
LILIT BEAUTY AWARDS 2018 NOLIKUMS

ORGANIZATORS Lilit Beauty Awards 2018 organizē Žurnālu izdevniecība Lilita.

MĒRĶIS Lilit Beauty Awards mērķis ir sniegt patērētājiem pēc iespējas 
objektīvu vērtējumu par kosmētikas tirgū pieejamo produkciju un tās 
lietošanu, kā arī veicināt kopējo kosmētikas patēriņu valstī.

PRETENDENTI Uz Lilit Beauty Awards balvām pretendē produkti, kurus 
dalībai piesaka to izplatītāji vai ražotāji. Katram ir tiesības pieteikt 
neierobežotu skaitu produktu jebkurā no kategorijām/nominācijām/
apakšgrupām.

MĒRĶAUDITORIJA Lilit ir žurnāls sievietei, kas nebaidās dzīvot: 
eksperimentēt, mesties piedzīvojumos, uzvarēt un kļūdīties. Viņa 
nebaidās būt bezrūpīga, aprēķinātāja, pakļāvīga un nesasniedzama 
vienlaicīgi. Sievietei, kuras pasaule neaprobežojas tikai ar citu vēlmēm, 
kura mīl sevi un nežēlo laiku un līdzekļus, lai patiktu sev vēl vairāk. 
Šādai sievietei nepieciešams žurnāls, kas nevis pamāca un audzina, bet 
palīdz orientēties pasaulē, visā jaunajā un labi aizmirstajā vecajā. Žurnāls, 
kas līdzīgi labai draudzenei dalās pieredzē gan par attiecībām gan modi 
un skaistumkopšanu.

VĒRTĒŠANAS SISTĒMA Lilit Beauty Awards vērtēšana notiek divos paralēlos 
etapos. 
1. Iesniegtos produktus vērtē profesionāla žūrija, balstoties uz pašas 

izstrādātiem kritērijiem, pieredzi un zināšanām. Katrā nominācijā 
žūrija nosaka Gada produktu visās apakšgrupās, izņemot tās, kuru 
produkti žūriju nav pilnībā pārliecinājuši. Paralēli visi iesniegtie 
produkti ar attēliem un īsiem aprakstiem tiek publicēti portālā  
www.lilit.lv (aptuvenais unikālo apmeklētāju skaits mēnesī  
150 000) kur žurnāla lasītājas un portāla lietotājas var atdot savas 
balsis par Lasītāju simpātiju. Katrā nominācijā Lasītāju simpātiju 
saņem viens no visu apakšgrupu Gada produktiem, kas ieguvis 
visvairāk balsu.

2. Atsevišķi un neatkarīgi cits no cita visi produkti tiek vērtēti četrās 
kategorijās: selektīvā, plaša patēriņa (masu), eko (ar ECOcert 
marķēta) un aptieku (aptiekās pārdotā) kosmētika.

3. Papildu balvu nominācijā Labākā skaistumkopšanas produktu 
kampaņa piešķir izdevniecības kolektīvs.

LILIT BEAUTY AWARDS NORISES LAIKS Pielikums tiek izplatīts kopā ar Lilit lv 
(aptuvenā mēneša tirāža 18 000) un Lilit ru (aptuvenā mēneša tirāža 15 
000) novembra numuriem. 

LILIT BEAUTY AWARDS PUBLIKĀCIJA Lilit Beauty Awards rezultāti tiek 
atspoguļoti atsevišķā žurnāla pielikumā/brošūrā, kas tiek izplatīts kopā ar 
Lilit (lv) un Lilit (ru) novembra numuru. Publicējot visus Gada produktus, 
kā arī izceļot Gada simpātijas, šis pielikums kļūs par gada svarīgāko 
ceļvedi kosmētikas tirgū.

BALVAS Lilit Beauty Awards Gada produkti, kuri saņēmuši Lasītāju 
simpātiju, tiks apbalvoti ar piemiņas balvām. Tāpat tie saņems tiesības 
izmantot Lilit Beauty Awards Lasītāju simpātijas 2018 simboliku uz 
saviem iepakojumiem, POS un reklāmas materiāliem. Gada produkti, 
kuri nesaņems Lasītāju simpātiju, būs tiesīgi izmantot Lilit Beauty Awards 
2018 simboliku uz saviem iepakojumiem, POS un reklāmas materiāliem. 
Lilit Beauty Awards 2018 simboliku ļauts izmantot arī eksporta tirgū.

DALĪBAS MAKSA Dalības maksa katram iesniedzējam tiek noteikta atbilstoši 
iesniegto produktu skaitam, izejot no aprēķina 95.00 € par katru iesniegto 
produktu Lilit Beauty Awards organizācijas tehnisko izdevumu segšanai. 
Apjoma atlaides atkarībā no iesniegto produktu skaita netiek piešķirtas. 
Samaksas termiņš: 27.07.2018., neapmaksātie produkti netiek publicēti.

PIETEIKUMS Pieteikums veicams, aizpildot pieteikuma anketu par katru 
produktu atsevišķi un nosūtot to izdevniecības reklāmas daļai ne vēlāk 
kā 27.07.2018. Pieteikums ir uzskatāms par pieņemtu līdz ar dalības 
maksas un 8 produktu paraugu saņemšanu.

ŽŪRIJA Gada labākos produktus testē, nosaka un izvēlas profesionāla 
žūrija sadarbībā ar www.lilit.lv apmeklētājām un žurnāla lasītājām.

MŪSU ŽŪRIJA:

KrISTīnE rUDzInSKA (Žurnālu izdevniecības Lilita 

modes un skaistuma redaktore)

LAUmA VALEInE (dermatoloģe)

LUDmILA STAVrO-FrEIBErGA (ārste, kosmetoloģe)

InETA ĶIrSE (jogas pasniedzēja)

DITA LūrIņA (aktrise)

nATāLIjA rIVOņEnKO (friziere)

jAnA KOzLOVA (vizāžiste)

AnnA rOzīTE (TV raidījumu vadītāja)

nATāLIjA OLESIK (radio balss)

jEļEnA STrAhOVA (Baltijas modes federācijas 

prezidente)

http://www.lilit.lv
http://www.lilit.lv


KATEGORIJAS
A. PLAŠA PATĒrIņA KOSmĒTIKA
B. SELEKTīVā KOSmĒTIKA
C. EKO KOSmĒTIKA
D. APTIEKU KOSmĒTIKA

NOMINĀCIJAS
1. Sejas dekoratīvā kosmētika:

a. Labākais pūderkrēms/tonālais 
krēms

b. Labākais konsīleris
c. Labākais bronzeris
d. Labākais pūderis
e. Labākais vaigu sārtums
f. Labākais highliter jeb 

izgaismotājs
g. Labākais make-up fiksators
h. Labākā make-up bāze
i. Labākais sejas modelēšanas 

līdzeklis

2. Acu dekoratīvā kosmētika
a. Labākā skropstu tuša
b. Labākā acu zonas bāze
c. Labākās acu ēnas 
d. Labākais acu zīmulis/ laineris
e. Labākā uzacu kosmētika

3. Lūpu dekoratīvā kosmētika
a. Labākā lūpu bāze
b. Labākā lūpu krāsa/laka
c. Labākais lūpu spīdums
d. Labākais lūpu zīmulis

4. Dekoratīvā kosmētika
a. Labākais 3 vienā/2 vienā līdzeklis

5. Sejas ādas kopšanas kosmētika
a. Labākais dienas krēms
b. Labākais nakts krēms
c. Labākais BB/ CC krēms
d. Labākais uzacu/skropstu 

augšanas līdzeklis
e. Labākais acu krēms

f. Labākie acu zonas patches
g. Labākais serums
h. Labākā maska
i. Labākā tencel maska
j. Labākais mitrinošais sprejs
k. Labākais pretiekaisuma līdzeklis
l. Labākais acu/ sejas kosmētikas 

noņēmējs
m. Labākais sejas attīrīšanas 

līdzeklis
n. Labākais sejas pīlings
o. Labākais kopjošais lūpu balzams

6. Anti-ageing kosmētika
a. Labākais anti-ageing dienas 

krēms
b. Labākais anti-ageing nakts 

krēms
c. Labākais anti-ageing serums
d. Labākais anti-ageing acu krēms
e. Labākais anti-ageing kakla un 

dekoltē krēms
f. Labākā anti-ageing sejas/kakla 

maska
g. Labākasi sejas kontūru 

koriģējošais līdzeklis

7. Ķermeņa kopšanas līdzekļi
a. Labākais ķermeņa mazgāšanas 

līdzeklis
b. Labākais ķermeņa pīlings 
c. Labākā ķermeņa krēms/pieniņš
d. Labākā ķermeņa eļļa
e. Labākais ķermeņa BB krēms
f. Labākais ķermeņa spīduma 

līdzeklis
g. Labākais apmatojumu 

likvidēšanas līdzeklis
h. Labākais pēcepilācijas līdzeklis
i. Labākais pretcelulīta/ķermeņa 

formas uzlabošanas līdzeklis
j. Labākais pretstriju līdzeklis
k. Labākais anti-ageing ķermeņa 

krēms
l. Labākais krūšu kopšanas krēms
m. Labākais roku krēms
n. Labākais kāju krēms
o. Labākais kāju drenāžas krēms
p. Labākais roku/pēdu skrubis
q. Labākā ienadžu eļļa
r. Labākā nagu laka
s. Labākais nagus stiprinošais 

līdzeklis
t. Labākā zobu pasta
u. Labākais dezodorants

8. matu kopšanas un veidošanas 
līdzekļi
a. Labākais šampūns/ balzams
b. Labākais sausais šampūns
c. Labākā matu maska

d. Labākais matu ataudzēšanas 
līdzeklis

e. Labākais botāju matu korekcijas 
līdzeklis

f. Labākais matu spīdums
g. Labākā matu krāsa
h. Labākā tonējošā (izmazgājamā) 

krāsa/balzams
i. Labākais matu serums
j. Labākā matu laka
k. Labākais matu apjomu 

palielinošais līdzeklis
l. Labākais matu veidošanas 

līdzeklis
m. Labākais galvas ādas 

reģenerācijas līdzeklis

9. Saules aizsardzības kosmētika/
pašiedeguma līdzekļi
a. Labākais saules aizsardzības 

krēms/pieniņš/sprejs ķermenim/
sejai

b. Labākais krēms/pieniņš pēc 
sauļošanās

c. Labākais pašiedeguma līdzeklis 
ķermenim/sejai

d. Labākā saules aizsardzības 
kosmētika matiem

e. Labākais saules aizsardzības 
līdzeklis acu zonai

f. Labākā SOS maska pēc 
sauļošanās

g. Labākais saules iedeguma 
intensitātes/noturības 
pastiprinošais līdzeklis

10. Aromāti
a. Labākais aromāts sievietēm
b. Labākie krēmi ar zīmola aromātu

11. Pārtikas piedeva skaistumam 
(iedeguma, matu, nagu, ādas 
kvalitātes uzlabošanai)

12. Labākā skaistumkopšanas produkta 
kampaņa

13. Gada sensācija – produkts, ko gaidīja 
visi

14. Gada izrāviens – veiksmīgākais (top 
seller) gada produkts

15. Gada kosmētikas/higiēnas produkts, 
ko izvēlēties vīrietim

16. Lilit look specbalva 
a. gada labākais iepakojuma 

dizains
b. gada zīmola seja
c. gada beauty/fashion sadarbība


