AZ ÉV SZÉPSÉGSZALONJA 2018.
Országos internetes szépségszalon pályázat
Idén is keressük az „ÉV SZALON”-ját!
Fodrász vagy? Kozmetikus? Műkörömépítő? Pedikűrös?
Egy szuper szalonban dolgozol, amely különlegessége miatt kiemelkedik az átlagból?
Mégsem tűnt fel? EDDIG…!
Most kedves Szépség Team itt az ideje, hogy ezen változtassatok, és megmutassátok az
országnak, hogy mitől a tiétek a legkülönlegesebb szalon, miért érdemelné meg az Év
szépségszalonja címet!
Olyan szalonok jelentkezését várjuk, akik úgy érzik, hogy követendő példák lehetnek az
ő szakterületükön működő szalonoknak, mert olyan koncepciójuk van, ami kiemeli őket
az átlag szépségszalon kategóriából.
A Ti szalonotok pont ilyen, ugye? Akkor hát ideje, hogy ezt mindenki megtudja!
Most egy igazán nívós verseny részesei lehettek, ahol a szakma legjobbjai zsűrizik a
beérkezett pályázatot, és ha a Ti szalonotok lesz a legjobb, a jutalmatok sem marad el!
Kik jelentkezhetnek?
Olyan Magyarországon működő szépségszalonok jelentkezését várjuk, ahol a munkatársak
szenvedélye a munkájuk, és szívesen megmérettetnék magukat egy országos nívós versenyen,
ahol bizonyíthatnák, hogy kiemelkednek az átlagból, működésük akár példaértékűnek is
tekinthető.
Melyek a nevezési feltételek?
1. Valós szépségipari tevékenység.
1. A REMEKA regisztrált tagja legyen a nevező szalon min. egy munkatársa.
2. Minőségileg a kiírásnak megfelelő pályamunka és a helyesen kitöltött nevezési lap
eljuttatása a nevezési határidőig, a kért formában.
A versenyre szeretettel várunk minden szépségszalont, aki úgy érzi, szeretné megmérettetni
magát egy igényes, komoly mezőnyben. Nevezési díj nincs, a jelentkezés feltétele, hogy a
szalon legalább egy munkatársa regisztrált tagja legyen a REMEKA-nak. Az új tagok számára
a regisztráció nem csupán a versenyre jelentkezés jogát foglalja magában, hanem egyben
tagságot is jelent az oldalon, melynek köszönhetően részese lehet a REMEKA csodás
világának, és az általa nyújtott szakmai lehetőségeknek.
A regisztrációról bővebben ITT:
(http://remeka.hu/index.php/magunkrol/kerdesek-valaszok/item/866-regisztraciokezdemenyezese)
A verseny menete, a jelentkezők feladata
1. Minden jelentkező a saját szalonjáról készített fotókkal tud a versenyen részt
venni. (6 db – 1db külső kép, 1 kép a bejárattól befelé fényképezve, max. 3 db a szalon
különlegességeiről, 1 csapatkép a munkatársakról). Valamint kérünk egy 3000–6000
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karakterből álló bemutatkozó pályázatot, amelyben leírják az értékelési
szempontok szerint a szalon történetét, továbbá azt is, hogy miben különleges, miért
lehetne ez a szalon követendő példa a szakmában, és hogy tevékenységüket milyen
módon ismertetik a nagyközönséggel – szórólap, névjegy, kupon, online felületek stb.
A szalon reklámanyagainak digitális változatát a jelentkezési lap elküldésekor kérjük
csatolni!
A pályázat formai követelménye:
Word formátum, Times New Roman, 12-es betűméret, 1,5 sortáv, sorkizárt, körben
2cm-es margó.
A versenyző a pályázati anyaggal (képek és fogalmazás) és a kitöltött jelentkezési lap
elküldésével (media@remeka.hu) jelzi a szervezők felé a részvételi szándékát.
2. A beérkezett pályázatok előválogatáson esnek át, majd a továbbjutott versenyzőket
a szakmai zsűri értékeli – lehetőséghez képest a személyes szalonlátogatási
tapasztalatot is pontozva.
3. A kijelölt zsűritagok az összbenyomást is értékelik.
4. A jelentkezési határidő lejárta után egy hónapon belül, de legkésőbb 2018.
december 31-ig megtörténik a zsűrizés és az eredményhirdetés, amelyről a remeka.hu
weboldalon, illetve hírlevélben és/ vagy e-mailben értesítjük a résztvevőket.
Versenymunka értékelése
A beérkezett pályázatok előzsűrizésen esnek át, a beválasztott műveket értékeli a zsűri, és
közülük kerül ki a nyertes, illetve azokra lehet közönségszavazatokat gyűjteni. A zsűri tagjai
az Év Szalonja versenyek valamelyikén helyezést elért szépségszalonok tulajdonosa/vezetője,
illetve a szervező által felkért szakemberek közül kerülnek ki.
a. Koncepció – milyen célból, vendégkörre és hogyan alakította ki a szalont? (1-10 pont)
b. Szakmai színvonal – az alapszolgáltatásoknak és a kitűzött koncepciónak mennyire felel
meg a szalon szolgáltatás- és termékkínálata? (1-10 pont)
c. Specialitások – az alap szakmai szolgáltatáson túl milyen van még? (1-10 pont)
d. Szalonkommunikáció – hogyan ismerteti szalonját online (közösségi oldalak, saját
weboldal stb.) és offline (szórólapok, névjegy, kupon, sajtómegjelenés stb.) (1-10 pont)
e. Összkép – a kitűzött koncepció, az alapszolgáltatások, a specialitások mennyire
harmonikusan álltak össze a szalonban? (1-10 pont)
Nyeremények:
Első három helyezett szalon oklevelet kap.
A győztes szalont és tulajdonosát bemutatjuk a www.remeka.hu oldalon.
ÉV SZALONJA 2018. díj: a díjat az a szalon kapja, aki elindult a www.remeka.hu
felhívásán, és a független zsűri értékelése alapján a legtöbb pontot érte el. A szalont és
vezetőjét interjúban mutatjuk be.
Visszalépés a versenyből:
A visszalépési szándékot kérjük, e-mailben jelezze nekünk. A lemondástól számított 2
munkanapon belül törlésre kerül a jelentkezése a rendszerből.
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Beküldési feltételek:
 Olyan szalonok jelentkezését várjuk, akik még nem nyerték el a www.remeka.hu oldal
által meghirdetett ÉV SZALONJA díjat.


A képeket kérjük digitális formában, magas minőségben (de max. 1MB-nél nem
nagyobb méretben darabonként) a www.remeka.hu oldalra feltölteni, a jelentkezéskor
megadott regisztrált személy galériájába.



A fotók vízjelként nem tartalmazhatnak termékreklámot, logót, a készítő nevét. A
fénykép szerzője a pályázatban, illetve a feltöltött kép melletti szövegben
megnevezhető.



A fénykép feltöltésével és a jelentkezési lap elküldésével a versenyző a verseny
szabályait elfogadja, és hozzájárul, hogy adatait (név, település) a verseny szervezője
az eredményhirdetéskor megjelenítse, illetve a versenyre leadott anyagát a jövőben
reklámtevékenységhez felhasználja.



Retusálás TILOS (retusálásnak számít a kép feliratozása, keretkészítés,
körbevágás, homályosítás, színmélységállítás, háttércsere, a kép részleteinek
eltüntetése, javítása, új elemek hozzátétele és minden olyan munka, mely a
minőséget látszólag javítja vagy a szalon állapotán változtat). Ezt a szempontot
szakember ellenőrzi.



Legyen éles, jól kivehető részletességű a képanyag!

Egyéb:
A résztvevő a jelentkezési lap beküldésével elfogadja a versenyszabályokat, és hozzájárul,
hogy a versenybe küldött képeit a REMEKA Contact Kft. szerkesztősége nyilvánosságra
hozza, azokat reklámok céljaira felhasználja, továbbá más médiumokban megjelentesse. A
versenyző vállalja, hogy a verseny elsődleges publicitását a REMEKA Contact Kft. részére
fenntartja, azaz másik média számára, sem nyilatkozatot, sem fotót, sem egyéb beszámolót
sem közvetett, sem közvetlen formában nem ad, megjelenéshez nem járul hozzá.
A versenykiírásban szereplő bármely feltétel megkerülése a Szervező döntése alapján a
versenyből való kizárást vonhatja maga után.

Budapest, 2018. március 01.
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