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https://www.facebook.com/profile.php?id=100000466929767&ref=br_rs
https://www.facebook.com/profile.php?id=100021672617649&ref=br_rs
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https://www.facebook.com/tamires.monteiro.505
https://www.facebook.com/babettnails/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002197024894&ref=br_rs
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003341097341&ref=br_rs
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100003968361941&ref=br_rs
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003097435498&ref=br_rs
https://www.facebook.com/terry.burciaga.3


A Competição
A competição veio a existir com um único objetivo “ A União voluntária dos profissionais do mundo das unhas”
Todos podem e devem oportunizar essa incrível chance 

Onde teremos diversos trabalhos de profissionais do mundo todo.

Sempre acreditei que a linguagem da unha é universal e independe do país, marca/empresas, Etnia e credo todos podem 
participar e apresentar trabalhos maravilhosos  sem sair do seu país, feito com muita técnica, alma e coração.

Então convido vocês, profissionais do mundo todo a participar desse evento único e junto comigo provar que todos
unidos conseguiremos em uma única linguagem mostrar o quão artistas somos.
E com isso apresentar o seu trabalho para todos os países participantes e assim terá reconhecimento mundial.

Muitos Profissionais que realizam trabalhos maravilhosos ou mesmo quem nunca teve a oportunidade  de viajar para 
participar de competições em outros países, essa é a sua chance de mostrar o seu trabalho e talento para o mundo!

World Nail Master 
CHAMPIONSHIP

WNM 2019
é a sua chance ! 



Categoria  
Todos podem e devem participar em sua respectiva categoria para que seja uma competição justa!

CATEGORIA DETALHES
ASPIRANTE Quem nunca competiu

FUNDAMENTAL 1 Quem competiu e nunca venceu

FUNDAMENTAL 2 Quem competiu e venceu em 2º e 3º lugar em qualquer disputa(online ou presencial)

OFICIAL MASTER Quem Competiu e venceu em 1º lugar em qualquer disputa (online ou presencial)

•Um competidor será desclassificado se ele se registrar em uma divisão menor ou maior que realmente pertence.



Cronograma 
Fase 1 
• Termino da Inscrição - 01/11/2019
• Entrega do Trabalho até dia 11/11 11:00 Pm Brasil 
• Resultado 21/11 – 11:00 Am Brasil
( os Vencedores serão 10 competidores por categoria)

Fase 2
• Entrega do Trabalho até dia 21/12 11:00 Pm Brasil 
• Resultado 30/12 – 11:00 Am Brasil 
(Os Vencedores serão 05 competidores por categoria)

Fase 3- ultima 
• Entrega do Trabalho até dia 11/01/2020 11:00 Pm Brasil 
• Resultado 21/01/2020  – 11:00 Am Brasil 
( Vencedores serão 3 competidores por categoria) 



A competição consiste - PhotoDesign – Online 
Design significa ter e desenvolver um plano, um projeto.
É trabalhar com a intenção, com o cenário futuro, executando a concepção e o planejamento
daquilo que virá a existir.
Criar, desenvolver, implantar um projeto – o design – significa pesquisar e trabalhar com
referências culturais e estéticas, com o conceito da proposta. É lidar com a forma, com o
feitio, com a configuração, a elaboração, o desenvolvimento e o acompanhamento do projeto.

– Mônica Moura

Podem outros profissionais ajudar no Cabelo, maquiagem, roupas  e foto, mas todo o trabalho das
unhas deve ser totalmente e apenas seu!
E depois de tudo pronto é só fazer a foto e enviar, use toda a sua criatividade pois uma competição de 
Unhas deve ser divertida, animadora, empolgante e conseguir ajudar evoluir a sua carreira.

-Tania Emiko 



Fase 1 – PhotoDesign - Regras
• Tema livre 

• Foto deve consistir : Trabalho realizado nas unhas das 2 mãos em conjunto com a modelo 
(podendo ser colo, pescoço e Rosto ) 

• Foto deve ser salva – Nome do competidor e categoria.
• Tamanho 21cm por 29cm (A4) /ou / 2480 por 3425 pixel
• Cores RGB
• 8 Bits 
• Alta Resolução mínimo 2MB – 300DPI
• Salvo em Formato JPG 

• Enviar o Trabalho via Email : wnmchampionship@gmail.com
Assunto – nome do competidor e categoria.
Corpo do email – descrever  sistema  utilizado na construção ” gel ou acrílico”.
Materiais e técnicas utilizadas para a decoração
Obs: Fotos diferentes do tamanho exigido serão Automaticamente Eliminado

Exemplo no Photoshop



Avaliação e Pontuação 
Avaliação DETALHES
Nível de dificuldade
0 a 10 

Se o trabalho é feito sem qualquer elaboração (simples) ou se envolve mais dificuldade
e experiência na realização do design.

Composição
0 a 10 

desenho deve fluir de cada unha para que a visão passe de unha para unha

Equilibrio
0 a 10 

O design não deve ser muito ornamentado ou muito vazio.
A arte deve ser igualmente equilibrada em todas as unhas.

Uso de Cor
0 a 10 

As cores escolhidas devem complementar o design e o fluxo ou graduar-se através dos 
10 unhas

Qualidade Gráfica 
0 a 10 

Deve haver dimensão no trabalho artístico.

Originalidade
0 a 10 

Se o design é comum, deve ser feito de uma maneira nova, criativa e incomum

Técnica 
0 a 10 

Um mínimo de 3 técnicas artísticas deve ser usado em cada unha

Visão geral
0 a 10 

A arte não deve ter excesso visível de cola. Todas as criações serão finalizadas de forma 
limpa e combinando com a modelo (Cabelo e maquiagem)



Regras Gerais
Inscrição e investimento

1- Preecnher o formulário de inscrição no site até 01/11/2019
Link da Inscrição - https://www.nailsearts.com.br/nmw-championship

2- Efetuar pagamento da inscrição no valor de R$ 50,00 / ou/ $25 (dólares)
Válido para a Primeira Fase
(Caso passe para as outras 2 Fases não terá valores adicionais)

3- Enviar o comprovante do pagamento para email até 01/11/2019 : wnmchampionship@gmail.com

4- A Taxa não será reembolsada e tão pouco intransferível

5 - Os concorrentes que não entendem inglês ou a língua do país devem ter seu próprio tradutor

6- No caso de uma competição ter apenas 4 competidores por categoría - apenas o 1º lugar será premiado

https://www.nailsearts.com.br/nmw-championship
mailto:wnmchampionship@gmail.com


Regras Gerais 
7 - Uma vez que o trabalho tenha obtido o primeiro, segundo ou terceiro lugar em qualquer categoria e em
qualquer uma de outras competições internacionais reconhecidas, não poderá ser apresentado novamente. 

9- Trabalhos que já foram apresentados de anos anteriores em outras competições não seram permitidos

10 – Poderá ser apresentado apenas 1 photoposter por competidor 

11- A estrutura construida deve ser no Molde não podendo utilizar Tips

12- Pode  utilizar sistema gel ou sistema acrílico

13- Pode ser qualquer Formato de unhas que desejar

14- comprimento da una construida - minimo é de 4cm da área da cuticula a ponta

14 - todas as Estruturas devem ter  Nail art (manual) não podendo utilizar adesivos

15  - Pode –se utililar Carimbo, Pedrarias, nail art flat, 3D e/ou 4D 



Forma de Pagamento 
Opção 1 (Brasil) - Depósito em conta ( A taxa de envoi é por responsabilidade do competidor)
Bco Itau
AG 0554
CC 60236-7
Tania Emiko Pucci
CPF 127.861.198-39

Opção 2 (Outros Países) PAYLPAL ( A taxa de envoi é por responsabilidade do competidor)
bytaniaemiko@gmail.com

Opção 3 (Outros Países) Werster Union or Money Gran ( A taxa de envio por responsabilidade do competidor )
Diretor  Comercial 
Renato Yamauti
Guarulhos- São Paulo – Brasil

mailto:bytaniaemiko@gmail.com


Dúvidas e Informações

! +55- 11- 95816-9043

! +55- 47-99747-2699

! +55- 71- 99371-0669

! +55- 85-99903-9282

" +56 9 7669 0514

# +81 90-9174-3241



PREMIAÇÕES Estimado – de 50  a  99 participantes 

CATEGORIA Premiações 
ASPIRANTE 1º lugar   R$ 100,00    2º lugar  R$ 70,00       3º lugar R$ 50,00

FUNDAMENTAL 1 1º lugar   R$ 110,00   2º lugar  R$ 80,00       3º lugar R$ 60,00

FUNDAMENTAL 2 1º lugar   R$ 120,00   2º lugar R$ 90,00        3º lugar R$ 70,00

OFICIAL MASTER 1º lugar   R$200,00    2º lugar  R4 150,00     3º lugar R$ 100,00

1 - Todos os participantes irão receber um certificado Online de participação com assinatura digitalizada de 
todos os jurados
2- Postagem do seu trabalho nas redes sociais de todos os jurados onde terá visualização Mundial

Observações 
1- Caso o número de participantes seja menor que 50, não haverá premiação em espécie(Dinheiro)
2- Taxas de Envio, Doc ou Ted serão deduzidos do valor da premiação

Convide seus amigos profissionais!



PREMIAÇÕES Estimado – de até 100 a 150 participantes 

1 - Todos os participantes irão receber um certificado Online de participação com assinatura digitalizada de 
todos os jurados
2- Postagem do seu trabalho nas redes sociais de todos os jurados onde terá visualização Mundial

CATEGORIA Premiações 
ASPIRANTE 1º lugar   R$200,00     2º lugar  R$ 140,00       3º lugar R$ 100,00
FUNDAMENTAL 1 1º lugar   R$ 220,00    2º lugar  R$ 160,00       3º lugar R$ 120,00
FUNDAMENTAL 2 1º lugar   R$ 240,00    2º lugar R$ 180,00        3º lugar R$ 140,00
OFICIAL MASTER 1º lugar   R$ 400,00    2º lugar  R$ 300,00       3º lugar R$ 200,00

Observações 
1- Caso o número de participantes seja menor que 50, não haverá premiação em espécie(Dinheiro)
2- Taxas de Envio, Doc ou Ted serão deduzidos do valor da premiação

Convide seus amigos profissionais!



PREMIAÇÕES Estimado – de até 151 a 200 participantes 

1 - Todos os participantes irão receber um certificado Online de participação com assinatura digitalizada de 
todos os jurados
2- Postagem do seu trabalho nas redes sociais de todos os jurados onde terá visualização Mundial

CATEGORIA Premiações 
ASPIRANTE 1º lugar   R$ 250,00    2º lugar  R$ 200,00       3º lugar R$ 140,00
FUNDAMENTAL 1 1º lugar   R$ 300,00    2º lugar  R$ 220,00       3º lugar R$ 170,00
FUNDAMENTAL 2 1º lugar   R$ 340,00    2º lugar R$ 250,00        3º lugar R$ 200,00
OFICIAL MASTER 1º lugar   R$ 560,00    2º lugar  R$ 420,00       3º lugar R$ 280,00

Observações 
1- Caso o número de participantes seja menor que 50, não haverá premiação em espécie(Dinheiro)
2- Taxas de Envio, Doc ou Ted serão deduzidos do valor da premiação

Convide seus amigos profissionais!



PREMIAÇÕES Estimado – Acima 201 participantes

1 - Todos os participantes irão receber um certificado Online de participação com assinatura digitalizada de 
todos os jurados
2- Postagem do seu trabalho nas redes sociais de todos os jurados onde terá visualização Mundial

CATEGORIA Premiações 
ASPIRANTE 1º lugar   R$ 500,00       2º lugar  R$ 400,00            3º lugar R$ 300,00
FUNDAMENTAL 1 1º lugar   R$ 600,00       2º lugar  R$ 500,00            3º lugar R$ 400,00
FUNDAMENTAL 2 1º lugar   R$ 700,00       2º lugar R$  600,00            3º lugar R$ 500,00
OFICIAL MASTER 1º lugar   R$ 1000,00     2º lugar  R$ 800,00            3º lugar R$ 600,00

Observações 
1- Caso o número de participantes seja menor que 50, não haverá premiação em espécie(Dinheiro)
2- Taxas de Envio, Doc ou Ted serão deduzidos do valor da premiação

Convide seus amigos profissionais!


