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Toshiba vinh dự nhận hai giải thưởng tại GOOD DESIGN AWARD 2021 

 
TOKYO —-- Tập đoàn Toshiba đã giành được hai giải thưởng tại GOOD DESIGN AWARD 
2021 của Nhật Bản, giải thưởng thường niên này được Viện Xúc tiến Thiết kế Nhật Bản tài trợ 
nhằm tôn vinh chất lượng sản phẩm và thiết kế nổi bật. Các sản phẩm đoạt giải là hệ thống lưu 
trữ năng lượng sức kéo cho đường sắt có trang bị SCiB™ và máy điều hòa không khí biến tần 
HAORI. Sản phẩm dự thi là thành quả chung của Tập đoàn Toshiba (TOKYO: 6502) (sau đây 
gọi là "Toshiba") và Tập đoàn Giải pháp & Hệ thống Hạ tầng Toshiba (sau đây gọi là "TISS") 
cũng như Toshiba và Toshiba Carrier Corporation (sau đây gọi là "TCC"). 
 
Các sản phẩm tương tự cũng đảm bảo tính độc đáo ở iF Design Award đầu năm nay. Hai giải 
thưởng danh giá về thiết kế sản phẩm mới đạt được tựa như minh chứng cho cam kết chung của 
Tập đoàn Toshiba về các thiết kế lấy người dùng làm trung tâm với chất lượng cao và tiêu chuẩn 
vượt trội. 
 
Nhận xét của Ban giám khảo Good Design về các sản phẩm đoạt giải của Toshiba: 
1. Hệ thống lưu trữ năng lượng kéo cho đường sắt có trang bị SCiB™ - ứng dụng chung 
của Toshiba và TISS 
Hệ thống lưu trữ năng lượng tái tạo này dành cho ngành đường sắt và cung cấp giao diện cho 
cơ sở hạ tầng xã hội quan trọng mà công chúng không thể nhìn thấy được. Sản phẩm là thành 
quả từ nỗ lực hợp tác giữa các kỹ sư và nhà thiết kế, đồng thời nhằm giúp ích cho cả các vấn 
đề nổi cộm trong ngành dịch vụ và sản phẩm B2B. Vào thời điểm thị trường tuyển dụng các kỹ 
sư trẻ còn gặp nhiều khó khăn cộng thêm số lượng các kỹ sư có chuyên môn làm việc trong 
lĩnh vực này ngày càng giảm, các nhà phát triển đã tiếp thu ý kiến từ nhân viên tại nơi làm việc. 
Hành động này đã góp phần tạo thành công cho hệ thống khi giá trị cốt lõi là cần tạo ra một 
giao diện dễ sử dụng cho cả những kỹ sư chưa có kinh nghiệm.

https://www.global.toshiba/ww/news/corporate/2021/04/news-20210421-01.html
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2. Máy điều hòa không khí biến tần HAORI - ứng dụng chung của Toshiba và TCC  
Để đưa điều hoà vào trong không gian nội thất, chúng tôi đã thiết kế thân và vỏ điều hoà tách 
rời, đồng thời cấu trúc trong ngôi nhà có thể được sắp xếp lại. Người dùng đơn giản chỉ cần 
dùng một lớp vải phủ để phù hợp với căn phòng. Ngoài ra, các nhà thiết kế đã tính đến hoạt 
động của các cánh đảo gió có thể tạo tiếng ồn khác không phải là vỏ bọc. Chúng tôi đánh giá 
thiết kế này là một cải tiến nhằm kết hợp giữa thiết bị với vải để tạo nên một phần nội thất trong 
nhà. 
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Giới thiệu về Giải thưởng thiết kế Good Design Award 

 Giải thưởng thiết kế Good Design Award là hệ thống khen thưởng uy tín 
hàng đầu của Nhật Bản với tuổi đời 64 năm. bao quát các hạng mục bao gồm 
sản phẩm, kiến trúc, ứng dụng và phần mềm, các dự án và sáng kiến sử dụng 
thiết kế, v.v. Hệ thống khen thưởng này đã trở thành cơ sở cho nhiều người 
hiểu được khái niệm "thiết kế tốt" và nhận thức được giá trị của các thiết kế 
xứng đáng. Tỷ lệ nhận diện của giải thưởng là 84%* với biểu tượng G-Mark 
quen thuộc.  
*Theo khảo sát mới nhất được Viện Xúc tiến Thiết kế Nhật Bản thực hiện 
năm 2020.. 
http://www.g-mark.org/  

 

Giới thiệu về Toshiba (Tập đoàn Toshiba) 

Toshiba dẫn dắt một nhóm công ty toàn cầu kết hợp giữa tri thức thức và năng lực với hơn 140 
năm kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực kinh doanh - từ năng lượng và cơ sở hạ tầng xã hội đến 
thiết bị điện tử - với năng lực hàng đầu thế giới về xử lý thông tin, công nghệ kỹ thuật số và AI. 
Những điểm mạnh riêng biệt này đã giúp Toshiba phát triển không ngừng trên con đường hướng 

http://www.g-mark.org/
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đến mục tiêu trở thành Công ty Dịch vụ Hạ tầng thúc đẩy sử dụng và số hóa dữ liệu, đồng thời 
vươn tới vị thế là một trong những công ty công nghệ về hệ thống thực-ảo hàng đầu thế giới. 
Lấy Cam kết căn bản của Tập đoàn Toshiba "Cam kết với con người, cam kết với tương lai" 
làm kim chỉ nam, Toshiba đang đóng góp vào sự phát triển tích cực của xã hội thông qua các 
dịch vụ và giải pháp hướng đến một thế giới tốt đẹp hơn. Tập đoàn cùng 120.000 nhân viên 
trên toàn thế giới đã đạt doanh thu hàng năm trên 3,1 nghìn tỷ yên (27,5 tỷ USD) trong năm tài 
chính 2020. Tìm hiểu thêm về Toshiba tại www.global.toshiba/ww/outline/corporate.html 

Giới thiệu về TISS (Công ty Cổ phần Giải pháp & Hệ thống Hạ tầng Toshiba) 

TISS là công ty cốt lõi tập trung vào thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Toshiba 
trong lĩnh vực hạ tầng xã hội. Từ khi tách khỏi Tập đoàn Toshiba vào năm 2017 đến nay, TISS 
và các công ty con trực thuộc tập đoàn luôn không ngừng thúc đẩy công cuộc phát triển các sản 
phẩm và hệ thống uy tín cho một tương lai lâu dài an toàn và bảo mật, đồng thời nâng cao giá 
trị cho khách hàng thông qua các giải pháp cho cơ sở hạ tầng xã hội và công nghiệp, tòa nhà và 
cơ sở vật chất. 

Giới thiệu về TCC (Toshiba Carrier Corporation) 

TCC là một công ty liên doanh máy lạnh giữa tập đoàn Toshiba và Tập đoàn Carrier Global có 
trụ sở tại Nhật Bản. Là một công ty cung cấp giải pháp máy bơm nhiệt toàn cầu, TCC cam kết 
đáp ứng nhu cầu của khách hàng thông qua nỗ lực cung cấp nhiều sản phẩm, hệ thống và dịch 
vụ tuyệt vời dựa trên giải pháp ứng dụng nhiệt riêng biệt của TCC. 

 
 

http://www.global.toshiba/ww/outline/corporate.html

