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To TROPHÉE HAUTE COIFFURE FRANÇAISE είναι ένας διεθνής διαγωνισμός φωτογραφιών κομμωτικής 
τέχνης. Απευθύνεται σε όλους τους κομμωτές στον κόσμο, είτε είναι μέλη του συνδέσμου HAUTE COIFFURE 
FRANÇAISE είτε όχι. 

Η συμμετοχή στο TROPHÉE HAUTE COIFFURE FRANÇAISE  είναι δωρεάν (εκτός από τα μη μέλη)..

Ο ΦΑΚΕΛΟΣ
Η αίτησή σας πρέπει να περιλαμβάνει :

• Το έντυπο αίτησης της υποψηφιότητάς σας σε μορφή επεξεργαζόμενου PDF, Word ή Pages.
• Το πληροφοριακό δελτίο συμμετοχής ανά συλλογή σε μορφή επεξεργαζόμενου PDF, Word ή Pages.
• 4 φωτογραφίες σας υψηλής ευκρίνειας.
• Τη φωτογραφία σας: Ασπρόμαυρη - HD Beauty Plan 300 DPI
• Το αποδεικτικό πληρωμής σας

Η αίτησή σας πρέπει να αποσταλεί μέσω WeTransfer στη Maison Haute Coiffure Française, πριν από τις 30
Ιουνίου 2023 στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : trophee@hautecoiff urefrancaiseparis.
com

Δεν υπάρχουν εκτυπωμένα έγγραφα.

ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
Για τη συμμετοχή σας στο TROPHÉE HAUTE COIFFURE FRANÇAISE : 

• Αποστείλατε 4 πρόσφατες φωτογραφίες HD (να έχουν ληφθεί πριν από 1 έτος) ανά συλλογή για την επιλεγμένη 
κατηγορία ή τις επιλεγμένες κατηγορίες.

 - Οι φωτογραφίες είναι έγχρωμες ή ασπρόμαυρες 
   Εκτός από τις 2 κατηγορίες ΓΥΝΑΙΚΕΣ & ΑΝΔΡΕΣ (μόνο έγχρωμες φωτογραφίες)
 - Οι φωτογραφίες λαμβάνονται σε μονόχρωμο λευκό ή χρωματιστό φόντο.
 - Οι φωτογραφίες του μοντέλου παρουσιάζονται σε πλαίσιο Beauty Shot ή American Shot. 
 - Μόνο ένα μοντέλο ανά φωτογραφία.
 - Επιτρέπεται το ρετουσάρισμα στο Photoshop.
 - Επιτρέπονται τα extensions, τα ποστίς και οι περούκες.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Η κριτική μας επιτροπή αποτελείται από 7 μέλη, 4 συντάκτες ή δημοσιογράφοι του διεθνούς επαγγελματικού 
τύπου και 3 διεθνούς φήμης κομμωτές.

ΟΙ 6 ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ
ΝΕΑ ΤΑΛΕΝΤΑ : Εκφράστε την ευαισθησία και την έμπνευσή σας! Αλλά με κομψότητα..
Ο κομμωτής/ η κομμώτρια πρέπει να είναι κάτω των 30 ετών και να έχει τη νόμιμη ηλικία στη χώρα του/της.

ΠΡΙΝ - ΜΕΤΑ : Σας αρέσει να τα δημοσιεύετε στα κοινωνικά δίκτυα; Και σε εμάς αρέσει...
Στείλτε μας μια φωτογραφία του μοντέλου σας πριν και μετά τη μεταμόρφωση.

ΓΥΝΑΙΚΑ : Το πιο όμορφο εμπορικό χτένισμα ! 
Το κούρεμα και το χρώμα μπορεί να είναι πρωτότυπα και εμπνευσμένα. Ωστόσο, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα 
στην αρμονία του κουρέματος και του χρώματος...
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ΑΝΔΡΑΣ : Η πιο όμορφη εμπορική εμφάνιση! 
Το χρώμα, τα γένια, το μουστάκι κ.λπ. επιτρέπονται και μπορούν να είναι πρωτότυπα.

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ Η δημιουργικότητα είναι ελεύθερη, χωρίς περιορισμούς στο στυλ και/ή στο χρώμα. Απαίτηση: 
όμορφες, δυνατές και κομψές εικόνες !

ΟΜΑΔΑ : Επιβραβεύουμε την καλύτερη συλλογή που προτείνεται από την καλύτερη ομάδα!

OI OΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΤΈΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Το τέλος συμμετοχής επιτρέπει την υποβολή έως και 3 συλλογών. Από εκεί και πέρα, πρέπει να καταβάλετε 50€ 
για 3 επιπλέον συλλογές.

• Μέλος του συνδέσμου : ΔΩΡΕΑΝ εντός του ορίου των 3 συλλογών.

• Μη μέλος του συνδέσμου HAUTE COIFFURE FRANÇAISE : 50€ για 3 συλλογές.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ`

• Πιστωτική κάρτα (CB) απευθείας στην ιστοσελίδα μας : www.eboutique-hcf.com

• Paypal : @HCFPARIS

ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΉΣΕΩΝ 

Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΛΟΓΉΣ ΤΩΝ ΦΙΝΑΛΙΣΤ 

Σάββατο 15 Ιουλίου 2023 - 5 φιναλίστ ανά κατηγορία.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ  

Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2023.

Η απονομή των βραβείων του συνδέσμου Haute Coiffure Française θα διεξαχθεί στο Παρίσι στη σκηνή του 
Θεάτρου Folies Bergère στο τέλος της επίδειξης του Haute Coiffure Française.

Οι βραβευμένες συλλογές, μία ανά κατηγορία, θα προβληθούν στον διεθνή επαγγελματικό Τύπο στο σύνολό του.
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ΚΑΛΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ!

ΓΙΑΤΙ ΣΑΣ ΖΗΤΑΜΕ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ;
Απλώς για να διευκολύνουμε την ανάγνωση της συμμετοχής σας και να μειώσουμε τον κίνδυνο σφαλμάτων στις 
πληροφορίες που μας στέλνετε.

ΑΠΟ ΠΟΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ;
Σε κάθε ηλικία! Το μόνο που χρειάζεται είναι να είστε ενήλικοι στη χώρα σας.

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ;
Ναι, φυσικά. Απλά στείλτε μας τη/τις συλλογή /ες σας για κάθε κατηγορία. 

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΩ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ; 
Φυσικά, όσες θέλετε! Κάθε φορά που πληρώνετε 50€, μπορείτε να υποβάλετε τρεις συλλογές. Δεν υπάρχει 
«υποβολή» εάν υποβάλετε λιγότερες από 3 συλλογές.  

ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ;
Ναι, είναι απαραίτητο! Ρωτήστε τον φωτογράφο σας... αυτός γνωρίζει. Κάθε φωτογραφία πρέπει να είναι σε μορφή 
A4.jpeg με ανάλυση 300 DPI.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ BEAUTY SHOT Η AMERICAN SHOT ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ;
Θέλουμε ομορφιά!

  AMERICAN SHOT       BEAUTY SHOT
 (από το κεφάλι έως το μέσο του μηρού)          (από το κεφάλι στο στήθος)
  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ Η ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ;
Εσείς αποφασίζετε! 
Επαγγελματικά και μη επαγγελματικά μοντέλα. 
Επαγγελματίες και μη επαγγελματίες φωτογράφοι. 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ;
Πρόκειται για ένα υποχρεωτικό έντυπο. Αναφέρει το όνομα του φωτογράφου, του μακιγιέρ, του στυλίστα και φυσικά 
του κομμωτή. Και αν επιθυμείτε τη μάρκα των προϊόντων.

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ FOLIES BERGÈRE;
Στην οδό Richer 32 στο 9ο διαμέρισμα του Παρισιού - Γαλλία. Εύκολη πρόσβαση και πολύ καλή εξυπηρέτηση 
μετακίνησης. 

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος - Haute Coiffure Française

ΕΠIΣΗΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓAΤΗΣI
Με τη συμμετοχ τη Revlon Professional 

HAUTE COIFFURE FRANÇAISE
PARIS

HAUTE COIFFURE FRANÇAISE
PARIS

HAUTE COIFFURE FRANÇAISE
PARIS

HAUTE COIFFURE FRANÇAISE
PARIS


