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NỘI THẤT LẤY CON NGƯỜI LÀM TRUNG TÂM | HUMAN-CENTRED INTERIORS

A well-balanced life is not just about the amount of time one spends
at home, at work or at play. It is also one that gives us fulfillment,
happiness in all that we pursue. The spaces where we carry out our
daily activities should therefore enable and empower us to do so in
joyful and meaningful ways.

BCI Interior Design Awards (IDA) 2023 calls for Interior Design
projects that showcase well-designed human-centred spaces that
empower users to reside, engage and enrich their lives joyfully and
meaningfully. The designs should illustrate a deep understanding of
the users’ psyche, behaviour, habits and preferences.

To acknowledge ID professionals who have designed with

Một cuộc sống cân bằng không chỉ tập trung vào thời lượng ở nhà, ở nơi làm việc
hay khu vui chơi. Sự cân bằng mang lại cho chúng ta cuộc sống hạnh phúc viên
mãn ẩn chứa trong những điều chúng ta theo đuổi. Do đó, tại không gian sinh
hoạt hàng ngày, chúng ta nên tạo mọi thuận lợi để các hoạt động có thể diễn ra
một cách vui vẻ và đầy ý nghĩa.

BCI Interior Design Awards (IDA) 2023 dành cho các dự án Thiết kế Nội thất
xuất sắc lấy con người làm trung tâm, hướng đến các không gian sống mang tính
kết nối, làm cho cuộc sống thêm vui vẻ và ý nghĩa. Các thiết kế phải thể hiện sự
hiểu biết sâu sắc về tâm lý, hành vi, thói quen và sở thích của người sử dụng.

Nhằm ghi nhận những đóng góp của các chuyên gia thiết kế nội thất có nhận thức
về hệ sinh thái, điểm cộng thêm sẽ được dành cho những thiết kế có sử dụng các



eco-awareness, extra credits will be given for the use of recycled
materials with Chain of Custody evidence.

Choose one category from the three for which to submit an Interior
Design project:

● LIVING (LIVE)
● ENGAGEMENT (WORK)
● ENRICHMENT (PLAY)

Projects pertaining to these categories include, but are not limited to,
the following:

● Living = single houses; apartments; co-living spaces;
dormitories

● Engagement = offices; industrial spaces; factories;
co-working space

● Enrichment = indoor sports arenas; recreational centres;
community centres; libraries; exhibition halls; museums

● Projects should illustrate a deep understanding of the users’
psyche, behaviour, habits and preferences.

● Projects must be completed between 1 January 2021 and
31 December 2022.

● Only completed projects are allowed; the space should be
existing and functional (has not been closed down).

● Projects must be located in China & Hong Kong,

vật liệu tái chế cùng Quy trình giám sát nguồn gốc bằng chứng.

Hãy chọn một trong ba hạng mục bên dưới để gửi dự án Thiết kế nội thất dự thi:

● KHÔNG GIAN SỐNG (LIVE)
● SỰ GẮN KẾT (WORK)
● SỰ PHONG PHÚ (PLAY)

Cuộc thi không giới hạn số lượng dự án dự thi, nhưng phải đảm bảo thuộc các
loại hình dự án sau:

● Không gian sống = nhà đơn lập; căn hộ chung cư; không gian sinh hoạt
chung; ký túc xá

● Sự gắn kết = văn phòng; không gian công nghiệp; nhà máy xí nghiệp;
không gian làm việc chung

● Sự phong phú = nhà thi đấu thể thao; trung tâm giải trí; trung tâm cộng
đồng; thư viện; phòng triển lãm; viện bảo tàng

● Các dự án phải thể hiện sự am hiểu sâu sắc về tâm lý, hành vi, thói quen
và sở thích của người sử dụng.

● Dự án phải được hoàn thành trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2021
đến ngày 31/12/2022.

● Chỉ những dự án hoàn thành mới hợp lệ dự thi; đồng thời những không
gian này phải đang tồn tại và hoạt động (chưa bị đóng cửa).

● Các dự án phải được xây dựng tại Trung Quốc, Hồng Kông, Indonesia,



Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand or
Vietnam.

● Projects should include supporting spaces where relevant,
such as bathrooms, kitchen, pantry, etc., as they play a key
role in addressing the task.

EVALUATION CRITERIA

IDA 2023 is looking for human-centred designs—those that reflect a
deep understanding of users’ psyche, behaviour, habits and
preferences. The best designs will be selected based on the
following equally-weighted (25 per cent each) criteria,
corresponding to the task:

● AESTHETICS & CREATIVITY: Aesthetically pleasing,
functional, creative spatial concepts

● WELL-BEING & HEALTH: Comfortable, ideal indoor air
quality & temperature, well-ventilated, hygienic

● SUSTAINABILITY & MAINTENANCE: 
Environmentally sensitive, sustainable, minimal maintenance

● INNOVATION & TECHNOLOGY: Use of technological
tools and/or smart ideas to overcome challenges

* Extra credits will be awarded for the use of recycled materials
with Chain of Custody evidence.

JURORS

To be confirmed.

Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan hoặc Việt Nam.
● Các dự án nên bao gồm các không gian phụ trợ phù hợp, chẳng hạn như

phòng tắm, nhà bếp, không gian ăn uống v.v., vì chúng đóng một vai trò
quan trọng trong việc giải quyết nhiệm vụ cuộc thi đưa ra.

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

Cuộc thi IDA 2023 tìm kiếm những thiết kế lấy con người làm trung tâm — các
thiết kế phải thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về tâm lý, hành vi, thói quen và sở thích
của người sử dụng. Các thiết kế xuất sắc nhất sẽ được chọn dựa trên các tiêu chí
đánh giá sau (mỗi tiêu chí tương đương 25%):

● TÍNH THẨM MỸ & SÁNG TẠO: Ý tưởng không gian chức năng, sáng
tạo, đẹp mắt về mặt thẩm mỹ

● SỨC KHỎE & HẠNH PHÚC: Chất lượng và nhiệt độ không khí trong
nhà thoáng mát, dễ chịu, không gian thông thoáng, hợp vệ sinh

● TÍNH BỀN VỮNG & BẢO TRÌ: Nhạy cảm với môi trường, bảo trì tối
thiểu, bền vững

● ĐỔI MỚI & CÔNG NGHỆ: sử dụng các công cụ công nghệ và/hoặc
các ý tưởng sáng tạo để vượt qua những thách thức

* Điểm cộng thêm sẽ được dành cho những thiết kế có sử dụng các vật liệu
tái chế cùng Quy trình giám sát nguồn gốc bằng chứng

BAN GIÁM KHẢO

Sẽ được công bố sau.



RULES & REGULATIONS

ELIGIBILITY

● BCI Interior Design Awards 2023 is open internationally to
professionals and/or registered companies only.

● Each entry should be submitted by a project team, which
must comprise certified professional Interior Designers (ID)
and their collaborators involved in the creation or production
of the project, including but not limited to
owners/developers, contractors, consultants, etc.

● One firm (preferably the ID) must be designated as sole
representative in all liaisons with the competition registrar.

● Projects should be completed between 1 January 2021 and
31 December 2022.

● Only completed projects are allowed; the space should be
existing and functional (has not been closed down).

● Projects should be located in China & Hong Kong,
Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand or
Vietnam.

NON-ELIGIBILITY

● None of the competition organisers, their employees and/or
family members, are allowed to enter the competition. The
assessment committee and jury members, their respective
professional practices, employees and/or family members,
are also forbidden to enter the competition.

● Entrants must not submit any project published or made
public, in part or in full, before the closing date for online

NỘI QUY VÀ QUY ĐỊNH

HỢP LỆ

● BCI Interior Design Awards 2023 được tổ chức trên phạm vi quốc tế,
dành cho các chuyên gia thiết kế và/hoặc các công ty.

● Mỗi dự án dự thi nên được nộp bởi một nhóm thực hiện dự án, nhóm này
bao gồm các Nhà thiết kế nội thất chuyên nghiệp đã có chứng chỉ hành
nghề và các cộng sự cùng tham gia vào việc sáng tạo hoặc thực hiện dự
án, bao gồm nhưng không giới hạn các vai trò như chủ sở hữu/chủ đầu tư,
nhà thầu, nhà tư vấn, v.v.

● Một công ty (tốt nhất là công ty thiết kế nội thất) sẽ đại diện các vai trò
còn lại của dự án đăng ký dự thi với đơn vị tổ chức cuộc thi.

● Dự án phải được hoàn thành trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2021 đến
ngày 31/12/2022.

● Chỉ những dự án hoàn thành mới hợp lệ dự thi; đồng thời những không
gian này phải đang tồn tại và hoạt động (chưa bị đóng cửa).

● Các dự án phải được xây dựng tại Trung Quốc, Hồng Kông, Indonesia,
Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan hoặc Việt Nam.

KHÔNG HỢP LỆ

● Nhân viên và/hoặc thân nhân thuộc đơn vị tổ chức không được phép tham
gia cuộc thi. Hội đồng đánh giá và các thành viên Ban Giám khảo (BGK),
nhân viên công ty và/hoặc thân nhân của BGK cũng không được phép
tham gia cuộc thi.

● Thí sinh không được đăng tải hoặc công khai rộng rãi dự án dự thi trên
phương tiện truyền thông, dù là một phần hoặc toàn bộ dự án trước thời
hạn nộp bài dự thi trực tuyến. Thí sinh không được tiết lộ danh tính, tên



submission. Entrants are prohibited from disclosing their
identities, names, countries of residence and/or practice
before the competition results are made public by the
competition organisers. Failure to comply with any of the
above may lead to immediate disqualification.

● BCI employees and/or family members are not allowed to
enter the competition.

TERMS & CONDITIONS

● All participants must accept the rules and regulations of the
competition.

● The participants should not contact the jury under any
circumstances.

● Participants are not allowed to submit their project that is
also entered into another similar design competition
anywhere before the final winners are announced.

● Participants will be held accountable for the data they
provide to the Organiser. It is the participants’ responsibility
to provide true data during registration.

● The Organiser has the right to verify the identity of the
participants and may ask for further identification proof.

● Participants are solely responsible for materials submitted.
Participants must be accountable for the proposals they
submit and it should not infringe or violate any third-party
intellectual rights, or any laws, contribute to or encourage
infringing or otherwise unlawful conduct. By submitting the
proposals, participants are representing that they are the
owner of such materials and/or have all the necessary rights,

tuổi, quốc gia cư trú và/hoặc tên công ty trước khi Ban tổ chức công bố
kết quả cuộc thi. Không tuân thủ các tiêu chí trên, dự án dự thi có thể bị
loại ngay lập tức.

● Nhân viên BCI và/hoặc thân nhân không được phép tham gia cuộc thi.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

● Tất cả thí sinh phải tuân thủ các quy tắc và quy định của cuộc thi.
● Thí sinh không được liên hệ Ban giám khảo dưới bất kỳ hình thức nào.
● Thí sinh không được phép nộp dự án dự thi những cuộc thi thiết kế tương

tự ở bất kỳ đâu trước khi kết quả cuộc thi được công bố.
● Thí sinh sẽ phải chịu trách nhiệm về dữ liệu cung cấp cho Ban tổ chức.

Thí sinh có trách nhiệm cung cấp dữ liệu trung thực trong quá trình đăng
ký.

● Ban tổ chức có quyền xác minh danh tính của thí sinh và có thể yêu cầu
thêm bằng chứng nhận dạng.

● Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về các tài liệu đã nộp. Thí sinh phải
chịu trách nhiệm về bài dự thi và đảm bảo không vi phạm bất kỳ quyền sở
hữu trí tuệ nào của bên thứ ba, hoặc bất kỳ điều khoản luật nào, cũng như
đảm bảo không góp phần vào bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào khác.
Bằng cách gửi bài dự thi, thí sinh cũng đồng thời xác nhận quyền tác giả
của những tài liệu dự thi và/hoặc các quyền hợp pháp khác liên quan đối
với tác phẩm dự thi.

● Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu kiện nào liên quan
đến việc sử dụng hình ảnh và/hoặc tài liệu mà các thí sinh gửi dự thi.

● Thí sinh phải nộp bản gốc dự án dự thi. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi
hình thức các dự án của tác giả khác hoặc sử dụng hình ảnh, ảnh chụp, tác



licenses and authorization to distribute it.
● The Organiser is not responsible for the use of protected

images and/or materials by any of the participants.
● Participants are expected to submit original projects.

Copying someone else’s project or using copyrighted
images, photos, architectural/art pieces is strictly prohibited
and will result in recalling all prizes and removal from the
website, social media and publication.

● The Organiser does not approve, endorse or validate any
proposals or awarded entries. The Organiser will not accept
any liability for omissions or errors. The Organiser is not
responsible for statements or opinions expressed by the
participants nor do such statements necessarily represent the
views of the Organiser unless stated otherwise. The
Organiser disclaims any and all liability, which may be
claimed arising out of reliance upon the information
presented.

INTELLECTUAL PROPERTY

● All materials submitted to the competition will become part
of the Organiser’s files. The Organiser will have the full
rights to publish and promote these materials, and make
proper mention of the participants who authored the
proposals.

● By submitting a proposal, participants are giving the
Organiser the right to use the received materials in both
printed and online platforms/publications.

● The Organiser will also have the right to modify any of the

phẩm kiến   trúc/nghệ thuật có bản quyền, trường hợp có khiếu nại về tác
quyền và các quyền hợp pháp khác đối với tác phẩm dự thi, Ban tổ chức
sẽ thu hồi giải thưởng đã trao và sẽ gỡ các bài đăng khỏi trang web, các
kênh truyền thông xã hội và ấn phẩm đã đăng tải.

● Ban tổ chức không tham gia vào quá trình phê duyệt, kiểm duyệt hoặc xác
nhận bất kỳ phương án dự thi nào hoặc bài dự thi được trao giải. Ban tổ
chức sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào nếu phát hiện bài dự
thi có thiếu sót hoặc sai phạm. Ban tổ chức cũng không chịu trách nhiệm
về các nhận định hoặc ý tưởng được trình bày trong bài dự thi, những
nhận định này không thể hiện quan điểm của Ban tổ chức, trừ khi có quy
định khác. Ban tổ chức có quyền từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý phát
sinh từ bài dự thi của các thí sinh.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

● Tất cả các tài liệu gửi dự thi sẽ là một phần trong hồ sơ của Ban tổ chức.
Ban tổ chức sẽ có toàn quyền sử dụng để xuất bản và quảng bá các tài liệu
này, đồng thời đăng tải thông tin thí sinh cũng là tác giả của các tác phẩm
dự thi.

● Thông qua việc gửi bài dự thi, thí sinh được xem là đồng ý cho Ban tổ
chức có quyền sử dụng các tài liệu để đăng tải trên các nền tảng trực
tuyến/ ấn phẩm in ấn.

● Ban tổ chức cũng sẽ có quyền biên tập chỉnh sửa các tài liệu dự thi cho
phù hợp với các định dạng và bố cục bài viết trên các nền tảng/ấn phẩm



materials submitted in order to better adapt them to the
different formats and layouts that the platforms/publications
might have.

PRIZE

For each category, 1 winning project and 2 merit projects will be
awarded based on the jury’s decision:

● LIVING: 1 (one) winning project; 2 (two) merit projects
● ENGAGEMENT: 1 (one) winning project; 2 (two) merit

projects
● ENRICHMENT: 1 (one) winning project; 2 (two) merit

projects

Each Winning project team will receive:

● Cash prize of SGD5,000*
● One trophy (only 1 trophy will be awarded to each team)
● Certificates
● Complimentary subscription to digital Construction Plus

magazine via Construction Plus App

Each Merit project will receive:

● Cash prize of SGD500*
● Certificates
● Complimentary subscription to digital Construction Plus

magazine via Construction Plus App

GIẢI THƯỞNG

Ở mỗi hạng mục, Ban giám khảo sẽ chọn ra một (1) dự án thắng giải và hai (2)
giải khuyến khích:

● Hạng mục KHÔNG GIAN SỐNG: một (1) dự án thắng giải và hai (2)
giải khuyến khích

● Hạng mục SỰ GẮN KẾT: một (1) dự án thắng giải và hai (2) giải
khuyến khích

● Hạng mục SỰ PHONG PHÚ: một (1) dự án thắng giải và hai (2) giải
khuyến khích

Mỗi Dự án thắng giải sẽ nhận được:

★ Giải thưởng tiền mặt 5.000 đô Singapore*
★ Một (1) Kỷ niệm chương (mỗi nhóm thắng giải chỉ nhận 1 kỷ niệm chương)
★ Chứng nhận đạt giải
★ Một (1) năm tạp chí trên ứng dụng Construction+

Mỗi Giải khuyến khích sẽ nhận được:

★ Giải thưởng tiền mặt 500 đô Singapore*
★ Chứng nhận đạt giải
★ Một (1) năm tạp chí trên ứng dụng Construction+



● Awards will be given based on quality of entry, regardless of
the country of origin.

● Awards given will be presented to registrants and are to be
shared at the discretion of the stakeholders involved.

● Winning and merit projects, along with the awarded teams,
may be published on Construction Plus website, social media
and in Construction Plus magazine.

● The jury shall have full freedom to decide on the winning
and merit projects. The jury decision shall be final and
binding on all entrants.

● The competition registrar reserves the right to not award any
prize where the jurors agree that submissions are of
insufficient quality.

● Digital certificates of participation will be sent out to all
registrants.

● Provided that physical events are allowed to take place,
awardees will be recognized at BCI Asia Awards
(BCIAA)—a gala event that attracts key architecture,
building and construction industry players in Indonesia,
Hong Kong, Malaysia, Singapore, Philippines, Thailand and
Vietnam respectively.

* Competition Organizer reserves the right to change the prizes

● Giải thưởng sẽ được trao dựa trên chất lượng bài dự thi, bất kể quốc gia
xuất xứ.

● Giải thưởng sẽ được trao cho đơn vị đăng ký dự thi và đơn vị đăng ký dự thi
tự thỏa thuận phân chia cho các bên liên quan (nếu muốn).

● Tất cả các dự án thắng giải và dự án đạt giải khuyến khích, cùng thông tin
các đơn vị đạt giải đều được đăng tải trên trang web, các kênh truyền thông
xã hội và trên tạp chí Construction Plus.

● BGK sẽ toàn quyền quyết định các dự án thắng giải và dự án đạt giải
khuyến khích. Quyết định của BGK sẽ là quyết định cuối cùng và có tính
ràng buộc đối với tất cả các đơn vị đăng ký dự thi.

● Đơn vị tổ chức cuộc thi có quyền không trao bất kỳ giải nào nếu BGK nhất
trí rằng các bài dự thi không đủ chất lượng.

● Giấy chứng nhận điện tử tham gia cuộc thi sẽ được gửi đến tất cả các đơn vị
đăng ký dự thi.

● Trong trường hợp các sự kiện được phép tổ chức, các đơn vị đạt giải sẽ
được vinh danh tại Lễ trao giải BCI Asia Awards (BCIAA) — sự kiện
thường niên dành cho các chủ đầu tư, các công ty kiến trúc, và các công ty
khác trong ngành kiến trúc & xây dựng tại Indonesia, Hong Kong,
Malaysia, Singapore, Philippines, Thái Lan và Việt Nam.

* Ban tổ chức cuộc thi có quyền thay đổi cơ cấu giải thưởng



MATERIALS FOR SUBMISSION

COMPULSORY

PANELS

● Entries are to be submitted by following the specified
template (5 panels per entry).

● Maximum file size of all 5 panels to be submitted is 20MB;
in A2 size, PDF format.

● The main presentation of the submission should be based on
original photos only; 3D renderings or computer graphics are
not allowed. Any inclusion of drawings or diagrams should
only be to support project details. Failure to comply with this
condition will lead to immediate disqualification.

● Scales that are necessary to comprehend certain drawings
(plans, sections, etc.) must be shown as graphic scales next
to the drawing.

● The contents of the panels should be sufficient to impart a
clear understanding of the proposal and presented according
to the stated evaluation criteria.

● Any names, countries of residence and/or practice MUST
NOT be displayed anywhere on the panels.

● Panels should be submitted in English; entries submitted in
other languages will be disqualified.

FORMS

● Form I: Consent Form
● Form II: Copyright License
● Form III: Declaration

HỒ SƠ DỰ THI

BẮT BUỘC

BẢN THUYẾT TRÌNH (PANELS)

● Dự án dự thi phải được trình bày theo mẫu quy định của cuộc thi (bảng
thuyết trình gồm 5 trang/ mỗi dự án dự thi).

● Kích thước tệp tối đa của bảng thuyết trình là 20MB; kích thước A2, định
dạng PDF.

● Phần trình bày chính của bài dự thi chỉ nên sử dụng hình ảnh thực tế công
trình; Không sử dụng phối cảnh đồ họa 3D. Bất kỳ các bản vẽ hoặc sơ đồ
đính kèm chỉ mang tính giải thích thêm về chi tiết dự án. Không tuân thủ
các tiêu chí trên, dự án dự thi có thể bị loại ngay lập tức.

● Tỉ lệ cần thiết để hiểu rõ một số bản vẽ (như mặt bằng, mặt cắt, v.v.) phải
được thể hiện dưới dạng tỉ lệ đồ họa bên cạnh bản vẽ.

● Nội dung bảng thuyết trình phải đầy đủ và truyền đạt rõ ràng thông điệp
của dự án dự thi; hãy trình bày theo các tiêu chí đánh giá được đề ra.

● Tên thí sinh, quốc gia cư trú và/hoặc tên công ty KHÔNG ĐƯỢC đề cập
ở bất kỳ đâu trên bảng thuyết trình.

● Các bảng thuyết trình phải được trình bày bằng tiếng Anh; các bài dự thi
được gửi bằng các ngôn ngữ khác sẽ bị loại.

MẪU TỜ KHAI (FORMS)

● Form I: Sự đồng ý dự thi từ Chủ sở hữu/Chủ đầu tư
● Form II: Giấy phép bản quyền
● Form III: Tác quyền

https://drive.google.com/drive/folders/1HYTz7vk4K2b4Q3YofBZBOkP9Ihy0iKvP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HYTz7vk4K2b4Q3YofBZBOkP9Ihy0iKvP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HYTz7vk4K2b4Q3YofBZBOkP9Ihy0iKvP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HYTz7vk4K2b4Q3YofBZBOkP9Ihy0iKvP?usp=sharing


● Form IV: Project Team + Details
● Form V: Rules & Regulations

DOWNLOAD PANELS & FORMS HERE

OPTIONAL

VIDEO: Video is the format of MP4, MOV or AVI with a
compressed size of 10 MB

SUBMISSION STEPS

1. Register for FREE via Construction Plus App that can be
installed from Play Store and App Store.

2. Submit the materials via:
a. Email to idawards@bcicentral.com as a ZIP attachment;
OR
b. WeTransfer link sent to idawards@bcicentral.com

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. Do I have to pay to participate in the competition?
Register for FREE via Construction Plus App by Play
Store and App Store

2. Can I submit in person?
Entrants are encouraged to tender all submissions in electronic

● Form IV: Nhóm thực hiện dự án + Thông tin chi tiết
● Form V: Nội quy & Quy định

TẢI PANELS & MẪU TỜ KHAI TẠI ĐÂY

KHÔNG BẮT BUỘC

VIDEO: Video theo định dạng MP4, MOV hoặc AVI với kích thước nén tối đa
10 MB

CÁC BƯỚC NỘP DỰ ÁN DỰ THI

1. Đăng ký MIỄN PHÍ qua Ứng dụng Construction Plus, có thể tải về từ
Play Store và App Store.

2. Nộp dự án dự thi:
a. Gửi email đến idawards@bcicentral.com đính kèm tệp ZIP; HOẶC
b. Gửi bằng WeTransfer đến idawards@bcicentral.com

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

1. Tôi có phải trả tiền để tham gia cuộc thi không?
Đăng ký dự thi MIỄN PHÍ qua Ứng dụng Construction Plus bằng cách tải Ứng
dụng từ Play Store | App Store và nhấp vào banner cuộc thi.

2. Tôi có thể nộp dự án dự thi trực tiếp không?
Các thí sinh được khuyến khích gửi dự án dự thi dưới dạng điện tử trực tuyến

https://drive.google.com/drive/folders/1HYTz7vk4K2b4Q3YofBZBOkP9Ihy0iKvP?usp=sharing
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bcicentral.constructionplus
https://apps.apple.com/my/app/construction-plus/id1187807459
mailto:idawards@bcicentral.com
mailto:idawards@bcicentral.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bcicentral.constructionplus
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bcicentral.constructionplus
https://apps.apple.com/my/app/construction-plus/id1187807459
https://drive.google.com/drive/folders/1HYTz7vk4K2b4Q3YofBZBOkP9Ihy0iKvP?usp=sharing
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bcicentral.constructionplus
https://apps.apple.com/my/app/construction-plus/id1187807459
mailto:idawards@bcicentral.com
mailto:idawards@bcicentral.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bcicentral.constructionplus
https://apps.apple.com/my/app/construction-plus/id1187807459


format online (see Submission Steps), but hard copy submissions
sent to local offices may be accepted on a case-by-case basis.

3. If the design of the project is a completed one but for a space
that no longer exists or has already been closed down, is it still
eligible?
It is not eligible for the competition.

4. Can I submit additional materials?
Under no circumstances will the jury consider additional panels,
materials or individual images that do not fit into the submission
template.

5. Will I be notified about the outcome of the submission?
Only winners and merit recipients (i.e., runners-up) will be notified
individually via email. Digital certificates of participation will be
sent out to all registrants.

6. Can I submit multiple entries?
Yes, each registered individual or company can submit more than 1
project.

7. How do I find out updates about the competition?
Please check for official updates on Construction Plus website and/or
social media channels. This is to ensure all participants have access to
the same amount of information. Questions sent via social media
channels will not be addressed.

8. How do I contact the Organizer if I have questions?
All questions must be sent to idawards@bcicentral.com to be
addressed.

(tham khảo phần Các bước nộp dự án dự thi), nhưng tùy từng trường hợp cụ thể,
Ban tổ chức vẫn linh động nhận các dự án dự thi bản in gửi đến văn phòng BCI
các nước.

3. Nếu là một dự án đã hoàn thành nhưng không còn hoạt động hoặc đã bị
đóng cửa, thì có đủ điều kiện dự thi không?
Không đủ điều kiện dự thi.

4. Tôi có thể đính kèm thêm tài liệu bổ sung không?
BGK sẽ không xem xét các bảng thuyết trình bổ sung, tài liệu hoặc hình ảnh
riêng lẻ không phù hợp với mẫu quy định của cuộc thi.

5. Tôi có được thông báo kết quả dự án dự thi không?
Chỉ những đơn vị thắng giải và đạt giải khuyến khích mới được thông báo kết
quả đạt giải qua email. Giấy chứng nhận điện tử tham gia cuộc thi sẽ được gửi
đến tất cả các thí sinh đăng ký dự thi.

6. Tôi có thể gửi nhiều bài dự thi không?
Có, mỗi cá nhân hoặc công ty đã đăng ký có thể gửi nhiều hơn 1 dự án dự thi.

7. Làm cách nào để tìm thông tin cập nhật về cuộc thi?
Vui lòng kiểm tra các thông tin cập nhật chính thức trên trang web và/hoặc các
kênh truyền thông xã hội của Construction Plus. Điều này đảm bảo tất cả các thí
sinh tham gia đều tiếp cận cùng một nguồn thông tin. Các câu hỏi được gửi qua
các kênh truyền thông xã hội sẽ không được giải đáp.

8. Làm cách nào để liên hệ với Ban tổ chức nếu tôi có thắc mắc?
Tất cả các câu hỏi phải được gửi đến idawards@bcicentral.com để được giải đáp.

mailto:idawards@bcicentral.com
mailto:idawards@bcicentral.com


KEY DATES

● Mid-October 2022: Registration & submission start
● Mid-February 2023: Registration & submission end
● End March to April 2023: Results & individual notification
● May to June 2023: Awards*

*Awards ceremony dates are to be confirmed.
*Competition Organizer reserves the right to change the schedule of
the competition.

REGISTER NOW for FREE via CONSTRUCTION+ APP

DOWNLOAD THE TEMPLATES HERE

MỐC THỜI GIAN

● Giữa tháng 10 năm 2022: Bắt đầu đăng ký & nộp dự án dự thi
● Giữa tháng 2 năm 2023: Kết thúc đăng ký & nộp dự án dự thi
● Cuối tháng 3 đến tháng 4 năm 2023: Kết quả & thông báo cho các đơn vị

đạt giải
● Tháng 5 đến tháng 6 năm 2023: Trao giải *

* Lễ trao giải sẽ được thông báo sau.
* Ban tổ chức cuộc thi có quyền thay đổi lịch trình cuộc thi.

ĐĂNG KÝ DỰ THI MIỄN PHÍ qua CONSTRUCTION+ APP

TẢI CÁC BIỂU MẪU TẠI ĐÂY

https://drive.google.com/drive/folders/1HYTz7vk4K2b4Q3YofBZBOkP9Ihy0iKvP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HYTz7vk4K2b4Q3YofBZBOkP9Ihy0iKvP?usp=sharing


ENQUIRY
For any queries, please contact us at idawards@bcicentral.com

ABOUT US
Competition Registrar: BCI Interior Design Awards 2023

300 Beach Road
The Concourse
Singapore 199555

Email: idawards@bcicentral.com

BCI Interior Design Awards was launched in 2016 by the BCI
Group of Companies to recognize great interior architectural designs
that stand out aesthetically, functionally and ergonomically. The
competition is a chance to generate awareness towards responsible
designs (human, economic, environmental, ethical) and the
importance of good design in our society.

The Competition Registrar is BCI Construction Information Pte Ltd,
a subsidiary of the BCI Group of Companies. BCI commenced
operation in 1998. Together with BCI Australia and BCI New
Zealand, BCI Media Group covers the world’s most dynamic
construction market. BCI currently has offices in 10 countries
including Australia, New Zealand, Thailand, Singapore, Malaysia,
Myanmar, Indonesia, Philippines, Hong Kong and Vietnam. BCI
provides crucial construction information, project leads and a

THẮC MẮC
Mọi thắc mắc liên quan đến cuộc thi, vui lòng liên hệ với chúng tôi:
loan.nguyen@bcicentral.com/khanh.nguyen@bcicentral.com hoặc
idawards@bcicentral.com

VỀ CHÚNG TÔI
Đơn vị tổ chức cuộc thi: BCI Interior Design Awards 2023

300 Beach Road
The Concourse
Singapore 199555

Email: idawards@bcicentral.com

BCI Interior Design Awards là cuộc thi thiết kế nội thất được tổ chức bởi Tập
đoàn BCI từ năm 2016, cuộc thi công nhận những công trình thiết kế kiến trúc
nội thất nổi bật về tính thẩm mỹ, chức năng và tính tiện dụng. Cuộc thi là cơ hội
để nâng cao nhận thức về các thiết kế có trách nhiệm (với con người, kinh tế, môi
trường, đạo đức) và tầm quan trọng của một thiết kế tốt trong xã hội hiện nay.

Đơn vị tổ chức cuộc thi là BCI Construction Information Pte Ltd, công ty con của
BCI Group. BCI được thành lập vào năm 1998. Cùng với BCI Australia và BCI
New Zealand, BCI Media Group trải rộng khắp các thị trường xây dựng năng
động nhất thế giới. BCI hiện có văn phòng tại 10 quốc gia bao gồm Úc, New
Zealand, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Myanmar, Indonesia, Philippines, Hồng
Kông và Việt Nam. BCI cung cấp dịch vụ hàng đầu về dự án và một giải pháp
CRM trực tuyến đầy tiềm năng với nhiều thông tin xây dựng quan trọng, nhằm
kết nối các nhà cung ứng vật tư, nhà thầu và các tổ chức liên quan trong ngành tại
khu vực Đông Nam Á. Đội ngũ chuyên viên nghiên cứu của chúng tôi báo cáo

mailto:idawards@bcicentral.com
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mailto:idawards@bcicentral.com
mailto:idawards@bcicentral.com


powerful online CRM solution to building product suppliers,
contractors and related organizations within the Southeast Asian
construction industry. Our dedicated team reports and researches
construction projects across Southeast Asia and Hong Kong—within
the public and private sectors—from concept design and planning
stages to documentation, tender, the awarding of contracts and
commencement of construction. Besides providing project leads,
BCI also creates marketing opportunities and quality content
throughout publications and events. In a nutshell, we lead members
towards sales opportunities across Asia and drive construction
market transparency.

các dự án xây dựng trên khắp Đông Nam Á và Hồng Kông — bao gồm dự án
công và tư nhân — từ giai đoạn lập kế hoạch và thiết kế ý tưởng đến giai đoạn
thiết kế bản vẽ thi công, đấu thầu, trúng thầu và bắt đầu khởi công xây dựng. Bên
cạnh việc cung cấp dịch vụ hàng đầu về dự án, BCI còn tạo ra nhiều cơ hội tiếp
thị và những nội dung chất lượng thông qua các ấn phẩm và sự kiện. Tóm lại,
chúng tôi dẫn dắt các thành viên nhận diện được những cơ hội bán hàng trên khắp
châu Á và thúc đẩy sự minh bạch trong thị trường xây dựng.


