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O TROPHÉE HAUTE COIFFURE FRANÇAISE é um concurso internacional de fotografi as de penteados. 
Destina-se a todos os cabeleireiros do mundo, independentemente de serem ou não membros da Haute Coif-
fure Française. 

A participação no TROPHÉE HAUTE COIFFURE FRANÇAISE é gratuita (exceto para não membros).

A CANDIDATURA 
A sua candidatura deve incluir : 

• O seu formulário de candidatura em formato PDF editável, Word ou Pages.
• A sua fi cha de créditos por coleção em formato PDF editável, Word ou Pages.
• As suas 4 fotografi as em Alta Defi nição.
• A sua fotografi a: Preto e Branco - HD Plano Médio 300 DPI
• O seu comprovativo de pagamento.

A sua candidatura deve ser enviada por WeTransfer para a Maison Haute Coiff ure Française, antes de 30 de 
junho de 2023, para o seguinte endereço de e-mail : trophee@hautecoiff urefrancaiseparis.com

Sem documentos impressos. 

AS REGRAS  
Para participar no Trophée Haute Coiff ure Française : 

• Enviar 4 fotos HD recentes (com menos de 1 ano) por coleção para a(s) categoria(s) selecionada(s).

 - As fotos são a cores ou a preto e branco 
   Exceto para as 2 categorias MULHER & HOMEM (apenas fotografi as a cores)
 - As fotografi as são tiradas contra um fundo liso, branco ou colorido.
 - As fotos do modelo são apresentadas em Plano Médio ou Plano Americano. 
 - Apenas um modelo por fotografi a.
 - São autorizados retoques com Photoshop.
 - São permitidas extensões, postiços e perucas.

O JÚRI 
O nosso júri é composto por 7 membros, 4  editores ou jornalistas da imprensa profi ssional internacional e 3
cabeleireiros de renome internacional.

AS 6 CATEGORIAS
JOVEM TALENTO : Expresse a sua sensibilidade e inspiração! Mas com elegância...
O(a) cabeleireiro(a) deve ter menos de 30 anos de idade e ser maior de idade no seu país.

ANTES E DEPOIS : Gosta de publicá-las nas redes sociais? Nós também...
Envie-nos uma foto do seu modelo antes e depois da transformação. 

MULHER : O melhor penteado comercial! 
O corte e a cor podem ser originais e inspiradores. No entanto, deve privilegiar a harmonização do corte e da 
cor... 

HOMEM : O melhor look comercial! 
A cor, barba, bigodes, etc. são permitidos e podem ser originais.
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AVANT-GARDE : A criatividade tem rédea solta, sem limites de estilo e/ou de cor. Obrigatório: imagens 
bonitas, fortes e elegantes!

EQUIPA : Premiamos a melhor coleção apresentada pela melhor equipa!

AS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
CUSTO DE PARTICIPAÇÃO 

O custo de inscrição permite apresentar até 3 coleções. Acima disso, deve efetuar um pagamento de 50 euros 
para 3 coleções adicionais. 

• Membro da Haute Coiff ure Française : OFERTA até ao limite de 3 coleções.

• Não membro da Haute Coiff ure Française : 50€ para 3 coleções.

MÉTODOS DE PAGAMENTO

• Cartão de crédito (CB) diretamente no nosso site : www.eboutique-hcf.com

• Paypal : @HCFPARIS 

DATAS
PRAZO PARA A RECEÇÃO DE CANDIDATURAS 

Sexta-feira, 30 de junho de 2023.

DATA DE SELEÇÃO DOS FINALISTAS 

Sábado, 15 de julho de 2023 - 5 fi nalistas por categoria.

DATA DE ENTREGA DO TROFÉU  

Domingo, 22 de outubro de 2023.

A entrega dos Trophée Haute Coiff ure Française decorrerá em Paris no palco do Théâtre des Folies Bergère
no fi nal do desfi le Haute Coiff ure Française. 

As coleções vencedoras, uma por categoria, serão promovidas junto da imprensa profi ssional internacional.
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES!

PORQUE É QUE LHE PEDIMOS QUE COMPLETE A SUA CANDIDATURA NO SEU COMPUTADOR ?
Simplesmente para facilitar a sua leitura e reduzir o risco de erros nas informações que nos envia.

A PARTIR DE QUE IDADE POSSO PARTICIPAR ?
Em qualquer idade! Basta ser maior de idade no seu país.

POSSO PARTICIPAR EM VÁRIAS CATEGORIAS ? 
Sim, claro. Basta enviar-nos a(s) sua(s) coleção/coleções para cada categoria. 

POSSO APRESENTAR VÁRIAS COLEÇÕES ? 
Lógico, as que quiser! Sempre que paga 50 euros, pode apresentar três coleções. Não tem «desconto» se apresentar 
menos de 3 coleções. 

EXISTE UM FORMATO PARA FOTOGRAFIAS EM ALTA DEFINIÇÃO ?
Sim, é essencial! Pergunte ao seu fotógrafo... ele sabe. Cada fotografia deve estar em formato A4.jpeg com uma resolução 
de 300 DPI.

O QUE É O PLANO MÉDIO OU AMERICANO PARA AS FOTOGRAFIAS ?
Queremos beleza !

  PLANO AMERICANO       PLANO MÉDIO
      (da cabeça até ao meio da coxa)            (da cabeça até ao peito)

PROFISSIONAL OU AMADOR ?
A escolha é sua ! 
Modelo profissional ou não profissional. 
Fotógrafo profissional ou não profissional. 

O QUE É A FICHA DE CRÉDITOS ?
É uma ficha obrigatória. Menciona o nome do fotógrafo, do maquilhador, do estilista e, claro, do cabeleireiro. E, se quiser, 
a marca dos produtos

ONDE FICA O THÉÂTRE DES FOLIES BERGÈRE ?
Na rue Richer, n.º 32, no 9ème arrondissement de Paris - França. De fácil acesso e muito bem servida. 
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