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au desmito gadu populārākais
glancētais žurnāls Latvijā veido uzticamāko
un nozīmīgāko ceļvedi skaistuma pasaulē
un nosaka kosmētikas tendences valstī.
Lilit BEAUTY AWARDS sniedz iespēju
skaistumkopšanas produktiem pierādīt to
izcilību 4 dažādās kategorijās, vairāk nekā
90 nominācijās. Profesionāla žūrija un
tūkstošiem Lilit un Лилит lasītāju meklē
labākos no labākajiem, sākot no budžeta
pirkumiem līdz pat luksusa zīmoliem.
Pieteiktie produkti tiek vērtēti pēc produkta
kvalitātes, oriģinalitātes, iepakojuma, dizaina,
inovācijas un patērētāju pieredzes. Žūrijas
sastāvā ir sabiedrībā pazīstamas sievietes,
labākie dermatologi, vizāžisti, frizieri, žurnāla
redaktores un citi nozares specialisti.
Visi pieteiktie produkti tiek publicēti
žurnālos Lilit un Лилит, kā arī portālā
www.beautyawards.lv, kur žurnāla
lasītājas vairāku mēnešu garumā balso
par saviem mīļākajiem produktiem.
Lilit BEAUTY AWARDS žūrijas vērtējuma
uzvarētāji tiek paziņoti elegantā ceremonijā
un īpašā drukātā brošūrā, kas tiek izplatīta
kā pielikums pie žurnāliem Lilit un Лилит
novembrī, kā arī tiesības izmantot Lilit
BEAUTY AWARDS 2020 logo marketingā.
Pieredze liecina, ka Lilit BEAUTY AWARDS
uzvarētāja logo uz iepakojuma vai reklāmas
materiālos garantē būtisku produkta
pārdošanas pieaugumu.
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Lilit Beauty Awards Latvija 2020 (LBA) organizē SIA «Žurnālu
izdevniecība Lilita», kas izdod žurnālus Lilit un Лилит.

Mērķis

LBA Mērķis ir sniegt patērētājiem pēc iespējas objektīvu
vērtējumu par kosmētikas tirgū pieejamo jaunāko produkciju,
tās lietošanas paņēmieniem, kā arī veicināt kopējo kosmētikas
patēriņu valstī.

Pretendenti

Uz LBA balvām pretendē produkti, kurus dalībai piesaka
to izplatītāji vai ražotāji. Katram no pieteicējiem ir tiesības
pieteikt neierobežotu skaitu no produktiem jebkurā no
kategorijām/nominācijām/apakšgrupām.

Vērtēšanas sistēma

LBA vērtēšana notiek divos paralēlos etapos.
1.
Iesniegtos produktus vērtē profesionāla žūrija, balstoties
uz pašas izstrādātiem kritērijiem, personīgo profesionālo
pieredzi un zināšanām. Katrā nominācijas apakšgrupā žūrija
nosaka Gada Produktu izņemot tās apakšgrupas, kurās nav
pieteikts neviens produkts vai iesniegtie produkti žūriju nav
pietiekoši pārliecinājuši.
2.
Paralēli visi iesniegtie produkti ar attēliem un īsiem
aprakstiem tiek publicēti portālā www.beautyawards.lv ,
kur žurnāla lasītājas var nobalsot par Lasītāju Simpātiju.
Katrā nominācijā Lasītāju Simpātiju saņem viens no visu
apakšgrupu Gada Produktiem, kas saņēmis visvairāk balsu.
Katrs produkts tiek vērtēts vienā no četrām kategorijām:
A.
Plaša patēriņa (masu).
B.
Selektīvā.
C.
Eko (ar ECOcert marķēta).
D.
Aptieku (aptiekās pārdotā) kosmētika.
14. nominācija Gadžeti (grupas produkti netiek dalīti
kategorijās).

Laika graﬁks

Etaps
Termiņš
Produktu pieteikums (anketa, apraksts, attēls) 24.07.2020.
Produktu paraugu (6 gab.) piegāde izdevniecībā 05.08.2020.
Produktu publikācija un balsošana
www.beautyawards.lv
10.08.2020.–25.10.2020.
Balvu pasniegšanas ceremonija
29.10.2020.
LBA kataloga iznākšana, izplatīšana
kopā ar Lilit un Лилит novembra numuriem. 10.11.2020.

LBA publikācija

Dalības maksa

Dalības maksa par katru iesniegto produktu ir EUR 95.
Atkarībā no viena iesniedzēja iesniegto produktu kopējā skaita
tiek piešķirtas atlaides:
Produktu skaits
2-4 produkti
5-9 produkti
10-14 produkti
15 un vairāk produkti

Atlaide
10%
15%
20%
25%

Pieteikums

Pieteikums veicams trīs soļos:
1. aizpildot pieteikuma anketu par katru produktu atsevišķi,
pievienojot produkta aprakstu latviešu un krievu valodā
(publikācijai balsošanas lapā) un produkta attēlu drukas
kvalitātē (faila izmērs vismaz 1 MB) un nosūtot to uz e-pastu
lba@lilita.lv līdz 24.07.2020. (vienā e-pastā viens produkts).
2. piegādājot 6 katra pieteiktā produkta paraugus uz adresi:
Žurnālu izdevniecība Lilita, Brīvības iela 85, LV1001, Rīga,
līdz 05.08.2020. ar norādi «Lilit Beauty Awards».
3. veicot apmaksu saskaņā ar izrakstīto rēķinu
līdz 31.07.2020. Neapmaksāti produktu pieteikumi
netiek vērtēti un publicēti.

Žūrija

LBA pieteiktos produktus testē un uzvarētājus katrā
nominācijā nosaka profesionāla žūrija.

Kategorijas
A. Plaša patēriņa kosmētika
B. Selektīvā kosmētika
C. Eko kosmētika
D. Aptieku kosmētika
Nominācijas
1. Sejas dekoratīvā kosmētika:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Labākais pūderkrēms
Labākais konsīleris
Labākais bronzeris
Labākais pūderis
Labākais vaigu sārtums
Labākais highliter jeb izgaismotājs
Labākais make-up ﬁksators
Labākā make-up bāze vai primeris
Labākais sejas modelēšanas līdzeklis
Labākais sejas korektors
Labākais mitrinošais/ make-up ﬁksējošais sprejs
Labākās matējošās salvetes
Labākais vizuālās korekcijas līdzeklis iekaisušai ādai

2. Acu dekoratīvā kosmētika

LBA rezultāti tiek atspoguļoti Lilit un Лилит novembra
numurā atsevišķā žurnāla pielikumā-katalogā. Katrai no
nominācijām tiks atvēlēta vismaz vienu lappuse. Katalogā tiks
publicēti visi Gada Produkti, bet Gada simpātijas tiks izceltas
ar īpašo zīmi – buču. LBA katalogs kļūs par gada svarīgāko
ceļvedi kosmētikas tirgū.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Balvas

3. Lūpu dekoratīvā kosmētika

LBA Gada Produkti tiks apbalvoti ar piemiņas balvām un
diplomiem, kā arī saņems tiesības izmantot LBA logo uz
saviem iepakojumiem, POS un reklāmas materiāliem.
LBA Lasītāju simpātijas tiks apbalvotas ar piemiņas
balvām un diplomiem, kā arī saņems tiesības izmantot LBA
simpātijas logo (buču) uz saviem iepakojumiem, POS un
reklāmas materiāliem.

a.
b.
c.
d.
e.

Labākā skropstu tuša
Labākās acu ēnas
Labākās acu ēnu bāze
Labākais acu zīmulis/laineris
Labākā uzacu kosmētika
Labākie dekoratīvie elementi
Labākās uzlīmējamās skropstas/uzacis
Labākā lūpu krāsa/laka
Labākā lūpu bāze
Labākais lūpu spīdums
Labākais lūpu balzams
Labākais lūpu zīmulis

4. Ķermeņa dekoratīvā kosmētika

a.
b.
c.
d.
e.

Labākais BB krēms ķermenis
Labākās šķidrās «zeķubikses»
Labākais ķermeņa make-up līdzeklis
Labākais ķermeņa konturēšanas/
izgaismošanas līdzeklis
Labākie uzlīmējamie dekori ķermenim

5. Sejas ādas kopšanas kosmētika
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.

Labākais dienas krēms
Labākais nakts krēms
Labākais BB/CC krēms
Labākais skropstu/uzacu augšanas/ kopšanas līdzeklis
Labākais acu krēms
Labākie patches
Labākais serums
Labākā maska
Labākā tencil maska
Labākais mitrinošais sprejs
Labākais pretiekaisuma līdzeklis
Labākais micerālais ūdens
Labākais acu/sejas kosmētikas noņēmējs
Labākais sejas attīrīšanas līdzeklis
Labākais sejas pīlings
Labākais lūpu kopjošais līdzeklis
Labākās mitrinošās salvetes
Labākās skaistuma ampulas
Labākās pārtikas piedevas/vitamīnu komplekss
sejas ādas uzlabošanai

6. Anti-aging kosmētika
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Labākais anti-aging dienas krēms
Labākais anti-aging serums
Labākais anti-aging acu krēms
Labākais anti-aging kakla un dekoltē krēms
Labākais anti-aging ķermeņa krēms
Labākais anti-aging sejas kontūru koriģējošs līdzeklis
Labākā anti-aging sejas maska
Labākais nakts produkts (krēms, serums, maska u.c.)
Labākie anti-aging vitamīni vai uzturvielas

7. Ķermeņa kopšanas līdzekļi
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.
8.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Labākais ķermeņa mazgāšanas līdzeklis
Labākais ķermeņa pīlings
Labākās vannas putas/eļļa
Labākā ķermeņa eļļa
Labākais ķermeņa krēms/pieniņš
Labākais krūšu ādas kopšanas līdzeklis
Labākais pret-celulīta/ķermeņa formas
uzlabošanas līdzeklis
Labākais skuveklis
Labākais pēcepilācijas līdzeklis
Labākais pretcelulīta līdzeklis
Labākais ķermeņa kontūru atjaunojošais līdzeklis
Labākais kāju drenāžas krēms
Labākais roku/pēdu skrubis
Labākais roku krēms
Labākais pēdu krēms
Labākā nagu laka
Labākā ienadžu eļļa
Labākā nagu BB krāsa
Labākais nagus stiprinošais līdzeklis
Labākais apmatojuma likvidēšanas līdzeklis
Labākā zobu pasta
Labākais dezodorants
Labākais līdzeklis traumētas ādas kopšanai
Labākās pārtikas piedevas ķermeņa drenāžai
un anticelulīta iedarbībai
Labākie anti-age vitamīni/uzturvielas nagu
stiprināšanai un augšanas veicināšanai
Matu kopšanas un veidošanas līdzekļi
Labākais šampūns
Labākais sausais šampūns
Labākais balzams
Labākā matu maska
Labākā matu krāsa
Labākā matu laka
Labākais matu serums

h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.

Labākais matu veidošanas līdzeklis
Labākais matu ataudzēšanas līdzeklis
Labākais bojātu matu korekcijas līdzeklis
Labākais matu spīdums
Labākā tonējošā krāsa (izmazgājamā)
Labākais matu apjoma palielinošais līdzeklis
Labākais matu veidošanas līdzeklis
Labākais galvu/ ādas reģenerācijas līdzeklis
Labākais matu sukāšanas līdzeklis
Labākais nakts produkts
Labākās pārtikas piedevas matu skaistumam
un augšanas veicināšanai

9. Saules aizsardzības kosmētika/
pašiedeguma līdzekļi
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Labākais anti-aging saules aizsargkrēms
Labākais sauļošanās krēms/pieniņš ķermenim
Labākais sauļošanās krēms sejai
Labākais krēms/pieniņš pēc sauļošanās
Labākais pašiedeguma sejas līdzeklis
Labākais pašiedeguma ķermeņa līdzeklis
Labākais saules aizsardzības līdzeklis matiem
Labākā SOS maska pēc sauļošanās
Labākais saules iedeguma intensitāti
pastiprinošs līdzeklis
j.
Labākais saules aizsardzības līdzeklis – sprejs
k.
Labākais saulei ādu sagatavojošs uztura bagātinātājs/
vitamīni

10. Vīriešu kosmētika
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Labākais sejas krēms
Labākais ķermeņa mazgāšanas līdzeklis
Labākais šampūns/balzams
Labākais skūšanās līdzeklis
Labākais pēc skūšanās līdzeklis
Labākais dezodorants

11. SPA kosmētika
a.
b.
c.
d.

Labākais sejas kopšanas līdzeklis
Labākais ķermeņa kopšanas līdzeklis
Labākā vannas kosmētika
Labākais matu kopšanas līdzeklis

12. Aromāti
a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Labākās slavenību smaržas/ aromāts/
tualetes ūdens sievietēm
Labākās slavenību smaržas/ aromāts/
tualetes ūdens vīriešiem
Labākās smaržas sievietēm
Labākās smaržas vīriešiem
Labākais nišas parfīms
Labākais smaržu dizains
Labākās leģendārās smaržas
Labākie ķermeņa kopšanas līdzekļi ar smaržu aromātu

13. Pusaudžu kosmētika
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Labākais mazgāšanas līdzeklis
Labākais vannas līdzeklis
Labākais ādas kopšanas līdzeklis
Labākais sejas kopšanas līdzeklis
Labākais dekoratīvās kosmētikas palete
Labākais līdzeklis problemātiskai ādai
Labākais līdzeklis ādas kopšanai aukstā laikā
Labākais lūpu balzams
Labākais matu kopšanas produkts
Labākais matu mazgāšanas produkts
Labākais līdzeklis aizsardzībai no saules
Labākais līdzeklis pēc sauļošanās
Labākais līdzeklis ādas traumas gadījumos

14. Gadžeti
a.

Labākais tehniskais palīglīdzeklis skaistumkopšanā

