SALON NAILART - Toelichting juryrapport
Met dit schrijven willen we je exact uitleggen wat voor soort nagel we zoeken bij de Nail Battle en wat er
beoordeeld wordt per onderdeel, zodat je je goed kan voorbereiden, maar ook je uiteindelijke score goed
kan lezen. Mocht je na het lezen van deze toelichting nog vragen hebben, dan vernemen we dat graag
van je!

Draagbaarheid nagel
Is de basisnagel draagbaar? Verlenging mag maximaal 1 op 1 zijn. De vorm heeft geen uitsparingen of
uitsteeksels.
Draagbaarheid art
Is de Nailart draagbaar? Bevat de Nailart geen extreme uitsteeksels? De Nailart moet eruit zien alsof
deze minimaal 1 week mee kan gaan.
Uiting van thema
Voor elke Salon Nailart Battle wordt een thema vastgesteld. Wordt dit thema goed duidelijk uit de
gemaakte art?
Originaliteit
Is het thema op een originele manier verwerkt? Is het gebruikte Nailart product op een vernieuwende of
bijzondere manier gebruikt?
Kleur
De gekozen kleurstelling moet passen bij de uiting van het thema en de uiting van het thema versterken.
Bovendien moet het kleurgebruik ook in verhouding zijn tot het design. Het totale kleurbeeld moet
harmonieus en in verhouding zijn.
Meesterschap
Wat is de moeilijkheidsgraad van het design en de gebruikte technieken?
Nauwkeurigheid
De gebruikte techniek moet netjes, zuiver en nauwkeurig uitgevoerd zijn.
Compositie
Is er diversiteit in de plaatsing van de nailart op de nagels? Is rekening gehouden met de hand waarop
de nailart zit (zichtbaarheid van de nailart)?
Harmonie
Is de totale nailart in harmonie met elkaar? Is het een samenhangend geheel?
Glans
Als gekozen wordt voor een volledig glanzende afwerking, dan moet de laag ook volledig glanzen. Als
bewust gekozen wordt om met doffe plekken, doffe details of doffe afwerklaag te werken, dan moet dat
ook duidelijk en als zodanig bedoeld naar voren komen in de nailart.
Productresten
Er mogen geen productresten als lijm, stof, glansgel in nagelriemen, lakresten, nailartresten, olieresten,
lotionresten, etc, achter blijven. Ook versieringen op vinger of hand worden gezien als productrest.

Overall indruk
Wat is de algemene indruk die de nailart achterlaat?

TOTAAL
Al deze punten tezamen zorgen voor het puntentotaal van de vakjury. Hier wordt een formule op
toegepast, zodat er een cijfer tussen de 0 – 10 ontstaat. Dit cijfer is voor de helft verantwoordelijk voor
de totale score.
De andere helft van de score wordt bepaald door een nagelklant. Deze klant kijkt of zij de nailart zou
aankopen in een salon en welk cijfer tussen de 0 – 10 ze deze zou geven. Een heel belangrijk punt dus,
want dit cijfer geeft de verkoopbaarheid van jouw nailart aan!
Het cijfer van de vakjury en de klant worden samengeteld en gedeeld, zodat er ook weer een cijfer
tussen de 0 – 10 ontstaat. Dat is jouw eindcijfer en telt voor de ranking van de Nail Battle!

Wij wensen je heel veel
toi toi toi
tijdens deze Nail Battle!

