Αναζητούμε τον καλύτερο starpil επαγγελματία της
αποτρίχωσης για το 2020
Ο COVID-19 άλλαξε πολλά από τα σχέδια μας φέτος, αλλά δεν πρόκειται να το αφήσουμε να μας
εμποδίσει.
Διεθνής διαγωνισμός
Ως η κορυφαία μάρκα αποτρίχωσης ,δεν θέλουμε να χάσουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε όλους
τους εκπληκτικούς επαγγελματίες της αποτρίχωσης σε όλο τον κόσμο. Παρόλο που οι περιστάσεις
περιορίζουν τις επιλογές μας έχουμε βρει μια γρήγορη , εύκολη και πρακτική μορφή για τον διαγωνισμό.
Γρήγορη εύκολη και πρακτική μορφή
• Δημοσιεύστε το βίνετο σας στον λογαριασμό σας στο Facebook or IGTV account.
•Κάντε tag στους ακόλουθους λογαριασμούς : @starpilofficial (on Facebook) or
							
@starpil_official (on Instagram)
• Κάντε tag στον διανομέα σας
• Χρησιμοποιείστε το hashtag #Starpilcontest
• Συμπεριλάβεται την χώρα σας στην ανάρτηση σας
Θα επικοινωνήσουμε με τον νικητή μέσω του λογαριασμού του στο Facebook ή το
Instagram
Πρέπει να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά προϊόντα Starpil στο βίντεο.

Είστε έτοιμοι να διαγωνιστείτε ώστε να γίνεται ο καλύτερος
επαγγελματίας στην αποτρίχωση το 2020?
www.starpil.es
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Κανόνες 2020

Σχετικά με το διαγωνισμό
Το COVID-19 άλλαξε πολλά από τα σχέδια μας φέτος, αλλά δεν πρόκειται να το αφήσουμε να
σταθεί εμπόδιο στο Διεθνής Διαγωνισμός μας.
Ως η κορυφαία μάρκα αποτρίχωσης, έχουμε ήδη πραγματοποιήσει τέσσερα εξαιρετικά
επιτυχημένους Starpil εθνικούς Διαγωνισμούς αποτρίχωσης, και φέτος, για 5η σε σειρά,
διοργανώσαμε έναν Διεθνή Διαγωνισμό ώστε να βρούμε τον καλύτερο Starpil επαγγελματία
της αποτρίχωσης στον κόσμο. Δεν θέλουμε να χάσουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τους
φανταστικούς μας επαγγελματίες από όλα τα μέρη του κόσμου έτσι, αν και οι περιστάσεις
περιορίζουν τις επιλογές ταξιδιού μας φέτος, έχουμε έρθει με μια γρήγορη , εύκολη και πρακτική
μορφή για το διαγωνισμό.

ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ μέρος;

1

Γρήγορη εύκολη και πρακτική.
Δημοσιεύστε το βίντεό σας στο λογαριασμό σας στο Facebook ή στο IGTV.

2

Προσθέστε ετικέτες στους ακόλουθους λογαριασμούς:
@starpilofficial (στο Facebook) ή @starpil_official (στο Instagram)

3

Προσθέστε ετικέτα στον διανομέα σας

4

4 Χρησιμοποιήστε το hashtag #Starpilcontest και συμπεριλάβετε τη χώρα σας σε
ένα σχόλιο

5

Πρέπει να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά προϊόντα Starpil στο βίντεο

6

Θα επικοινωνήσουμε με τον νικητή μέσω του λογαριασμού του στο Facebook
ή στο Instagram

ΤΙ θα αξιολογήσουν οι κριτές;
Ψάχνουμε για τον ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΔΙΕΘΝΗ STARPIL ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ ΜΕ
ΡΟΛΕΤΑ για το 2020.
Θα αξιολογήσουμε την τεχνική, την παρουσίαση, την περιποίηση του πελάτη ,το πρωτόκολλο
εφαρμογής , την καθαριότητα και τη νοικοκυροσύνη. Εν ολίγοις, οι ιδιότητες που ορίζουν το
καλύτερο αποτριχωτή στον κόσμο.
* Οι συμμετέχοντες δεν θα γίνουν δεκτοί από την Ισπανία (χερσόνησος, Θέουτα και Μελίλια
και από τις Βαλεαρίδες και τις Καναρίους Νήσους), όπου ένας διαγωνισμός επί τόπου θα
πραγματοποιηθεί το 2021.

ΠΩΣ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΩ ΤΟ βίντεο;

1

Καταγράψτε ένα βίντεο με το κινητό σας (κάθετη μορφή) που δείχνει πώς κάνετε
αποτρίχωση ποδιών στη συνέχεια ανεβάστε ένα απόσπασμα (μέγιστο μήκος 5
λεπτά) στο λογαριασμό σας

2

Θέλουμε να δούμε το δωμάτιο θεραπείας σας.

3

Θέλουμε να δούμε τη στολή σας.

4

Θέλουμε να δούμε με ποια προϊόντα Starpil δουλεύετε , συμπεριλαμβανομένων των
θερμαντήρων κεριού.

5

5Αλλά, πάνω απ ‘όλα, θέλουμε να δούμε πώς θα αποτριχώσετε. Θέλουμε να δούμε
το δέρμα του πελάτη πριν και μετά, πώς εφαρμόζετε τη ρολέτα, πώς τραβάτε την
ταινία αποτρίχωσης και πώς εφαρμόζετε τα καλλυντικά αποτρίχωσης πριν και / ή
μετά.

6

Θέλουμε να δούμε το πριν και μετά.

7

Πείτε μας γιατί επιλέξατε τα προϊόντα που χρησιμοποιήσατε.
** Στο φετινό διαγωνισμό,
η μόνη κατηγορία θα είναι
η αποτρίχωση με ρολέτα

ΒΡΑΒΕΙΑ
1ο βραβείο Πακέτο προϊόντων Starpil αξίας 1.500 €
2ο βραβείο Πακέτο προϊόντων Starpil αξίας 500 €
3ο βραβείο Πακέτο προϊόντων Starpil αξίας 200 €
Τα βραβεία θα παρουσιαστούν από τον διανομέα που προσθέσατε με ετικέτα κατά τη
μεταφόρτωση του βίντεό σας.
Τα ποσά ανάθεσης δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Θα μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε προϊόν
Starpil.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η κριτική επιτροπή θα αποτελείται από μέλη του τεχνικού τμήματος αλλά και τμήματος
μάρκετινγκ της Starpil.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

1

Οι υποβολές βίντεο θα είναι ανοιχτές μεταξύ 15 Νοεμβρίου και 15 Δεκεμβρίου.

2

Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 18 Δεκεμβρίου.

3

Μπορείτε να διεκδικήσετε τα 3 βραβεία έως τις 30 Νοεμβρίου 2021.

Έτοιμοι να διαγωνιστείτε?

Συχνές ερωτήσεις
1. Πρέπει να πληρώσω για να λάβω μέρος;
Όχι, ο διαγωνισμός είναι δωρεάν. Πρέπει να ακολουθήσετε μόνο τις οδηγίες.
2. Μπορώ να υποβάλω το βίντεό μου με άλλο τρόπο;
Όχι, θα γίνονται δεκτά μόνο βίντεο που μεταφορτώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες.
3. Μπορώ να λάβω μέρος εάν δεν χρησιμοποιώ το κερί Starpil;
Όχι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο προϊόντα Starpil (κερί και καλλυντικά).
4. Τι πρέπει να κάνω εάν θέλω να λάβω μέρος αλλά δεν έχω προϊόντα Starpil;
Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο διανομέα σας και αγοράστε τα προϊόντα Starpil που χρειάζεστε
για να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό.
5. Πώς θα ξέρω αν έχω κερδίσει;
Στις 20 Δεκεμβρίου 2020 θα ανακοινώσουμε την 1η, 2η και 3η θέση στον λογαριασμό @
starpilofficial.
6. Πόση διάρκεια πρέπει να έχει το βίντεο;
Όχι περισσότερο από 5 λεπτά.
7. Ποιες χώρες μπορούν να συμμετάσχουν;
Όλες εκτός από την Ισπανία (χερσόνησος, Θέουτα και Μελίλια και Βαλεαρίδες και Κανάριοι
Νήσοι), όπου ένας διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί το 2021.
8. Και αν κερδίσω, πώς θα παραλάβω το βραβείο μου;
Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας έως τις 23 Δεκεμβρίου για να κανονίσουμε την παραλαβή του
βραβείου, το οποίο θα σας παραδώσουμε στη διεύθυνση κατοικίας σας δωρεάν.
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