
 

Wella Trend Vision Awards 2020 
National TrendVision Award (NTVA) on verkossa tapahtuva valokuvakilpailu 

jonka järjestäjinä toimii Wella Company (Hfc Perstige International Finland Oy). 

NTVA kilpailuun kuuluu kolme kategoriaa: 

- Color Artist of the year (Wella Professionals) 

- Craft Artist of the year (Wella Professionals) 

- Style Master of the year (ghd) 

Color Artist, Craft Artist ja Style Master of the Year -kategorioiden ohjeet ja 

säännöt löydät tästä: 

1. KAMPAAJA 

1.1 NTVA kilpailu on avoin kaikille kampaajille/väriammattilaisille jotka 

työskentelevät tai opiskelevat kampaajiksi Suomessa. 

1.1 Wella Companyn työntekijät tai heidän perheenjäsenensä eivät saa osallistua 

kilpailuun. 

1.2 Ainoastaan kilpailija, jonka nimi mainitaan kilpailuun ilmoittautumisen 

yhteydessä voi saada NTVA Of The Year -palkinnon. 

1.3 Kilpailijan ja mallin tulee olla 18 vuotta täyttäneitä. 

1.4 Kilpailija voi osallistua useampaan kategoriaan, mutta kilpailukuvan tulee olla 

eri jokaisessa kategoriassa. Kilpailutyön lookissa tulee näkyä myös selkeä ero 

värin, leikkauksen sekä viimeistelyn ja stailauksen suhteen. Jos kilpailija valitaan 

useammassa kategoriassa finalistiksi, hänen tulee valita kategoria, jossa hän 

haluaa kilpailla. 

2. KILPAILU 

2.1 NTVA on verkossa järjestettävä valokuvakilpailu jossa kilpailijat postaavat 

valmiin kilpailutyönsä sosiaaliseen mediaan. Kilpailutyö tulee toteuttaa 

pelkästään Wella Professionals/ghd tuotteita käyttäen. 



2.2 Jokaisen kilpailijan tulee olla valmistautunut toimittamaan listan 

kilpailutyössä käytetyistä Wella Professionals/ghd tuotteista viiden päivän 

kuluessa pyynnöstä. Jos näitä tietoja ei toimiteta, tämä voi johtaa kilpailusta 

hylkäämiseen milloin tahansa kilpailun aikana ja toisen finalistin tai voittajan 

valintaan. 

2.3 Tuomaristo arvioi kaikki kilpailukuvat ja valitsevat NTVA kulta, hopea ja 

pronssi voittajat. 

2.4 Onnistuneen lookin edellytykset: 

COLOR ARTIST 

2.4.1 Värin ja viimeistelyn täytyy olla yhteensopiva ja kaunis salonkikelpoinen 

look. 

2.4.2 Värjäystyö, joka kuvastaa kilpailijan ammattitaitoa ja kykyä luoda räätälöity 

lopputulos. 

2.4.3 Kiiltävät, erinomaisessa kunnossa olevat hiukset joissa on paras 

mahdollinen ammattimainen viimeistely. 

2.4.4 Meikki ja vaatteiden stailaus täydentävät kokonaisuutta, toimivat yhdessä 

hiustyylin kanssa ja osoittavat korkeatasoista ammattitaitoa. 

2.4.5 Pidennysten, peruukkien tai muiden hiuslisäkkeiden käyttäminen on 

kielletty. 

CRAFT ARTIST 

2.4.6 Hiustenleikkauksen, värin ja viimeistelyn tulee korostaa mallin 

persoonallisuutta sekä hänen uniikkia tyyliään 

2.4.7 Kiiltävät, erinomaisessa kunnossa olevat hiukset joissa on paras 

mahdollinen ammattimainen viimeistely. 

2.4.8 Meikki ja vaatteiden stailaus, jotka täydentävät yleistä lookia, toimivat 

yhdessä viimeistelyn kanssa ja osoittavat korkeatasoista ammattitaitoa. 

STYLE MASTER 

2.4.9 Toteuta omaperäinen, moderni ja käyttökelpoinen viimeistelysuoritus. 



2.4.10 Hiusten tulee olla vapaasti laskeutuvat siten, että väh. 80% hiuksista jää 

auki. 

2.4.11 Hiusvärin tulee olla pehmeä ja luonnollisen sävyinen tai häivytetty 

pehmeästi eri raidoitustekniikoin. Värin täytyy sopia täydellisesti mallin 

ihonsävyyn. 

2.4.12 Trendikäs meikki, kuulas ja hohtava iho. Moitteettomasti toteutetut 

silmänrajaukset, huulipuna ja kynnet. 

2.4.13 Kilpailukuvassa mallin tulee selkeästi ilmentää ghd tyttöä; energinen, 

rohkea ja peloton, itsevarma, tyyni ja hienostunut. 

2.4.14 Hiuslisäkkeiden, pidennysten jne. käyttö eivät ole sallittuja. 

3. KILPAILUUN OSALLISTUMINEN 

3.1 Luo look ja postaa kuva valmiista työstä julkiseen Instagram profiiliisi. 

Mainitse kuvatekstissä @wellanordic ja merkitse se myös kuvaan. Käytä 

#Nordic_NTVA2020 sekä oikeaa maakohtaista kategoria-hahstagia yhdessä 

@wellanordic kanssa: #ColorArtist_Suomi, #CraftArtist_Suomi tai 

#StyleMaster_Suomi 

3.2 Jokaista kilpailijaa pyydetään luovuttamaan immateriaalioikeudet Wella 

Companylle. Kilpailijan tulee kirjoittaa Instagramin kommenttikenttään 

“Lähettämällä tämän kuvan suostun ja annan immateriaalioikeuteni Wella 

Companylle”. 

3.3 Kilpailuun voi osallistua myös käyttämällä jo olemassa olevaa kuvaa, kunhan 

kuvalla ei ole kilpailtu aiemmin eikä se ole 12 kuukautta vanhempi. 

3.4 Puhelimella otetut kuvat ovat täysin sallittuja, varmista paras mahdollinen 

kuvan laatu kuvatessasi kilpailutyösi puhelimella. Kaikkia ammattimaisesti tai 

puhelimella otettuja kilpailukuvia arvioidaan tasapuolisesti. 

3.5 Viimeinen mahdollinen osallistumispäivä on 1. Tammikuuta 2021. Tämän 

jälkeen vastaanotettuja kilpailutöitä ei voida hyväksyä mukaan kilpailuun. 

3.6 Wella Professionals tuomaristo arvioi kuvat seuraavasti: 

https://www.facebook.com/hashtag/nordic_ntva2020?__eep__=6&source=note&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/colorartist_suomi?__eep__=6&source=note&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/craftartist_suomi?__eep__=6&source=note&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/stylemaster_suomi?__eep__=6&source=note&epa=HASHTAG


COLOR ARTIST 

3.6.1 40% - värin valinta ja sopivuus mallille huomioden tämän kasvonpiirteet, 

ihonsävyn ja silmienvärin. 

3.6.2 30% - toteutuksen tasokkuus, värjäystyön kauneus kokonaisuudessaan, 

hiusten laatu, kunto ja kiilto 

3.6.3 30% - lopullinen kokonaislook, väri, leikkaus ja viimeistely 

CRAFT ARTIST 

3.6.4 50% - leikkaus / viimeistely / väritekniikat 

3.6.5 30% - kauniisti räätälöity lopputulos sekä yleinen visio 

3.6.6 20% - lookin sopivuus mallille 

STYLE MASTER 

3.6.7 40% - erinomaiset viimeistelytekniikat 

3.6.8 40% - kokonaislook ja visio 

3.6.9 20% - hiustenväri ja kuinka se korostaa viimeistelyä 

3.7 Kilpailun voittajille tullaan ilmoittamaan voitosta henkilökohtaisesti ja heitä 

pyydetään lähettämään viiden päivän kuluessa kilpailutöissään käytetyt 

värireseptit ja tuotteet sekä selvitys inspiraatiosta lookin takana. 

4. NTVA PALKINNOT 

4.1 20. Tammikuuta 2021 kansalliset NTVA Color Artist, Craft Artist ja Style 

Master Pronssi, Hopea ja Kulta voittajat julkistetaan sosiaalisessa mediassa 

@wellanordic kanavalla. 

4.2 NTVA Pronssi voittajat saavat: 

4.2.1 Wella Professionals tai ghd seminaareja ja tuotteita 500€ arvosta 

4.2.2 NTVA Pokaalin 

4.3 NTVA Hopea voittajat saavat: 

4.3.1 Wella Professionals tai ghd seminaareja ja tuotteita 700€ arvosta 



4.3.2 NTVA Pokaalin 

4.4 NTVA Kulta voittajat saavat 

4.4.1 Wella Professionals tai ghd seminaareja ja tuotteita 1000€ arvosta 

4.4.2 NTVA Pokaalin 

4.4.3 Kutsun Destination tapahtumaan Gran Canarialle 15.-17.9.2021. 

 (Palkintoon sisältyy edestakaiset lennot Helsingistä, majoitus-, ruoat -, 

ruokajuomat kohteessa) – Palkinnon arvo +3000€. Jos NTVA Color Artist, Craft 

Artist tai Style Masters kulta palkinnon voittaja on estynyt matkustamaan 

määritettyinä ja sovittuina päivinä tai jos hän ei voi osallistua mihinkään 

palkintoon liittyvään toimintaan Wella Companyn määrittäminä päivinä, palkinto 

menetetään. 

4.4.4 Kaikki muut kulut, joita ei ole nimenomaisesti lueteltu yllä; mukaan lukien 

verot, vakuutukset, puhelinmaksut, huonepalvelut ja pesulapalvelut, 

henkilökohtaiset kulut, juomarahat, viihde, satunnaiset kulut tai muut kulut, joita 

ei mainita Säännöt ja Ohjeet asiakirjassa ovat NTVA Kulta -voittajan omalla 

vastuulla. 

4.4.5 Palkintojen siirtäminen, korvaaminen tai rahamääräisen vastineen 

saaminen ei ole mahdollista, paitsi jos Wella Company päättää harkintansa 

vuoksi, että palkintoa ei ole saatavissa mistään syystä, mukaan lukien rajoitukset, 

peruuttaminen, aikataulujen ristiriidat tai ylivoimainen este; tullaan tällaisessa 

tilanteessa jakamaan samanarvoinen tai vaihtoehtoinen 

palkinto/palkintokomponentti ja tällöin Wella Companyn velvollisuus voittajiin 

on täytetty, eikä muita lisäkorvauksia myönnetä. Palkinnon vastaanottamisesta 

tai sen käytöstä johtuvista vahingoista, menetyksistä tai vammoista ei oteta 

mitään vastuuta. 

4.4.6 NTVA Kulta -voittajilla on oltava voimassa olevat matkustusasiakirjat 

(Voimassa oleva valokuvallinen henkilötodistus, voimassa oleva passi, 

mahdollinen viisumi jne.) matkustaakseen Gran Canarialle. Jos NTVA Kulta -

voittajalla ei ole tai saa vaadittuja matkustusasiakirjoja, tullaan palkinto tällöin 

menettämään. 



Huomaa seuraamme Covid-19-tilannetta ja pidätämme oikeuden muuttaa 

tapahtuman ajankohtaa ja paikkaa sen hetkisten rajoitusten mukaisesti. 

5. ITVA KILPAILU 

5.1 Kaikki Pohjoismaalaiset NTVA Kulta -voittajat kilpailevat International 

TrendVision Award -palkinnosta (ITVA) kaikkia muita NTVA Kulta -voittajia 

ympäri maailmaa vastaan . 

5.2 ITVA on kilpailu, jossa tuomaristo arvioi jokaisen kilpailijan NTVA-voittajan 

kilpailutyön. 

Jaamme lisätietoja tästä ja ITVA-palkinnoista suoraan NTVA Kulta -voittajille. 

6. KÄYTTÖOIKEUDET 

6.1 Lähettämällä meille kuvia TrendVision Awards -kilpailun yhteydessä, 

"kilpailija" edustaa ja takaa Wella Companylle, että kaikki TrendVision Award -

kilpailun yhteydessä toimitetut valokuvat ovat kilpailijan alkuperäisiä 

tekijänoikeuksien alaisia teoksia ja että kilpailijalla on vapaus myöntää ja antaa 

Wella Companylle yksinoikeus, rojaltiton, täysin maksetun, jatkuvan oikeuden ja 

lisenssin jäljentää, levittää, näyttää ja luoda johdannaisteoksia sekä kilpailun 

edistämisen yhteydessä tapahtumasta kaikissa tiedotusvälineissä nyt ja 

myöhemmin. Jos valokuvassa on materiaaleja tai elementtejä, jotka eivät ole 

kilpailijan omistuksessa ja / tai joihin kolmansien osapuolten oikeudet kuuluvat 

ja / tai jos valokuvassa esiintyy henkilöitä, on kilpailija vastuussa näistä kaikista 

ennen valokuvan jättämistä kilpailuun. Kaikki julkaisut ja suostumukset, jotka 

ovat tarpeen valokuvan käytön sallimiseksi näissä virallisissa säännöissä 

määrätyllä tavalla tapahtuu ilman korvausta. Jos valokuvassa esiintyvä henkilö ei 

ole täysi-ikäinen asuinmaassaan, näin ollen jokaisessa julkaisussa vaaditaan 

vanhemman tai laillisen huoltajan allekirjoitus. Kilpailijan on korvattava ja 

pidettävä Wella Companylle vaarattomana kaikille tappioille, joita korvauksen 

saajille aiheutuu kilpailijan rikkomuksesta tässä sopimuksessa annettujen 

huomautusten ja takuiden perusteella. Wella Companyn pyynnöstä jokaisen 

kilpailijan on oltava valmis toimittamaan (5 kalenteripäivän kuluessa Wella 

Companyn pyynnön vastaanottamisesta) allekirjoitetun vapautuksen kaikista 

valokuvassa mukana olleista henkilöistä ja / tai valokuvassa olevien materiaalien 



omistajalta. Wella Company jäljentää, levittää, näyttää ja luo johdannaisteoksia 

kilpailuun liittyvissä julkaisuissa ja kilpailun edistämisestämiseksi millä tahansa 

medialla, joka tunnetaan nyt ja myöhemmin. Jos tällaista vapautusta ei toimiteta 

pyynnöstä, hänet voidaan hylätä milloin tahansa kilpailun aikana ja valita toinen 

finalisti tai voittaja. 

HUOMIOITHAN 

TUOMAREIDEN PÄÄTÖS ON LOPULLINEN. KILPAILIJOILLA EI OLE OIKEUTTA 

MUUTOKSEN HAKUUN. 

KILPAILUUN OSALLISTUMINEN VAHVISTAA, ETTÄ KILPAILIJA SUOSTUU 

NOUDATTAMAAN KILPAILUSÄÄNTÖJÄ. SÄÄNTÖJEN JA OHJEIDEN 

NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN JOHTAVAT POIKKEUKSETTA KILPAILIJAN 

HYLKÄÄMISEEN. 

 


