
	
#NailitChallenge2020  
SPELREGELS 
 
 
Wat is de opdracht? 

1. Maak en fotografeer jouw beste gelpolish/gellak drieluik ontwerp op tips, Blijf wel 
binnen de aangegeven thema’s, feestdagen (= kerst/jaarwisseling) of 
winterwonderland. Bekijk de voorbeelden op onze website. 
2. Post de foto van jouw drieluik openbaar op jouw eigen Facebook en Instagram 
tijdlijn. 
3. Nomineer (benoemen d.m.v. taggen) 2 andere personen bij je inzending, die ook 
hun drieluik ontwerp met ons kunnen delen én kans willen maken op de prachtige 
prijzen. 
4. Vermeld het volgende in de tekst bij je bericht; 
Ik doe mee aan de #NailitChallenge2020 van @nailitproducts met een drieluik 
ontwerp in de categorie ……….(Basics of Pro’s). 
Hierbij nomineer ik; …………… en ……………. 
 
Aangezien het prijzenpakket combineerbaar is met elk ander merk mag iedereen die 
deze uitdaging wil aangaan meedoen.  
 
Wie mag er meedoen? 

ü Ben jij hobbyist, cursist nagelstyling, beginnend of gevorderd nagelstylist, dan 
mag je meedoen. 

ü Kies je niveau:  
Basics (beginners) & Pro's (gevorderden) en geef dit aan bij je deelname. 

ü Gewoon de uitdaging aangaan is het belangrijkste. Je mag vrij kiezen voor elk 
merk gelpolish/gellak in het design. 

 
Aan welke reglementen/criteria moet de set salonnagels voldoen? 

ü Het drieluik moet bestaan uit drie complementerende tip designs die als set 
geplaatst kunnen worden. 

ü Het drieluik mag uitgevoerd worden met gelpolish/gellak van elk willekeurig merk. 
ü Thema = feestdagen (= kerst/jaarwisseling) of winterwonderland. 
ü Aantrekkelijk en duidelijk gefotografeerd met zicht op de drie tips. 
 
De volgende criteria worden door de jury gehanteerd; 

ü Opvolging van alle aangegeven spelregels. 
ü Is er sprake van eenheid, creativiteit, thema opvolging. 
ü Is het een in de salon verkoopbaar en uitvoerbaar design. 
ü Zijn de technieken en materialen op een juiste wijze uitgevoerd en gebruikt. 
ü Worden de tips aantrekkelijk geposeerd. 
ü Is het een duidelijke/scherpe foto die presentatie- en promotiewaardig is. 



Q(uestions) & A(nswers)   #NailitChallenge2020  
 
Challenge yourself! 
Ga de uitdaging aan in deze  #NailitChallenge2020. 
Doe wat je normaal ook doet, alleen net iets beter. Echt iedereen kan meedoen, er is 
maar 1 voorwaarde en dat is dat je je aan de spelregels houdt!  
Hier onder de meest gestelde vragen die we krijgen en de juiste antwoorden. 

Q: Wat is #? 
A: Een # (hashtag) is een virtuele paperclip. Deze zorgt ervoor dat alle foto's, teksten 
etc. waarbij deze #NailitChallenge2020 staat, gebundeld worden op 1 pagina, de 
#NailitChallenge2020 pagina. Deze vind je terug door erop te klikken of op te zoeken 
via het zoekvak van FB of Instagram. Hierdoor kan iedereen meekijken naar alle 
ingestuurde resultaten, inspiratie opdoen en elkaars werk liken (voor de 
publieksprijs). 
 
Q: Hoevaak mag je meedoen? 
A: Je mag meerdere keren meedoen. Echter maar 1 drieluik foto per inzending, mét 
2 nominaties.  
 
Q: In welke categorie hoor ik thuis? Bij de Basics(beginner) of de Pro's(ervaren)? 
A: Je bent Basics (beginners) = hobbyist of maximaal 2 jaar cursist/nagelstylist. 
     Je bent Pro's (gevorderden) = minimaal 2 jaar nagelstylist. 
Geef dit aan bij je inzending. Hierdoor kan iedereen meedoen! 
 
Q: Wanneer moet je de foto inzenden? 
A: Elk moment, een inzending is altijd welkom. Tot en met 19 januari '21 accepteren 
we inzendingen. Vanaf 20 januari '21 is de wedstrijd gesloten. Wij hopen dat de 
lockdown dan weer wordt opgeheven en dat iedereen dan weer druk in de salon aan 
de slag kan. 
 
Q: Hoe kan ik de hoofdprijs winnen? 
A: Na de sluitingsdatum van deze wedstrijd gaat een 5-koppige jury de inzendingen 
sorteren op categorie. Hierna worden de beste drieluiken/foto's gekozen. Als deze 
deelnemers alle spelregels hebben opgevolgd worden de winnaars bekend gemaakt. 
 
Q: Hoe kan ik de publieksprijs winnen? 
A: Door de meeste 'likes' op je inzending te krijgen. Nadat je je foto hebt gepost op 
de tijdlijn van jouw Facebook/Instagram pagina zorg je ervoor dat zoveel mogelijk 
mensen dit 'liken'. Dit kun je op diverse manieren aanpakken, zoals: 
- Vraag je FB/Insta vrienden jouw bericht te delen en te 'liken'. 
- Je bericht delen op vaktechnische groepen waar je lid van bent. 
- Pinnen op Pinterest met een link naar je FB of Insta pagina. 
 
Q: Wanneer worden de winnaars bekend gemaakt? 
A: In de 1ste week van februari maken we de winnaars bekend. De winnaar krijgt 
persoonlijk bericht en worden hierna bekend gemaakt via de Nailit Products social 
kanalen en de #NailitChallenge2020 pagina. 
 
Heb je nog vragen over deze uitdaging/wedstrijd? Stel je vraag dan via een PB op 
Facebook @nailitproducts of DM op Instagram @nailitproducts of stuur een mail 
naar info@nailitproducts.com. 
 
Team Nailit Products wenst je 
Succes  


