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1. Algemeen
De Nail Design Magazine Readers’ Choice Award Benelux is een award voor het meest favoriete
product van de lezers van Nail Design Magazine. In tien verschillende categorieën dingen
genomineerde producten mee naar de prijs van meest favoriete product. Deze award voor
professionele nagelproducten wordt dit jaar voor de derde keer georganiseerd. Als lezer kun je via de
website jouw favoriete product kiezen. Ook kun je een niet genoemd product van jouw keuze invullen
als vrije keuze. Iedere stem tijdens de nominatierondes die uitgebracht wordt, zorgt er uiteindelijk voor
dat per categorie de drie meest favoriete producten meedingen naar de uiteindelijke awards.
De nominatierondes vinden plaats tot en met 31 december 2019 12.00 uur. In de laatste stemronde
van januari 2020 kan alleen nog maar gekozen worden uit de top 3 per categorie van genomineerde
producten.

Voor ieder genomineerd product tellen stemmen uit Nederland en België apart mee. Door de stemmen
te scheiden, kan er uiteindelijk per land een top 3 uitkomen en met de opgetelde stemmen één overall
Benelux-winnaar. De duizenden lezers van Nail Design Magazine, het grootste vaktijdschrift voor
professionele hand- en nagelverzorging in de Benelux, bepalen daarmee samen wat zij het meest
favoriete product in iedere categorie vinden.
De winnaars van de Nail Design Magazine Readers’ Choice Award Benelux mogen daarna het
keurmerk van meest favoriete en/of meest innovatieve product voeren. Het keurmerk is voorzien van
een jaartal waardoor dit gedurende een aantal jaren kan toevoegen aan je marketingactiviteiten.
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2. Hoe werkt het?
2.1 – Nominatie
2.1a. Leveranciers
De leveranciers van professionele nagelproducten sturen hun meest favoriete en/of innovatieve
product naar Nail Design Magazine Readers’ Choice Award Benelux via redactie@naildesignmagazine.nl met de uitleg waarom zij vinden dat hun product moet worden genomineerd.

2.1b. Lezers
De lezers van het vakblad Nail Design Magazine geven hun meest favoriete en/of innovatieve product
aan voor nominatie via het stemformulier op de website www.naildesign-magazine.nl.
Met product wordt zowel bij 1a. als 1b. een los product bedoeld. Dus niet een acryllijn, gellijn of een
gehele gelpolish lijn, maar gespecificeerd in een specifieke kleur/geur van het product binnen de
daarvoor geldende categorie.

2.2 – Inschrijving voor de award
Alle ingezonden en door de lezers voorgedragen producten worden beoordeeld op volgorde van
binnenkomst van producten. Wanneer blijkt dat een bepaald product reeds is genomineerd, zal deze
niet nogmaals worden opgenomen in de nominatielijst. De genomineerde producten doen vervolgens
mee aan de Award via de nominatie welke op de website van Nail Design Magazine is te volgen en
worden beoordeeld door de lezers van het vakblad Nail Design Magazine.

2.3 – Stemming door de nagelstylisten
Nail Design Magazine kent meer dan 5.000 lezers/meelezers. Al deze lezers kunnen door hun
ervaring binnen de dagelijkse praktijk op een professionele manier de producten beoordelen, aan de
hand van de door de leveranciers ingezonden productdetails. Alle lezers beoordelen de genomineerde
producten op hun meest favoriete product door middel van het stemformulier op de website.
Maximaal één inzending per persoon; personen worden geregistreerd op basis van naam en
emailadres. Bij meerdere inzendingen per categorie door dezelfde persoon telt de eerst
binnengekomen inzending als stem.

2.4 – Resultaten en prijsuitreiking
In januari 2020 vindt er de allerlaatste stemronde plaats op basis van een gemaakte top 3 van de
ingezonden en aangedragen producten. Vooraf genomineerde producten hebben voorrang op deze
top 3 wanneer er een gedeelde plaats van toepassing is bij losse genomineerde producten door
lezers.
Per categorie wordt een meest favoriet product gekozen. Het meest favoriete product, en dus ook het
merk, ontvangt zo waardering via de Nail Design Magazine Readers’ Choice Award Benelux 2019 en
mag die titel voeren voor het betreffende product.
De uitslag wordt in het voorjaar van 2020 bekend gemaakt tijdens één van de vakbeurzen of via een
speciaal daartoe georganiseerde bijeenkomst. Daarna start de nominatie voor het opvolgende jaar.
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3. Wat zijn de categorieën?
De Nail Design Magazine Readers’ Choice Award Benelux kent tien verschillende categorieën;
Meest favoriete…
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Traditionele acryl product
Traditionele gel product
Acrylgel product
Gellak product
Innovatieve product
Colorgel product
Coloracryl product
Product voor verzorging van de natuurlijke nagel
Nail art product
Handverzorgingsproduct

Met product wordt een los product bedoeld. Dus niet een acryllijn, gellijn of een gehele gelpolish lijn,
maar gespecificeerd in een specifieke kleur/geur van het product binnen de daarvoor geldende
categorie. Het gaat dan altijd over een product voor professioneel gebruik!
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4. Hoe doe je mee?
Om mee te kunnen stemmen moet je lezer zijn van Nail Design Magazine. Je kunt dan via de website
www.naildesign-magazine.nl je digitale stem uitbrengen op de genomineerde producten door gebruik
te maken van het stemformulier.
Zit je favoriete product er (nog) niet bij? Geef dan jouw favoriete product door via het vrije keuzeveld
op het stemformulier op de website. Iedere lezer kan in deze ronde maar één keer zijn of haar
voorkeur aangeven. Er vind een registratie plaats op basis van naam en e-mail adres. De geldigheid
van e-mail adressen wordt gecontroleerd.
Alle stemmen t/m maandag 31 december 2019 12.00 uur tellen mee. Stemmen die later dan 31
december 12.00 uur binnenkomen, kunnen niet meer worden meegenomen in de telling. Aan de hand
van de binnen gekomen stemmen wordt een top 3 bepaald. Deze top 3 maakt uiteindelijk via een
laatste stemronde kans op de prestigieuze award. In deze laatste ronde kan iedereen opnieuw zijn of
haar voorkeur uitspreken binnen de top 3.

4.1 Ben je leverancier?
Stuur als leverancier van professionele nagelproducten je nagelproducten in om mee te doen aan de
Nail Design Magazine Readers’ Choice Award 2019. Doe mee en maak ook kans op deze
prestigieuze Award! De nominatierondes lopen tot en met december 2019. Hoe eerder je je producten
nomineert des te langer kun je profiteren van de aandacht die we schenken aan de Award en de
genomineerde producten. Natuurlijk wil je graag winnen, maar zelfs zonder dat is deelname een
perfecte gelegenheid om extra veel aandacht op je product en bedrijf te vestigen.
Stuur ons per email een foto (hoge resolutie) met de omschrijving van het te nomineren product en de
categorie waar deze voor is bedoeld. Daarnaast willen we je vragen of je bij het (de) geselecteerde
product(en) kunt vermelden waarom je tot deze keuze bent gekomen. Waarom is dit voor jou het
beste product?
Ben je contractadverteerder van Nail Design Magazine? Dan is nominatie van één product per
categorie gratis, wil je meer dan één product per categorie laten meedingen, dan geldt per extra
product een bijdrage. Een contractadverteerder is een adverteerder die gedurende minimaal een jaar
tenminste een kwart pagina gereserveerd heeft. Ben je adverteerder in alleen de Nail Navigator dan is
en korting van toepassing. Jaarlijks worden de tarieven via een aparte mailing kenbaar gemaakt.
Ben je geen contractadverteerder, wil je extra producten per categorie? Informeer dan gerust naar de
voorwaarden en condities via email jeroen@beautypublishinggroup.nl of telefoon +31 (0)36-5256853.
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4.2 Ben je lezer?
Door als lezer mee te doen aan de Nail Design Magazine Readers Choice Award 2019, geef je jezelf
als gebruiker van de producten een echte stem. Jij bepaalt immers mee welk product uiteindelijk met
de eer gaat strijken om als beste product bestempeld te worden door de lezers van Nail Design
Magazine. Zorg er dus voor dat je meedoet en zo met alle lezers samen een jury vormt voor de Nail
Design Magazine Readers’ Choice Award Benelux 2019!
Je kunt als lezer van Nail Design Magazine via de website www.naildesign-magazine.nl je digitale
stem uitbrengen op de genomineerde producten. De genomineerde producten zullen op de website
worden gezet na binnenkomst via de leverancier van professionele nagelproducten.
Zit je favoriete product er (nog) niet bij? Geef dan jouw favoriete product door via het vrije keuzeveld
op het stemformulier op de website.

5. Overige bepalingen
5.1 Gebruik gegevens
Alle voor de Nail Design Magazine Readers’ Choice Award 2019 stemrondes verstrekte
persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor informeren en het uitvoeren van relevante zaken
rondom de awards. De gegevens zijn primair bedoeld om de geldigheid van de stemmen te kunnen
beoordelen en het per email op de hoogte brengen van bijzonderheden over de Award.

5.2 Uitsluiten van stemmen
Nail Design Magazine behoudt zich het recht voor om stemmen uit te sluiten van de telling wanneer uit
feiten kan worden achterhaald of wanneer het vermoeden bestaat dat deze op onreglementaire wijze
zijn ingediend, bijvoorbeeld door een groot aantal stemmen met exact dezelfde inhoud.
Overtreding van de voorwaarden kan leiden tot een waarschuwing of indien nodig uitsluiting van
deelname aan de Readers’ Choice Award 2019. Een en ander ter beoordeling aan Nail Design
Magazine.

6. Contactgegevens
Bij vragen of onduidelijkheden, kan er contact worden opgenomen via onderstaande gegevens;
Nail Design Magazine
T.a.v. Saskia Neuhaus
Markerkant 10 13D
1316 AA Almere
Tel. +31 (0)36 5256853
Email. info@beautypublishinggroup.nl
Nominatie producten: redactie@naildesign-magazine.nl
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