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Cùng lên tiếng cho thế giới biết về thiết kế bao bì 

Cuộc thi Thiết kế bao bì SCGP 2022 được lấy cảm hứng từ chủ đề Hãy suy nghĩ lại cho mọi thứ tốt hơn 

cho những thế hệ trẻ, những người có niềm khát khao làm thế giới tốt đẹp hơn.

 

Ắ Ộ Ủ ƯƠ
Chúng tôi định nghĩa chữ “Bình thường” theo một cách khác biệt 

Đây là cơ hội tuyệt vời để thế hệ gen Z tạo ra thiết kế bao bì bền vững bằng cách gửi sản phẩm có mang 

tính “DỄ TÁI CHẾ” - “EASY to RECYCLE” hoặc là  

“NÂNG CAO GIÁ TRỊ ĐỒ TÁI CHẾ” - “UPCYCLE” 

Nếu bạn muốn góp một phần tiếng nói giúp thế giới này tốt đẹp hơn…  

Chúng tôi hân hạnh trao cơ hội này cho bạn. 

ị ả ưở đế

ử ự ủ ạ ạ

ừ

Định nghĩa của chữ “EASY to RECYCLE” và “UPCYLCE” trong cuộc thi thiết kế bao bì SCGP Packaging Speak 

Out 2022 

EASY to RECYCLE – Thiết kế sản phẩm bao bì đóng gói phù hợp cho việc tái chếbao gồm thiết kế cấu trúc dễ lắp ráp để tái sử dụng và 

thiết kế đồ họa trên bao bì có thể truyền đạt cho cho khách hàng hiểu về quá trình tái chếđơn giản nhất. 

UPCYCLE – Thiết kế bao bì để làm tăng tuổi thọ của bao bì trước khi thải bỏ bằng phương pháp thay đổi hình dạng của bao bì sản phẩm 

(Transformation) sau khi được sử dụng để Tái sử dụng (Reuse). Bất cứ nếp gấp, cắt hoặc lỗ thủng có sẵn trên bao bì từ ban đầu phải 

được giữ nguyên trong quá trình sản xuất. Ngoại trừ trường hợp sản phẩm bao bì nhựa, bạn có thể sử dụng dụng cụ để cắt, đâm, đục 

lỗ và dán trong quá trình xử lý. Cách thay đổi hình dạng của bao bì nên dễ dàng và không quá khó khăn cho khách hàng. 

Giải nhất: số lượng 1 giải Đội có số điểm cao nhất sẽ được nhận phần thưởng là số tiền trị giá 40.000.000 Đồng và giấy khen có đóng 
khung từ SCGP cho tất cả thành viên trong đội • Giải nhì: số lượng 1 giải Đội có số điểm cao thứ nhì sẽ được nhận phần thưởng là số 
tiền trị giá 30.000.000 Đồng và giấy khen có đóng khung từ SCGP cho tất cả thành viên trong đội • Giải khuyến khích: số lượng 3 giải 
Đội có số điểm cao từ thứ 3-5 sẽ được nhận phần thưởng là số tiền trị giá 20.000.000 Đồng 
 
Người tham gia cuộc thi là học sinh hoặc sinh viên từ 17-25 tuổi (không được quá 25 tuổi tính từ ngày cuối mà bạn gửi Đề tài sản phẩm)   
• Không giới hạn giới tính và quốc tịch • Người tham gia cuộc thi SCGP Packaging Speak Out 2022 – Việt Nam bắt buộc là công dân Việt 

Nam hoặc đang học ở cơ sở giáo dục tại Việt Nam. • Người tham gia cuộc thi có thể đăng ký đội từ 1-3 thành viên. Đội của bạn có thể 

bao gồm các thành viên đến từ cùng hoặc khác trường. Trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi, các đội có quyền giảm đi số lượng thành 

viên trong đội nhưng không thể thay đổi hoặc thêm số lượng thành viên của đội mình. 

https://www.scgpackaging.com/en


 

 


