Somente cabeleireiros profissionais podem participar?
R: Sim, apenas cabeleireiros que estejam trabalhando em salões ativos podem participar.

Preciso ser cliente da L'Oréal para participar?
R: Não, mas os cabelos devem ser feitos com produtos L'Oréal Professionnel disponíveis no
Brasil.

Preciso ter algum curso da L'Oréal para participar?
R: Não. Mas você poderá ser questionado sobre os produtos de L'Oréal Professionnel que
utilizou na criação da sua cor

Pessoas que trabalham na L'Oréal podem participar então contanto que ninguém descubra?
R: Não. Funcionários da L’Oreal Brasil Comercial de Cosméticos Ltda. e/ou empresas a ela
ligadas por participação de capital; Funcionários de quaisquer empresas envolvidas com esta
operação ou Familiares com parentesco até primeiro grau e cônjuges dos funcionários das
empresas supracitadas e/ou estão proibidos de participar deste Campeonato.

Quais são os principais pontos que vocês avaliam em cada etapa?
R: Para a fase online será analisado (i) a interpretação do tema da edição 2018 “look
parisiense”; (ii) a criação do “Look Total” que deve ser composto por cor, finalização de cabelo,
figurino e maquiagem; (iii) a cor apresentada para os cabelos, que deve estar bem executada,
ser inspiradora e moderna, e (iv) as fotografias enviadas devem seguir as seguintes orientações
(a) fundo liso, de preferência na cor branca, (b) enfoque no cabelo; (c) enfoque no Look Total.
Nas fases presenciais os critérios de julgamento do JÚRI são (i) a interpretação do tema da
edição 2018 “look parisiense”; (ii) a criação do “Look Total” que deve ser composto por cor,
finalização de cabelo, figurino e maquiagem; (iii) a cor apresentada pelos cabelos, que deve
estar bem executada, ser inspiradora e moderna; e (iv) performance da MODELO durante o
desfile, caso este ocorra, contemplando dentre outros itens (a) segurança na apresentação, e
(b) representação artística do Look Total criado pela equipe

Qual será o prêmio?
R: A equipe vencedora (1º Lugar Style & Colour Trophy) da Final Nacional, irá representar o
Brasil na Final Internacional do campeonato. A equipe também participará de uma sessão de
fotos e/ou vídeo, com sua modelo, para veiculação em uma publicação de grande circulação
em ramo de beleza, seja impressa ou virtual, totalizando R$6.000,00 (seis mil reais).

Se eu utilizar na minha modelo produtos de L'Oréal Professionnel e de outras marcas do
grupo do L'Oréal, é permitido?
R: Não. Apenas produtos da marca L'Oréal Professionnel serão permitidos.

Pode usar modelos transgeneros/transsexuais?
R: Sim, desde que o visual apresentado seja feminino.

Que dia e horário sai o resultado do vencedor?
R: Etapa online: dia 25/07/2018; Etapas presenciais: No local do evento, e em até dois dias
úteis no site.

Eu receberei alguma confirmação no e-mail após ter me inscrito?
R: Não. A confirmação será no site, por mensagem automática no ato da inscrição.

Eu posso me inscrever até que dia?
R: Dia 23/07/2018

Na foto que eu enviar a modelo pode estar com maquiagem de marcas que não são do grupo
L'Oréal?
R: As marcas utilizadas na maquiagem não serão questionadas no campeonato.

A minha foto e da minha amiga podem estar parecidas?
R: Cada modelo deve refletir a inspiração do colorista. Dificilmente os trabalhos serão
parecidos, a visão do artista é bastante única.

Quais são as categorias oferecidas pelo concurso?
R: Apenas uma categoria: Style & Colour Trophy.

Como ficarei sabendo se eu ganhei?
R: O resultado da etapa online será divulgado no dia 25/07/2018 no site. Todas as outras
etapas terão seus resultados divulgados presencialmente e em até 2 dias úteis no site.

Vocês divulgarão o resultado em algum canal específico?

R: A plataforma oficial do concurso é o site www.segredosdesalao.com.br/colourtrophy

Meu modelo ficou doente. Para quem devo comunicar isso?
R: Se selecionado, a organização entrará em contato através de e-mail. Esse será o canal oficial
de comunicação.

Se o modelo for emancipado ele pode participar?
R: Sim, se tiver mais que 16 anos.

Se meu modelo apresentar algum tipo de alergia eu poderei trocá-lo?
R: Você deve reportar a informação a comissão do Campeonato, através de e-mail e cada caso
será avaliado individualmente. A regra diz que da Etapa 2 em diante a modelo não poderá ser
trocada.

No meu salão eu demiti um dos funcionários que estava participando. Gostaria de saber se
os demais do meu salão ainda continuam cadastrados e participando.
R: O grupo inscrito deverá permanecer o mesmo do início ao fim do Campeonato. A alteração
disso levará o mesmo a eliminação do mesmo.

Os participantes precisam falar em inglês ou não tem necessidade?
R: Não há necessidade.

O modelo precisa falar inglês?
R: Não.

Ao enviar a foto devo mencionar quais produtos da marca utilizei na modelo?
R: Não.

Pode inserir aplique na modelo?
R: Não.

O salão precisa ser de alguma região específica ou não há necessidade?
R: O Campeonato é aberto para todo o território nacional.

Se meu modelo tropeçar a equipe perderá pontos?
R: A performance do modelo influencia, mas não será o critério principal de escolha.

Haverá algum famoso fazendo parte da comissão julgadora?
R: Informação a ser divulgada pela promotora do evento.

O evento será aberto ao público para assistir?
R: Será aberto à convidados da marca nas semifinais. A final será aberta ao público da Beauty
Fair.

Quanto é a taxa de inscrição?
R: Não há taxa de inscrição. A inscrição no concurso é de graça e deve ser feita através do site
até o dia 23/07/2018.

Terei algum custo para participar do evento?
R: O participante deve se inscrever na semifinal mais próxima de sua residência, não haverá
auxílio nessa etapa. Caso o participante seja selecionado para a etapa final nacional, em São
Paulo, a promotora arcará com os custos de transporte, hospedagem e alimentação, caso seja
necessário.

