
Thời trang và đam mê thời trang không gì khác hơn là sử dụng những kiến thức, kinh nghiệm và góc nhìn về sáng tạo nghê
thuật (phong cách, bố cục tạo hình, màu sắc…) để làm nên một tác phẩm gây ấn tượng cho người nhìn, và trên hết là truyền tải
một thông điệp cá nhân của người sáng tạo đến với mọi người. Từ đó tác động, ảnh hướng và làm thay đổi công chúng ngày
một tốt hơn, đẹp hơn và ý nghĩa hơn.

Sáng tạo nghệ thuật
Thể hiện thông điệp cá

nhân
Tác động ảnh hưởng đến

công chúng

Và không một môi trường công việc nào có thể thoả mãn được nhu cầu đó bằng vai trò của một ART CONCEPT trong một công ty quảng cáo
truyền thông. Đặc biệt ở Gia Hoà!!!

Một người ART CONCEPT nơi đây sẽ là:

✓ Một người được tự do vùng vẫy trong môi trường sáng tạo Art. Không trừ bất kì loại hình phong cách thể hiện nào. Có thể là đồ hoạ, tạo hình,
thời trang, trang trí chủ đề, kể cả nghệ thuật truyền thống hay các trường phái ấn tượng… Miễn là CHẤT !

✓ Một người truyền cảm hứng cho đồng đội khi giới thiệu và xây dựng những phong cách Art hấp dẫn cho những ý tưởng táo bạo để truyền tải
những cảm xúc, những quan điểm và những thông điêp thú vị mà bản thân có thể nghĩ ra.Miễn là THÚ VỊ !

✓ Một người đầy sức mạnh để đóng góp, gây ảnh hưởng, tạo nên những xu hướng sống tích cực cho giới trẻ bằng những dự án tiền tỉ với sự
tham gia của hàng ngàn người.Miễn là Ý NGHĨA !

Từ đó, chân trời sáng tạo mới sẽ mở ra cho bạn một cách trọn vẹn và đủ đầy nhất – với GIA HOÀ !
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