
THỰC HÀNH CHUYÊN SÂU 

TỪ CONCEPT ĐẾN THỰC HIỆN 101 Ý TƯỞNG 



      Concept Design 

 

( thiết kế ý tưởng) 

 

 



 Concept chính là ý tưởng chủ đạo, xuyên suốt của quá 
trình thiết kế, từ phong cách trang trí, tạo hình cho tới các 
hoạt động đều xoay quanh việc thể hiện cái ý tưởng từ vô 

hình đến sản phẩm hữu hình.  
Concept mang tính bao quát, định hướng và là mục tiêu 

chung của tổng thể thiết kế. 
 Một concept có thể có nhiều ý tưởng, và ý tưởng  hỗ trợ 

việc thể hiện concept. 

Concept thiết kế là gì? 



Idea là gì? 
 

       Idea chính là tất cả những ý tưởng bạn có thể nảy  
ra trong đầu của mình để bổ trợ cho concept hiện tại.  



        Ý tưởng có thể đến bất kì lúc 
nào trong quá trình hoạt động của 
não bộ.  
        ý tưởng của bạn phải đáp 
ứng tính thẩm mỹ, phù hợp với 
concept hay hình ảnh chung của 
sản phẩm sáng tạo.               



          Làm thế nào tạo ra ý tưởng sáng tạo ?   



1. Có thái độ tích cực: 
 
  



2.Tạo hình ảnh tư duy: 



3.Quan sát sự ngẫu nhiên: 



4.Khích lệ và giải phóng tiềm năng sáng tạo bản thân:  

Ai cũng sáng tao được, hãy để cho óc sáng tạo của bản thân được rèn luyện và phát 

triển bằng cách thường xuyên tham gia các hoạt. Bên cạnh đó, điều quan trọng là 

cần phải thay đổi quan điểm của bản thân về sáng tạo, dám chấp nhận một chút 

mạo  hiểm, dám nghĩ khác, làm khác, kể cả có lý và vô lý để tạo nên sự đột phá của  

bản thân. 



TỪ Ý TƯỞNG ĐẾN THỰC HIỆN  

 

  “HIỆP SĨ KIẾM GỖ” 



“Tại sao không tạo ra một tác phẩm, một câu 

chuyện để chia sẻ với mọi người cảm nhận về 

cuộc sống, về thế giới? Một tác phẩm phục vụ 

cho trí tưởng tượng diệu kì của tất cả mọi 

người, mọi em bé? Một tác phẩm phiêu lưu 

chăng?” Và thế là ý tưởng về câu chuyện “Hiệp 

Sĩ Kiếm Gỗ” cùng rất nhiều nhân vật nhỏ cực kỳ 

sá ng tạo, dễ thương  và ngộ nghĩnh đã ra đời  

Phác thảo nhân vật 

 

- Chương Bee  





Phác thảo nhân vật 




















