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Lot 26-28 Tan Tao Str., Tan Tao IZ., Binh Tan Dist., HCMC 

Tel : 84 028 3545 839  - Fax : 84 028 37545 840 

Web : www.in7.com.vn 

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

v/v tổ chức cuộc thi sáng tạo cùng In7 

Chào mừng kỷ niệm 45 năm thành lập In số 7 (1977 – 2022), phát huy tinh thần sáng tao trong 

đội ngũ CB CNV, thúc đẩy hoạt động truyền thông nội bộ, truyền thông đa phương tiện giới thiệu 

rộng rãi thương hiệu Công ty cổ phần In số 7 

Công ty phát động cuộc thi sáng tạo cùng In7 theo những thông tin sau: 

1. Đối tượng tham gia dự thi : CB CNV In7, các đối tác, khác hàng, sinh viên các trường 

2. Thời gian tham gia dự thi: từ ngày 20/6/2022-15/7/2022 

3. Email nhận sản phẩm dự thi: anhduyen@in7.com.vn 

4. Thời gian công bố sản phẩm đạt giải: dự kiến từ ngày 15/7/2022-15/8/2022 

5. Sản phẩm dự thi gồm: 

5.1  Sản phẩm phục vụ cho hoạt động kỷ niệm 45 năm thành lập công ty gồm:  

- Infographic 

- Logo, biểu trưng 45 năm và các sản phẩm quà tặng 45 năm 

Yêu cầu: 

- Các sản phẩm đạt giải sẽ được sử dụng làm biểu trưng cho chương trình kỷ niệm 45 

năm ngày thành lập công ty 

- Sản phẩm dự thi phải mang tính chất, đặc trưng của In7, mang ý nghĩa giới thiệu, truyền 

thông văn hóa In7 đến nhiều hơn với thị trường 

- Sản phẩm dự thi phải bảo đảm tính thẩm mỹ, đơn giản, dễ nhớ, dễ nhận biết, ấn tượng 

với khách hàng, CB CNV, thể hiện được đặc thù nghề nghiệp của In7 

5.2  Lịch  

 Lịch bàn 13 tờ:  

 Kích thước 19*16 cm 

 In 4 màu CMYK 

 In 2 mặt: 

 Mặt trước: thể hiện hình ảnh (mỗi tháng 1 hình ảnh) 

 Mặt sau: thể hiện bộ số (mỗi tháng 1 bộ số) 

 Lịch 7 tờ: 

 Kích thước 40*60 cm 
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 Túi đựng lịch: 

 Kích thước: 27*3*35 cm 

Chủ đề của các sản phẩm lịch 

- Thể hiện các giá trị văn hóa của In7 

- Kỷ niệm 45 năm thành lập In7:  sức trẻ, năng động của CBCNV In7, sự thành công của 

Công ty In7 

- Các ý tưởng khác 

6. Yêu cầu kỹ thuật chung 

 Hình ảnh đảm bảo bản quyền 

 Hình ảnh: hệ màu CMYK 

 Độ phân giải: 300 dpi 

 Vật liệu: trên các chất liệu pet, metalized, giấy 

 Ảnh chụp hoặc vẽ 

7. Tiêu chí chấm giải: 

 Thể hiện tính sáng tạo, thẩm mỹ cao 

 Thể hiện tính tích cực trong tác phẩm 

 Hình ảnh tươi sáng 

 Được nhiều sự bình chọn 

8. Cơ cấu giải cho mỗi nội dung: 

 Giải nhất: 01 giải (trị giá 4 triệu đồng) 

 Giải nhì:  02 giải (trị giá 3 triệu đồng) 

 Giải ba: 03 giải (trị giá 2 triệu đồng) 

Các tác phẩm sau khi đoạt giải sẽ thuộc quyền sở hữu của Công ty cổ phẩn In Số 7, không thuộc sở 

hữu của bên thứ ba. 

        GIÁM ĐỐC 

 

         NGUYỄN MINH TRUNG 

           

 


