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National TrendVision Award (NTVA) er en online fotografisk konkurrence, der drives af HFC Prestige Denmark 
Aps -Kirkebjerg Parkvej 9E - 2605 Brøndby - Denmark 
NTVA er en konkurrence med flere kategorier: 

- Color Artist of the year (by Wella Professionals) 
- Craft Artist of the year (by Wella Professionals) 
- Style Master of the year (by ghd) 

 

Dette dokument præsenterer regler og regulering af Color Artist, Craft Artist and Style Master of the Year 

kategori 
. 

1. OM FRISØREN 
 
1.1 NTVA-konkurrencen er åben for alle kvalificerede frisører, der arbejder som uddannet frisør 

eller 4. Års elev som frisør I Danmark. 
1.2 Ingen familier og tættere familiemedlemmer (brødre, søstre, forældre, børn, mand eller 

samboere) og freelancer samt ansatte, der arbejder for Coty, får adgang til konkurrencen. 
1.3 Kun den konkurrent, hvis navn findes på tilmeldingsformularen, kan modtage årets NTVA-

vinder 
1.4 Konkurrenten og modellen skal være over 18 år gammel. 

 
1.5 Konkurrenterne har tilladelse til at indsende så mange post, som de vil på tværs af alle 

kategorier, men for hver post skal der være et nyt billede / udseende med en klar forskel i 
hårfarve, klip og stil. Hvis en konkurrent vælges i flere kategorier som finalist, kontaktes han / 
hun for at vælge den kategori, han / hun vil konkurrere i 

 
 

2. OM KONKURRENCEN 
 

2.1   NTVA er en online fotografikonkurrence, hvor konkurrenterne konkurrerer ved at lægge et 
fotografi af et færdigt look på sociale medier, lavet med Wella Professionals / ghd-produkter. 

2.2   Efter Cotys anmodning skal hver konkurrent være parat til at give (inden for fem 
kalenderdage efter modtagelse af Cotys anmodning) listen over de anvendte Wella 
Professionals / ghd-produkter. Hvis disse oplysninger ikke gives, kan dette resultere i 
diskvalifikation på ethvert tidspunkt under konkurrencen og valg af en alternativ finalist eller 
vinder. 

2.3   Et dommerpanel bedømmer alle billeder og vælger NTVA-guld-, sølv- og bronzevindere. 
2.4 Et vellykket look skal vises: 

 
COLOR ARTIST 
2.4.1  En farve og styling, der komplementerer hinanden, mens du skaber et smukt, bærbart og 

salonvenlight total look 
2.4.2  En farve, der afspejler den professionelle ekspertise og evne hos frisøren, til at skabe et 

skræddersyet slutresultat 
2.4.3  Et shiny hår og i god tilstand med den højeste professionelle finish  
2.4.4  Makeup og tøjstyling, der supplerer det overordnede look, der arbejder i synergi med håret, 

der viser det højeste niveau af håndværk 
2.4.5 Brug af falsk hår er forbudt (ingen hårstykker, extensions osv. Er tilladt) 
 

CRAFT ARTIST 
2.4.6  Et smukt hår i klip, farve og styling, der overvejer og komplimenterer modellens personlige 

skønhed og hendes unikke stil 
2.4.7  Et shiny hår og i god tilstand med den højeste professionelle finish  
2.4.8  Makeup og tøjstyling, der supplerer det overordnede look, der arbejder i synergi med håret, 

der viser det højeste niveau af håndværk 
2.4.9      Brug af falsk hår er forbudt (ingen hårstykker, extensions osv. Er tilladt) 
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STYLE MASTER 
2.4.10 Enestående stylingudførelse der fremfører et moderne bærbart look 
2.4.11 Hår skal være fritflydende med mindst 80% af håret løst. 
2.4.12 Hårfarve skal have bløde naturlige toner eller en blød blanding af highlights og skal altid 

komplimentere hudfarven på modellen 
2.4.13  Makeup skal være trend, og huden skal være levende og lysende.  

Eyeliner, læbestift og negle udføres uden perfekt, uden fejl 
2.4.14 Ghd pigen skal være en model som er energisk, cool og frygtløs, samtidig klar og poleret.  
2.4.15 Brug af falsk hår er forbudt (ingen hårstykker, extensions osv. Er tilladt) 

 

3. OM INDLEDNINGFASEN 
 

3.1  Fuldfør et look, og opload et billede på din Instagram (med åben profil).  

Nævn @wellanordic, i billedtekst og tag dem også på billedet.  

Brug hashtag # Nordic_NTVA2020 og den rigtige kategori #Danmark_ColorArtist 

#Danmark_CraftArtist eller  #Danmark_StyleMaster 

3.2 Hver deltager, der ønsker at deltage i konkurrencen, bliver bedt om at skrive i kommentarboksen 

på Instagram “Ved at sende dette foto er jeg enig og tildeler Coty mine immaterielle rettigheder”. 

3.3 Friørens billed vil blive accepteret hvis det eksisterende foto ikke er blevet indsendt tidligere til 

NTVA eller en anden konkurrence hvor firmaet har rettighederne til billederne. Billedet skal være 

taget højst 12 måneder før indsendelse 

3.4 Foto der er taget på en telefon, accepteres, og det skal udvise bedst mulig kvalitet af fotografiet. 

Alle fotografier, der enten er optaget professionelt eller taget på en mobiltelefon, vil blive 

bedømt lige. 

3.5 Dato for tilmeldingsfrist er 1. november 2020. Post modtages efter denne dato, kan ikke 

accepteres. 

3.6 Billeder bedømmes af Wella Professionals-panelet. 

 
 

COLOR ARTIST 
3.6.1 40% - valg af farve og klædelighed til modellen features, hud- og øjenfarve 
3.6.2 30% - kvaliteten af udførelsen på skønheden af farve, hårkvalitet og glans 
3.6.3 30% - det samlede færdige look. Farve, klip, styling 

 

CRAFT ARTIST 
3.6.4 50% - klip / styling / farveteknikker 
3.6.5 30% - slutresultatet udførelse og den overordnede vision 
3.6.6 20% - modellernes evne til at bære looket 

 

STYLE MASTER 

3.6.7 40% - den enestående styling-teknik 
3.6.8 40% - den samlede vision og udseende 
3.6.9 20% - hårfarve, og hvordan det forbedres ved styling 

 
 

3..7  Vinderne får besked på at blive bedt om at indsende den farveopskrift/produkter, der er 
brugt på deres look, inden for fem kalenderdage efter modtagelse af Cotys anmodning i 
henhold til en beskrivelse af inspiration bag det oprettede look 
 

 

4 OM NTVA PRIZES 
 

4.1  D. 1. december 2020 annonceres den lokale NTVA Color Artist, Craft Artist og Style Master Bronze, sølv 
og Guld-vinder på sociale medier på @wellanordic profil 

4.2  NTVA-bronzevinderne modtager: 
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4.2.1 Seminarer og produkter fra Wella Professionals eller ghd til en værdi af 4000kr 
4.2.2 et trofæ 

 
4.3         NTVA Sølv vinderne modtager 
4.3.1 Seminarer og produkter fra Wella Professionals eller ghd til en værdi af 6000 kr 
4.3.2 Et trofæ 

 
 
 
4.4   NTVA Guld-vinderne modtager: 

4.4.1  Seminarer og produkter fra Wella Professionals eller ghd til en værdi af 7500 kr 
4.4.3 Trofæ 
4.4.3  Invitation til at deltage i ITVA Creative Retreat, der sker i 19. - 21.  Marts 2021 

(nøjagtig dato, bliver annonceres i slutningen af juli 2020). ITVA Creative Retreat vil 
bestå af 3 dages mentorordning med internationale kunstnere (transport, 
indkvartering, mad og drikke og de 3 dage af mentoring, der er omfattet af Coty) - 
præmieværdi 25000kr) Hvis NTVA Color Artist, Craft Artist eller Style Master Guld-
vinderen ikke er i stand til at rejse på angivne datoer eller hvis de ikke er i stand til at 
deltage i en præmierelateret aktivitet på datoer angivet af Coty, tabes præmien.  

4.4.4  Alle andre udgifter og omkostninger, ikke udtrykkeligt skrevet, som fx, skatter, 
forsikringer, telefonomkostninger, roomservice og vaskeritjenester, personlige 
udgifter, drikkepenge, underholdning, tilfældige afgifter eller andre ting, der ikke 
specifikt er angivet og beskrevet i disse regler, er ikke Cotys ansvar for NTVA Gold 
vinderne. 

4.4.5 Ingen transport, erstatning eller kontant værdi, undtagen efter Cotys skøn alene på 
grund af præmie utilgængelighed af en eller anden grund, herunder, aflysning, 
planlægningskonflikter eller et tilfælde af force majeure; og under sådanne 
omstændigheder tildeles en alternativ præmie / præmiekomponent, og Cotys 
forpligtelse overfor vinderne vil blive opfyldt, og der ydes ingen anden yderligere 
kompensation. Der påtages sig intet ansvar eller ansvar for skader, tab eller skade 
som følge af accept eller brug af en præmie. 

4.4.6 Nordisk NTVA guld-vindere skal have gyldige rejsedokumenter (dvs. gyldigt foto-ID, 
gyldigt pas, VISA osv.) For at rejse til ITVA Creative Retreat. Manglende opnåelse af 
krævede rejsedokumenter af den nordiske NTVA Gold-vinder kan resultere i 
fortabelse af præmien. 
 

5 OM ITVA KONKURRENCEN 
 

5.1 De nordiske NTVA Guld-vindere konkurrerer om International TrendVision Award (ITVA) mod alle andre 
NTVA Gold-vindere fra hele verden. 

5.2 ITVA er en konkurrence, hvor et dommerpanel vurderer hver konkurrenters NTVA vinder look.  
Vi vil dele mere information om dette og priserne på ITVA direkte med vinderne af NTVA Gold. 

 

 
6. BRUGSRETTIGHEDER 

 
6.1 Ved at indsende billeder til os i forbindelse med TrendVision Awards-konkurrencen repræsenterer og 

"garanterer du" Coty, at alle fotografiske billeder, der er indsendt i forbindelse med TrendVision 
Award, udgør originale ophavsretligt beskyttede værker af konkurrenten, og at konkurrenten er fri til 
bevilger og giver hermed Coty en non-exclusiv, royalty-free, fuldt betalt, evigvarende, ret og licens til 
at gengive, distribuere, vise og oprette afledte værker af posten i forbindelse med konkurrencen og 
promoveringen af konkurrencen, i ethvert medie nu eller i det følgende kendt. Hvis fotografiet 
indeholder materiale eller elementer, der ikke ejes af konkurrenten og / eller som er underlagt 
tredjeparts rettigheder og / eller hvis der vises nogen personer på fotografiet, er konkurrenten 
ansvarlig for at opnå, inden indsendelse af fotografere, alle frigivelser og samtykke, der er nødvendige 
for at tillade udstilling og brug af fotografiet på den måde, der er angivet i disse officielle regler og 
forskrifter uden nogen kompensation. Hvis en person, der vises på et fotografi, er under majoriteten i 
deres hjemland, kræves underskrift af en forælder eller værge på hver frigivelse. Konkurrent skal 
skadesløsholde og holde Coty ufarlig for eventuelle tab, som de skadespligtige parter har opstået 
som følge af en konkurrent's brud på de repræsentationer og garantier, der er fremsat i denne aftale. 
På Cotys anmodning skal hver konkurrent være parat til at give (inden for fem kalenderdage efter 
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modtagelse af Cotys anmodning) en underskrevet frigivelse fra alle personer, der vises på det 
indsendte fotografi og / eller fra ejeren af ethvert materiale, der vises på fotografiet, med tilladelse af 
Coty til at gengive, distribuere, vise og oprette afledte værker af posten i forbindelse med 
konkurrencen og promoveringen af konkurrencen, i ethvert medie, der nu eller i det følgende er 
kendt. Manglende levering af en sådan frigivelse efter anmodning kan resultere i inhabilitet når som 
helst under konkurrencen og valg af en alternativ finalist eller vinder. 

 
BEMÆRK VENLIGST 
DOMERNES BESLUTNING ER ENDELIG.  
DELTAGERNE HAR IKKE RET TIL JURIDISK HJÆLP. 
Tilmelding til KONKURRENCENS  bekræfter, at deltagerne er enige om at overholde konkurrencereglerne. 
MANGLENDE OVERHOLDELSE AF REGLERNE vil give anledning til  DISKVALIFIKATION. 
 
 

#ColorArtist_Danmark #CraftArtist_Danmark #StyleMaster_Danmark 


