
AIRASIA ၏ ဒဇီ ိုင္နာ ရ ာေ္ေ ြေြော  ္ထိုတ္မႈ ၿပ ိဳငင္ပြဲအစီအစဥ  

2017 စည ္်ားကမ ္်ားသတ္မတွ္ခက်မ်ာ်ား  
       

      
 

 
သင္သည္ ေ္အာက္တြ င္္ေ္ဖာ္္္ ပထာားေ္သာ စည္္ားတမ္္ားသတ္မွတ္ခ်တမ်ာားအာားလံ္ို္ားတ ို နာားလည္သ ရ  သလ ို 

ေသဘာတ္ူည၍ီ ေ္လ ်ာတလ ႊ္ာတ္င္င္သင္္္ား္ ခင္္္ား္ ဖစပါသည္။ 
 

 

1. ေအေထထထထ 
       

တ္စ္္ီားလ ်င္္ တ္စၾတ မသာ ေ္လ ်ာတ္ာားရပါမည္။ 
       

        

2. ေ္လ ာ်က ာ်ားားႏ္ ္ ိုင္မႈ ေအ္ ခေအန 
       

္ ပက္ည္ြင္္္ား (သ ို႔မဟိုတ္္) 

္်ားႏ္ ္ ိုင္ငတံ္တာေမ တ်ာင္္္ားသာားမ်ာား်ားႏ္ င္္္   

မည္သည္္  ္ ်ားႏ္ ္ ိုင္ငသံာားမဆ ို ပါဝင္ယွ္ ္္ ပ ိဳင္္္်ားႏ္ ္ ိုင္ပါသည္။  

ယ ္္္ ပ ိဳင္ သူမ်ာားေအန ဖင္္္   အသတ္ ၁၈ မ  ၃၀ အတတ္င္္္ား 

္ ဖစရမည္။      
       

        

3. လူေ္ရ ်ားခ်ယ ္ ခင္ ္်ား အစီအစဥမာ််ား        
လူေ္ရ ားခ်ယယပြဲ ္ ပိဳလိုပမည္္   ေ္န႔၊ အခ်  န္္်ားႏ္ င္္္   ေ္နရာတတ္င္္ ပါဝင္ယွ္ ္္ ပ ိဳင္ သူမ်ာားအာားလံ္ို္ား ရ  ေ္နရမည္္ ဖစ္္ ပီား 

မ မ ေ္ရားဆဆြဲထာားသည္္   ဖတရငွ္ဒဇီ ိုင္္္ားအတတ္တ္ တ္င္ဆတမႈ ္ ပိဳလိုပရပါမည္။ 

        
 ယ ္္္ ပ ိဳင္သူမ်ာားေအန ဖင္္္   လူေ္ရ ားခ်ယယပြဲ္ ပိဳလိုပမည္္  ေ္နရာသ ို႔ 

တ ိုယပ ိုင္္ အစအီစ္္္ ဖင္္္   လာရမည္္ ဖစသည္။ 
      

        
ယ ္္္ ပ ိဳင္ သူမ်ာားေအန ဖင္္္   ေ္အာတပါအရာမ်ာားတ ို 

ယူေ္ဆာင္လာရမည္္ ဖစသည္ -  
       

1. A3 ဆို္ ဒ္စာရ တအ ရ ယအ စာားရ   Mounting Board ေ္ပၚတတ္င္္ အာဆယီံ 

ေအငင္႕အသတမ်ာားပါဝင္္ေ္သာ အမ်  ိဳားသမီားဝတ္အ ဝတ္အ ထည္ ပံ္ိုၾတမ္္ား (3) ပံ္ို။ 
   

2. A3 ဆို္ ဒ္စာရ တအ ရ ယအ စာားရ   Mounting Board ေ္ပၚတတ္င္္ Mood 

Board စတ္ ိုင္္  ိုပပံ္ိုမ်ာား၊ ပစၥည္္ားမ်ာား၊ စာသာားမ်ာား။ 
      

3. A3 ဆို္ ဒ္စာရ တအ ရ ယအ စာားရ   Mounting Board ေ္ပၚတတ္င္္ 

Fabrication တ္ီတထင္ဖနြာီးမႈတ္စခိုခို။ 
       

4. ္ ပီား္ ပည္္  စံ္ိုငစာ ္ ဖည္္  တသင္္္ားထာားေ္သာ 

တအနလ ိုင္္္ားေ္လ ်ာတလ ႊ္ာ။ 
       

        
ေ္သခ်ာငစာေ္ရ ားခ်ယခံထာားေရသာသူမ်ာားမ   လူေ္ရ ားခန္္ားထြဲသ ို႔ ဝင္္ေ္ရာတ္္ ပီား မ မ တ္ ို႔၏ အ်ားႏ္ိုပညာလတရာမ်ာားတ ို 

ဒ္ ိုင္လူၾတီားမ်ာားထတံတ္င္္ တ္င္္္ ပရပါမည္။ AIRASIA ၏ ဒဇီ ိုင္နာ ရ ာေ္ေ ြေြော  ္ထိုတ္မႈ ၿပ ိဳငင္ပြဲအစီအစဥ  2017 အထတ္က  

လူေ္ရ ားပပြဲအာား ပဏာမအဆင္္္  မ်ာား္ ဖင္္္   စတ္င္္္ ပီား အၾတ ိဳဗ ိုလလ ိုပပြဲစ္မ်ာားဆတလ တက ်င္္္ားပမည္္ ဖစကာ Kuala Lumpur 



Fashion Week Ready To Wear 2017 အတတ္တ္ ္်ားႏ္ ္ ိုင္ငတံ္စခိုခ်င္္္ားစတီတ္င္္ ေအတ္ာ္္ဆံ္ ို္ားယ ္္္ ပ ိဳင္အ်ားႏ္ ္ ိုင္ရရ  သူ(2) 

ေ္ယာတအ ာား ေ္ၾတညာမည္္ ဖစပါသည္။ 

        

5. ဒ ိုင္လ ူၾက်ီားမ်ာ်ားားႏ္ င္ ္   ေ္ရ ်ားခ်ယမႈမ်ာ်ား 
       

ယ ္္္ ပ ိဳင္ သူမ်ာားအာား AirAsia ေမ ရ ားခ်ယ္ာားေ္သာ ဒ္ ိုင္လူၾတီားမ်ာားအပဖြဲ႔၊ Kuala Lumpur Fashion Week Ready To 

Wear တ္ည္ေ္ထာင္သူ၊ FashionValet (KLFW တ္ရာ်ားဝင္  E-Commerce စ ပန္ဆာ) ပာူးဆတ္ြဲတ္ည္ေ္ထာင္သူ်ားႏ္ င္္္   

ဖတရငွ္လိုပငန္္ားတတ္မ္်္ားတ်င္သူမ်ာားမ  အတြဲ္ ဖတ္စစ္ေ္ဆားမည္္ ဖစသည္။ 

        

5.1 Fitting Session ္ားႏ္ င္ ္  AARRDS2017 ဗ ိုလလ ုပပြဲစဥအ ထတ္က  ္ားႏ္ ္ ိုင္ငတံ္စခုခ်င္ ္်ားစီက ို က ိုယာ္်ား္ ပိဳေ္သာ 

ေအတ္ာ  ္ဆံ္ ိ္ု ်ား ဒဇီ ိုင္နာ 2 ဥ်ီားက ို ထသာ်ားလာေ္ရ်ား/ ေ္လယာဥလကမွတ္ ္ားႏ္ င္ ္   တ္ည ္်ားခ ိုရာေ္နရာမ်ာ်ားအထတ္က  

စီစဥ ေ္ပ်ားပါမည ။ 

        

6. တ္ရာ်ားဝင္အခ်ကအ လကမာ််ား 
       

ဤ ပ ိဳငင္ပြဲအတတ္တ္ အခ်တအ လတမ်ာားအာား 

ေ္လ ်ာတြ င္္္ ခင္္္ား္ ဖင္္္   - 
       

ေ္ပားပ ို႔ထာားေ္သာ ေ္လ ်ာတလ ႊ္ာတတ္င္ပါဝင္္ေ္သာ အခ်တအ လတမ်ာား်ားႏ္ င္္္   

ပာူးဆတ္ြဲပါဝင္္ေ္သာစာရ တစာတ္မ္္ားမ်ာားသည္ မ နကနမႈရ  သည္က ို အတ္ည္္ ပိဳ္ ပီား  ္ ဖစပါသည္။ 
  

ယ ္္္ ပ ိဳင္ သူေ္ပားပ ို႔ထာားေ္သာ မရူင္္္ားအခ်တအ လတမ်ာား်ားႏ္ င္္္   ဒ္ဇီ ိုင္္္ားတ္ီတထင္ဖနြာီးမႈမ်ာားသည္ 

တူားယူထာား္ ခင္္္ားမရ  သည္္  အ ပင္္ မည္သည္္  မူပ ိုရင္ခင္္္  မ်ာားတ ိုမ  ခ်  ိဳားေ္ဖာ္္ထာား္ ခင္္္ားမရ  ္ ဖစရပါမည္။ 

         
 


