
Pályázat

Magyar tervezésű és kivitelezésű, a 2020-as menyasszonyi ruha trendek valamely 
irányzatába illeszkedő, hordható menyasszonyi ruha megalkotása a cél. Az első körben 
figyelembe vesszük a beküldött rajzok és fotók kreatív kivitelezését.

A második körben a zsűri az alábbiakban részletezett zsűrizési szempontok alapján 
választja ki a 15 legjobb modellt, melyek élőben, próbababán, 36-38-as méretben kerülnek 
majd a zsűri elé bemutatásra.

A kiválasztott 15 ruha és a közönségdíjas alkotás kiállításra kerül az Őszi Esküvő 
Kiállításon. 

A legszebb 15 ruhából 14-et a közönség divatbemutatón is megtekinthet a kiállítás 
műsorának részként. 

A zsűri által kiválasztott 40 legszebb pályázó modellre a nagy közönség a pályázat 
közösségi média oldalán (https://www.facebook.com/azevruhaja ) szavazhat, a legtöbb like-ot 
kapó modell kapja meg a pályázat Közönség Díját.

 
Jelentkezni a leírás 1.sz mellékletében lévő kitöltött és aláírt adatlap és maximum 3 
pályaműről készült, pályaművenként 1 db. rajz és maximum 5 db fotó, (jpeg 
formátumban, fotónként maximum 500 KB terjedelemben) elektronikusan 
az evruhaja@eskuvoicsipke.hu email címre történő beküldésével lehet.
 
Jelentkezési határidő: 2020. szeptember 30. 24:00 óra.

Díjak:

I.Helyezett: 

          Díszoklevél

150.000,- Ft-os vásárlási utalvány - Esküvőicsipke.hu felajánlása

Esküvő Classic Magazinban és online felületén megjelenés és a ruha fotózása

A ruha bemutatásra kerül a  Őszi Esküvő Kiállításon megrendezésre kerülő 
díjátadóval egybekötött divatbemutatón

200 000 Ft –os vásárlási utalvány ami megjelenési lehetőséget biztosít a 2021. évi 
Őszi Esküvő Kiállításon.

II.Helyezett:

Díszoklevél

https://www.facebook.com/azevruhaja
mailto:evruhaja@eskuvoicsipke.hu
http://1.sz/


50.000,- Ft-os vásárlási utalvány - Esküvőicsipke.hu felajánlása

Esküvő Classic Magazinban és online felületén megjelenés

a ruha bemutatásra kerül a  Őszi Esküvő Kiállításon megrendezésre kerülő 
díjátadóval egybekötött divatbemutatón.

III.Helyezett:

Díszoklevél

30.000,- Ft-os vásárlási utalvány - Esküvőicsipke.hu felajánlása

Esküvő Classic Magazinban és online felületén megjelenés

a ruha bemutatásra kerül a  Őszi Esküvő Kiállításon megrendezésre kerülő 
díjátadóval egybekötött divatbemutatón.

4-10. Helyezett:

Díszoklevél

a ruha bemutatásra kerül a  Őszi Esküvő Kiállításon megrendezésre kerülő 
díjátadóval egybekötött divatbemutatón.

         

          Közönségdíj:

Díszoklevél

50.000,- Ft-os vásárlási utalvány - Esküvőicsipke.hu felajánlása

Esküvő Classic Magazinban és online felületén megjelenés

a ruha kiállításra kerül a  Őszi Esküvő Kiállításon 

Zsűritagok:

A zsűri tagjai:
Bálint Sára – divattervező
Dégi Attila – Őszi Esküvői Kiállítás
Körmendy-Szomoru Kata – menyasszony stylist
Molnár Krisztina – Esküvő Classic Magazin
Nyári Zsuzsa – Esküvőicsipke.hu
 
A zsűrizés szempontjai az egyediség, kivitelezés, hordhatóság, anyag használat és a 
2020-as trendek valamelyikébe illeszkedés.

A Jelentkezési lap letölthető itt.

A pályázat részletes leírása letölthető .doc formátumban itt. .

A pályázat részletes leírása letölthető .pdf formátumban itt. 

https://eskuvoicsipke.hu/wp-content/uploads/2020/01/P%C3%A1ly%C3%A1zati-felt%C3%A9telek-2020.pdf
https://eskuvoicsipke.hu/wp-content/uploads/2020/01/P%C3%A1ly%C3%A1zati-felt%C3%A9telek-2020.doc
https://eskuvoicsipke.hu/wp-content/uploads/2019/05/jelentkez%C3%A9si-lap.pdf

