
JOY PRIX DE BEAUTÉ  „A szépség nagydíja” 20 éve elkötelezetten a minőségi szépségápolás mellett!

Versenyszabályzat!



JOY PRIX DE BEAUTÉ  „A szépség nagydíja” 20 éve elkötelezetten a minőségi szépségápolás mellett!

Minden nevezéssel kapcsolatos anyagra vonatkozóan a beérkezés határideje:

2021. október 24. 23.59 h 
2021. október. 24. után beérkezett nevezéseket nem tudjuk figyelembe venni! Kérjük, hogy ezt vegye  

figyelembe és amennyiben a nevezéssel technikai, vagy egyéb problémája akad, keressen minket bizalommal!

Kontakt: Szöllősi Vivien brand manager - +3670 340 68 74, v.szollosi@marquardmedia.hu

A termékek beérkeztetésének határideje: 

2021. október 29. 17 h.

A termékek beérkeztetésének címe, irodánk helyszíne: 

1031. Budapest, Angel Sanz Briz út 13., Graphisoft Park, SP B2-es épület
Felhívjuk figyelmét, hogy nem termékmintát vagy mini terméket, hanem a kereskedelmi forgalomban kapható 

terméket, illetve az azzal megegyező „not for sale” terméket várunk, annak érdekében, hogy a zsűri minden  
nevezett terméket egyenlő feltételek mellett tudja értékelni. A design különdíjra pályázás esetében különösen  

fontos a zsűri számára, hogy eredeti csomagolású termékből legalább 2 db-ot küldjenek és a fennmaradó  
három darab lehet, az eredetitől eltérő csomagolású, de minőségében és kiszerelésében az eredetivel megegyező 

termék. A beküldött termékek a tesztelés során felbontásra kerülnek, így azokat médiavállaltunknak nem áll  
módjában visszaküldeni.

1.
Nevezni kizárólag  

a pdb.marquardmedia.hu  
oldalon lehet,  

regisztráció után.   
Kérjük, amennyiben  

tavaly regisztrált,  
ellenőrizze és frissítse adatait.

2.
A pályázók bármennyi terméket nevezhetnek,  

de egy terméket legfeljebb 3 kategóriában lehet nevezni.  
Amennyiben egy terméket több kategóriában is nevez,  

a szervező joga eldönteni, hogy végül melyik kategóriában  
fog versenyezni a termék. Szervező minden esetben  

külön szempontok alapján bírálja el a termékbesorolást,  
figyelembe véve a partner legjobb érdekét és legjobb  

esélyeit a versenyben.

3.
A versenyben való részvétel feltétele, hogy  
a teszteléshez minden nevezett termékből  

5 db-ot kérünk beküldeni az irodánkba,  
az alábbiak szerint:  

Cím: Marquard Media Mo. Kft, 1031. Budapest,  
Angel Sanz Briz út 13., Graphisoft Park,  

SP B2-es épület.  
A termék küldésénél kérjük, tüntesse fel:  

JOY Prix de Beauté „A szépség nagydíja - 2021”  
A feladó szelvényt tartsa magánál és csatoljon  

egy példányt a küldött csomaghoz. Kérdés esetén 
kérjük, hogy keresse kapcsolattartóját!

4.
Termékcsalád együttesen nem nevezhető,  

csak az egyes termékek külön-külön.  
Termékcsalád csak akkor nevezhető, amennyiben  

a termékek egymás nélkül nem működnek,  
így pl. egy gél-lakk termékcsaládnál egy termékként  

nevezhető az alapozó a színező és fedőlakk,  
de egy sampon esetében a különböző  

hatású termékek már külön-külön  
terméknek számítanak.

Az esemény szervezője a JOY Magazin, amely a Marquard Média Magyarország Kft. kiadványa.  
( 1031. Budapest, Angel Sanz Briz út 13., Graphisoft Park).  

A verseny résztvevői kizárólag olyan kozmetikai cégek, amelyek termékei  
Magyarországon is forgalmazásra kerülnek. A verseny célja, hogy kiválassza  

a magyar kozmetikai piac legjobb termékeit.

A NEVEZÉS MÓDJA



1.Hajápolás&Hajformázás
2. Szépségápolási kisgépek
3. Gyógyszertárakban forgalmazott  

szépségtermékek
4. Anti-aging termékek luxus
5. Anti-aging széles körben terjesztett
6. Női arcápolás – luxus
7. Női arcápolás – széles körben terjesztett
8. Női testápolás
9. Női illat – szelektív
10. Női illat – félszelektív
11. Férfi illat – szelektív
12. Férfi illat – félszelektív
13. Dekorkozmetikumok – száj

14. Dekorkozmetikumok – arc
15. Dekorkozmetikumok – szem
16. Szájápolás
17. #VegyélHazait Szépség 
18. Fényvédelem
19. Tudatos termék - Bio és vegan
20. Tudatos termék - Cruelty Free

2021-BEN 20 + 3 KATEGÓRIÁBAN 
KERÜLNEK A DÍJAK KIOSZTÁSRA: 

Ezek mellett kiválasztottunk 3 olyan különdíjas  
kategóriát, amelyekben nevezést nem lehet leadni, 
mert kizárólag a szakmai zsűri dönt a nyertesekről:

•  Az év dobása különdíj
•  20 éve Velünk különdíj
•  A legzöldebb termék

2021-ben második alkalommal nyitjuk meg nevezésre és szavazásra a #VegyélHazait Szépség kategóriát.  
A kategóriában való nevezés feltételei:

    • Regisztrált cég a #VegyélHazait-on
    • Saját arculattal, marketing anyagokkal rendelkezik

Amennyiben egy kategóriában nem érkezik megfelelő számú nevezés (minimum 3 termék/kategória) cégünk fenntartja 
a jogot, hogy a kategóriát utólagosan törölje, és az addig, az adott kategóriában nevezett termékeket – előzetes egyeztetést 

követően – más kategóriába sorolja, ilyen módon biztosítva mégis a termék részvételét a versenyben. Egyéb esetben  
a termékeket visszaküldjük. 

A ZSŰRIZÉS
Előzsűrizés:

Az összes 2021. október 24., 23:59 h-ig nevezett termék részt vesz rajta. Olvasói népszerűségi  
szempontok alapján kerül eldöntésre a JOY szakmai stábja által, hogy mely termékek kerülnek be  

kategóriánként a TOP15-be. 

Ezek a termékek kerülnek bemutatásra az olvasói szavazó oldalon  
(kategóriánként minimum 3, maximum 15 db termék) 2021. október 29-től, 2021. november 30-ig. 

A nyertesek kiválasztása: Az előzsűrizésen továbbjutott termékek közül kerülnek kiválasztásra  
kategóriánként egy győztes, a második és a harmadik helyezett, valamint közönségkedvenc díj is.  

Ezek alól kivételt képez a 3 különdíjas kategória, ahol a zsűri csak 1 díjat oszt ki. 

2021. október 29-től, 2021. november 30-ig tart a szavazásiidőszak a www.joy.hu/szepsegdij oldalon.  
A végső nyertesek kiválasztása az olvasói szavazatok és a zsűri által leadott pontszámok összesítésével  

történik. A nevező cégek saját social media oldalaikon szavazásra buzdíthatják márkájuk rajongóit.  
A JOY márka PRix de Beauté kampánya során, részrehajlás nélkül a verseny egészét fogja promótálni.

A verseny menete és a díjazás: 
A nyertes termékeket a JOY Prix de Beauté gálán, ünnepélyes díjátadás keretében hirdetjük ki,  

és a joy.hu weboldalon mutatjuk be, 2021. december 13. után. 

Minden kategóriában 1 nyertest hirdetünk, de helyet kap a nyertes oldalakon a 2. és a 3. helyezett,  
valamint közönségkedvenc termék is, amelyeket a díjátadó gálán is bemutatunk és díjazunk – kivéve  

a különdíjas kategóriákat. A gála pontos helyéről és idejéről minden kedves résztvevőt értesítünk. 

Nyeremények és jogosultság:
A kategória 1., 2., 3., valamint közönségkedvenc helyezettje kapja a gravírozott szépségdíjat.  

A nyertesek jogosultak kommunikációs anyagaikon feltüntetni  
a „JOY Prix de Beauté 2021 – A szépség nagydíja” logót. 

EGYÜTT ÍRJUK A SZÉPSÉG TÖRTÉNETÉT


