ຂນໃນເດ
ສະຫວັນ ແລະ ກະຕຸ ນສັນັ້້ ຈາກປະເທດ ແລະ ພາກພນັ້້ ໃນເອເຊຍ. ແລະ ປີ ນຈະໄດັ້້
ຈດ
ອນພະຈິກທີີ່
ັ້້ 22. ລາຍລະອຽດເຂົາມາອີ່
ັ້້
ນະຄອນໂຕກຽວ ຊີ່ ງເປັນຄັງທີ
ານທີີ່: https://www.tbs.co.jp/digicon/en/
ັ້້
ັ້້
ັ ໃຫັ້້ມກ
ີ ານແຂີ່ ງຂັນຂັນເຂດຂ
ກີ່ ອນການແຂີ່ ງຂັນທີີ່ໂຕກຽວ, ຈະໄດັ້້ຈດ
ນໃນແຕີ່
ລະປະເທດ ແລະ ພາກພນັ້້
ໃນເອເຊຍເຊັີ່ນ: ຍີີ່ປຸີ່ ນ, ກາປູ ເຈຍ, ຈີນ, ຮົງກົງ, ອິນເດຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ສາທາລະນະລັດເກົາຫຼ,ີ ມະເລເຊຍ
, ສິງກະໂປ, ສີລງັ ກາ, ໃຕັ້້ຫວັນ, ໄທ, ອຸ ດເບກິດສະຖານ, ຫວຽດນາມ, ແລະ ປະເທດລາວ.
ັ້້
ັ້້
ັ້້ ຈະເປັ
ັ້້ າອິດສາລັບປະເທດລາວທີີ່ຈະເຂົາຮີ່
ັ້້ ວມໃນນາມສະມາຊິກພາກພນໃໝ
ີ່ ຊີ່ ງ ສູ ນອາຊີມູນ
ຄັງນີ
ນຄັງທ
ັ້້ ນຄັງທີ
ັ້້ 1 ທີີ່ປະເທດລາວ ໃນເດອນສິງຫາ 2020.
ິ ີ່ ປຸີ່ີ ນຈະເປັນຜູ ຈ
ັ້້ ດ
ັ ງານການແຂີ່ ງຂັນລະດັບພາກພນເປັ
ນິທຍ
ັ້້
ລາງວັນອັນດັບ 1 ຫຼ ລາງວັນທອງຄາຂັນພາກພ
ນັ້້ ຈະໄດັ້້ຖກຮັບເຊີນໄປຮີ່ ວມການແຂີ່ ງຂັນທີີ່ປະເທດຍີີ່ປຸີ່ ນ.
ສາລັບຜົນງານຂອງລາງວັນທີ 2 ແລະ ທີ 3 ຈະໄດັ້້ຖກສົີ່ງໄປແຂີ່ ງຂັນຄັດເລອກເຊັີ່ນດຽວກັນທີີ່ຍີີ່ປຸີ່ ນ.

ັ້້ ງທີ
ັ້້
ັ້້ 1 ໃນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
2. ລາຍລະອຽດຂອງການແຂີ່ ງຂັນຂັນພາກພ
ນຄັ
ັ້້ ີ່ ຈະສົີ່ງເຂົາມາແຂີ່
ັ້້
(1) ຮູ ບແບບຂອງຮູ ບເງ ົາສັນທີ
ງຂັນ
ີ່
a. ຄວາມຍາວຂອງຄລິບບກາຍ 15 ນາທີ
ັ້້ ຖີ່າຍພາບ ແລັ້້ວມາຕີ່ ກັນ ແລະ ການ
b. ວິດໂີ ອຈະລວມມີ ກະຕຸ ນ CG (2D/3D), ອະນິເມຊັນັ້້ ຮູ ບປັນ,
ຖີ່າຍທາວິດໂີ ອຈິງ...
c. ຊະນິດຂອງໄຟຣ໌ ແມີ່ ນເປັນ MP4 ຫຼ MOV (ລະດັບຄຸ ນນະພາບ FHD 1920 x 1080)
ັ້້
ີ່ ເໝາະສົມ
ໝາຍເຫດ: ວິດໂີ ອທີີ່ຜະລິດອອກບີ່ ໃຫັ້້ ແຕະຕັ້້ອງເຖິງເລີ່ ອງການເມອງ ແລະ ໃຫັ້້ມີເນອໃນທີ
ກັບເຍົາວະຊົນ-ຊາວໜຸີ່ ມ ຫຼ ໃຫັ້້ແທດເໝາະກັບໃນສັງຄົມ.
ັ້້ ະໝັກ
(2) ເງອນໄຂຜູ ສ
ິ ໃນປະເທດລາວ
ຕັ້້ອງເປັນຄົນລາວ ແລະ ດາລົງຊີວດ
ັ້້ ງຂັນ
ີ ານຂສະໝັກເຂົາແຂີ່
(3) ວິທກ

ັ້້ ມນີ ັ້້
ກະລຸ ນາດາວໂຫຼດຟອມສະໝັກຈາກລິງລຸີ່
http://www.tbs.co.jp/digicon/en/22nd/entry/

ັ້້ ນຄົບຖັ້້ວນແລັ້້ວກະລຸ ນາສົີ່ງມາທີີ່
ຫຼງັ ຈາກທີີ່ຕີ່ ມຂມູ
info-laos@tbs-digicon.asia
(4) ການົດສົີ່ງຮູ ບເງ ົາສັນັ້້
a. ປິດຮັບສະໝັກວັນທີ 20 ສິງຫາ 2020 ເວລາ 15:00 (ທີ່ ານສາມາດສົີ່ງໄດັ້້ກີ່ອນມປິັ້້ ດຮັບສະໝັກ)
ິ ີ່ ປຸີ່ີ ນ(info-laos@tbs-digicon.asia)
b. ນາໃຊັ້້ Google Drive ເພີ່ ອສົີ່ງຄລິບໃຫັ້້ ສູ ນອາຊີ ມູນນິທຍ
ັ້້ ະນະເລີດແຕີ່ ລະລະດັບ
(5) ລາງວັນຜູ ຊ
ັ ເງ ິນສົດ 5,000,000 ກີບ ແລະ ຈະຖກເຊີນໄປຮີ່ ວມງານແຂີ່ ງຂັນຄັດຮອບລະດັບ
ລາງວັນທີ 1: ຈະໄດັ້້ຮບ
ເອເຊຍໃນທັ້້າຍເດອນ ພະຈິກທີີ່ປະເທດຍີີ່ປຸີ່ ນ
ັ ເງ ິນສົດ 3,000,000 ກີບ
ລາງວັນທີ 2: ຈະໄດັ້້ຮບ
ັ ເງ ິນສົດ 1,500,000 ກີບ
ລາງວັນທີ 3: ຈະໄດັ້້ຮບ
# ທັງ 3 ຜົນງານຂັ້້າງເທິງຈະຖກສົີ່ງຕີ່ ໄປແຂີ່ ງຂັນທີີ່ງານ Digicon ASIA Award ທີີ່ປະເທດຍີີ່ປຸີ່ ນ.
3. ຄະນະກາມະການ
ກາມະການ 5 ທີ່ ານ ຈາກຂະແໜງບັນເທີງ (ແຈ ັ້້ງລາຍຊີ່ ພາຍຫຼງັ )
ັ້້ ນຂອງຜູ ຈ
ັ້້ :ັ້້
ັ້້ ດ
ັ ງານຄັງນີ
4. ຂມູ
ິ ີ່ ປຸີ່ີ ນ ປະຈານະຄອນຫຼວງ
ສູ ນອາຊີ ມູນນິທຍ
ໂທລະສັບ: 021-240-280
ັ້້ ບ
ັ ຜິດຊອບງານ: ທີ່ ານ. ພຸ ດທະສອນ (ຕັ້້ອມ) (ໂທ: 020-5560-6620)
ຜູ ຮ
ອີເມວ: digiconlaos@gmail.com
ັ້້
ັ້້
5. ສາລັບຂັ້້ມູນເພີີ່ມເຕີມໃນການແຂີ່ ງຂັນຮູ ບເງ ົາສັນລະດັ
ບພາກພນັ້້ ໃນປະເທດລາວ, ກະລຸ ນາເຂົາໄປອີ່
ານທີ:
ເຟັສບຸ ກ: www.facebook.com/jfacvt/
ເວັບໄຊັ້້: www.jfacvt.la
（END）

