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MME PROGRAM

Music Mix Engineer’s Program- MME
โครงการ Music Mix Engineer - MME
At Dolby, we appreciate all the hard work that Music Mix Engineers (including
music producers and artists who mix their tracks) put into creating music. In
order to recognize those who have mixed the most tracks in the immersive
sound of Dolby Atmos, Dolby has created a rewards program.

ที่ Dolby, เราชื่ นชมการทางานอย่ างหนักเพื่อสร้ างสรรค์ ผลงานทางดนตรี ของวิศวกรผสม
เสียงดนตรี (รวมไปถึงโปรดิวเซอร์ เพลงและศิลปิ นที่มิกซ์ เพลง) Dolby จึ งได้ จัดโครงการมอบ
รางวัลให้ แก่ ผ้ ูที่มิกซ์ แทร็ คเพลงในระบบ Dolby Atmos ได้ มากที่สุด
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Program Overview รายละเอียดโครงการ
่
Program Name
ชือโครงการ
• Dolby Atmos Music Honour Club- Music Mix Engineers

Program Announcement Date
• January 14, 2022

่
วันประกาศเริมโครงการ
14 มกราคม 2022

Program Eligibility :
คุณสมบัตข
ิ องผู ้เข ้าร่วมโครงการ
To be eligible for the Dolby Atmos Music Recognition, Music Mix Engineers need to meet the following guidelines:
เพื่อให้มีคุณสมบัติตรงตามข้อกาหนดของ Dolby Atmos Music Recognition, Music Mix Engineers จะต้องปฎิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ :
• Who can apply- Music Mix Engineers who have created or mixed music with Dolby Atmos are eligible to apply for the
recognition and songs have been released in ATMOS mix on a streaming service
• ผูท้ ี่สามารถสมัครได้ – Music Mix Engineers ผูซ้ ่ ึ งสร้างสรรค์ผลงานหรื อผสมเสี ยงดนตรี ดว้ ยระบบ Dolby Atmos มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือก และเพลงนั้นได้ถูกเผยแพร่ เป็ นระบบ Dolby
Atmos ผ่านช่องทาง Streaming
• Year 1: June 2021- January 13 2023
่ : มิถน
• ปี ที1
ุ ายน 2021 – 13 มกราคม 2023
• Levels: ระดับรางวัล :
✓ Certificate: Engineers who have mixed 10 tracks in Dolby Atmos and are commercially released

✓ ประกาศนียบัตร : สาหรับวิศวกรผูซ้ ่ ึงมิกซ์ Dolby Atmos ได้ 10 แทร็ค และวางจาหน่ายในท้องตลาด
✓
✓
✓
✓
✓

Silver Plaque: Engineers who have mixed 50 tracks in Dolby Atmos and are commercially released
่ กซ ์ Dolby Atmos ได ้ 50 แทร็ค และวางจาหน่ ายในท ้องตลาด
โล่เงิน : สาหรับวิศวกรผู ้ซึงมิ
Century Plaque : Engineers who has mixed 100 tracks in Dolby Atmos and are commercially released
่ กซ ์ Dolby Atmos ได ้ 100 แทร็ค และวางจาหน่ ายในท ้องตลาด
โล่เซ็นจูร ี่ : สาหรับวิศวกรผู ้ซึงมิ
Gold Plaque : Engineers who has mixed 250 tracks in Dolby Atmos and are commercially released
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Program Announcement, Promotions &
Rewards Redemption การประกาศผล, สิ ทธิโปรโมชัน่ และการแลกของรางวัล
•
•

•

•

•

•
•
•

•
•

The Dolby Atmos Music Mix Engineers’ Program will be announced on Dolby‘s official Facebook and Instagram
Channels
โครงการ Dolby Atmos Music Mix Engineer จะประกาศผลอย่างเป็ นทางการผ่านช่องทาง Dolby’s official เพจ บน Facebook และ
Instagram
Eligibility criteria would be mentioned on a microsite created on https://www.dolby.com/en-in/mme/, which
would be linked to a Google form (with the following fields)

เกณฑ์ผมู ้ ีสิทธิ เข้าคัดเลือกจะอยูบ่ นไมโครไซต์ในเว็บไซด์ https://www.dolby.com/en-in/mme, ซึ่ งจะเชื่อมต่อไปยัง Google form
(ข้อมูลหลักที่จาเป็ นต้องกรอกมีดงั ต่อไปนี้)
✓ Name, email address, contact details, postal address
ชื่อ, อีเมล์, ข้อมูลที่ติดต่อได้, และรหัสไปรษณี ย ์
✓ Name of the song
ชื่อเพลง
✓ ISRC Code for each song in Dolby Atmos
รหัส ISRC ของแต่ละเพลงในระบบ Dolby Atmos
✓ Label/Studio Name who has published/owns master rights of the song ชื่อค่ายเพลง/ชื่อสตูดิโอ ที่เป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์
The applicant enters the required details (including the ISRC Code) & upload the entry on the microsite

ผูส้ มัครกรอกรายละเอียดที่กาหนด (รวมถึงรหัส ISRC) พร้อมทั้งอัปโหลดบนไมโครไซต์

MME List is announced once in 3 months on Dolby SEA social media handles & plaques would be sent to the
MMEs by Dolby SEA team
่ ้ร ับรางวัลทุกๆ 3 เดือน บนโซเชียลมีเดียของ Dolby SEA และทาง Dolby SEA จะจัดส่งโล่รางวัลให ้กับ
จะมีการประกาศรายชือ่ MME ทีได
MMEs ผูไ้ ด ้รับรางวัล
The Dolby Music team (which is involved creatively and/or technically in recording music creation) will decide
eligibility of the MME for a specific category
ทีมงาน Dolby Music (ผูม้ ส
ี ว่ นร่วมในการสร ้างสรรค ์ และ/หรือ มีความชานาญด ้านเทคนิ คในการบันทึกเพลง ) จะเป็ นผูต้ ด
ั สินว่า MME
่ ้กาหนดไว ้
ท่านใดมีคณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามทีได
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Program Logo
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Plaque Design
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Program Levels
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Plaque Design
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Announcement Emailer + social media creatives
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