
 

 

 

 

 

 
KRI TERI ER “NORW EGI AN COSMETI C AW ARD 2 0 2 2 ” 

 
 

Hovedkriter ium  alle nom inasjoner:  
 

Kategorivekst  og komm ersiell suksess via innovasjon innen produkt , design 
eller m arkedsføring. Juryens faglige bedømm ing skal også telle 
m ed/ vekt legges. 

 
Generelle kr iter ier  a lle kategorier: 
 

• Produkt / m ediekam panje m å være lansert  i Norge i løpet  av 2 0 2 1   
• Produkt  bør være en nylansering -  ikke en relansering eller en direkte 

videreføring av allerede eksisterende produkt  
 
Kategorier: 

 

• I nnenfor hudpleie, kroppspleie og makeup-kategor iene angir  leverandør 
kategor i m ed alternat iv LUXURY eller AFFORDABLE. 

• Luxury er typisk produkter som selges m ed personlig veiledning ( t idligere 
benevnt  «selekt iv dist r ibusjon») . 

• Affordable  er typisk produkter som selges uten personlig veiledning ( t idligere 
benevnt  «bred dist r ibusjon») . 

• Endr ing i benevnelsene fra t idligere for å gjøre kategor iene m er forståelig og 
relevant  for forbrukerne og influencers. 

• Nom inerte produkter i de enkelte kategor ier kan kjøpe nom inasjonslogo uten 
angivelse av luxury/ affordable. 

• Vinner logo kan kjøpes av vinnerne m ed angivelse av luxury/ affordable. 
• Juryen kan foreslå endr ing av påm eldt  kanal for produkter der det te anses 

som  r ikt ig. Firm a som  m elder på produkt / ser ie tar endelig beslutning. 
 

Faglige t illeggskriterier  for  den enkelte kategori: 
 
Dam eduft   
Vurderes ut  ifra duft , innovasjon og nyskaping. Flakong og presentasjonsform  vil 
telle m ed i helhetsvurder ingen av produktet .  
 
Herreduft  
Vurderes ut  ifra duft , innovasjon og nyskaping. Flakong og presentasjonsform  vil 
telle m ed i helhetsvurder ingen av produktet . 
  



 

 

 

 

 
 
 
Design   
En ganske åpen kategor i der både presentasjonsform, produktets design og/ eller  
flakong/ beholder som produktet  presenteres i kan være utslagsgivende for 
vurder ingen. I nnovasjon og nyskaping teller , m en det te må ikke gå på bekostning av 
produktets anvendelighet . 
 
Makeup  
I nkluderer både rene produkt lanser inger og sesongkolleksjoner. I  begge t ilfeller  
gjelder kr iter iene at  produktene må stå for nyskaping og innovasjon, sam t idig som  
de er anvendelige og vurderes i henhold t il konsistens og kvalitet . 
          
Hudpleie 
Vurderes ut  ifra innovasjon og nyskaping, m en også ut  ifra virkning i henhold t il git te 
løfter og produktets konsistens/ anvendelighet  i forhold t il påfør ing/ bruk. 
 
Kroppspleie   
Vurderes ut  ifra innovasjon og utvikling av segm entet . Virkning i henhold t il git te 
løfter og produktets konsistens teller  m ed. 
 
Herreprodukt   
Vurderes ut  ifra innovasjon og utvikling av segm entet . I  t illegg vurderes virkning i 
henhold t il git te løfter og produktets konsistens/ anvendelighet  i forhold t il 
påfør ing/ bruk.  
 
Hårprodukt   
Vurderes ut  ifra innovasjon og anvendelighet .  
 
Hårprodukt  fr isør  pleie (kun produkter fra m edlemm er i FL)   
Vurderes ut  ifra innovasjon og nyskaping, m en også ut  ifra virkning i henhold t il git te 
løfter og produktets/ ser iens konsistens/ anvendelighet  i forhold t il påfør ing/ bruk. 
 
Hårprodukt  fr isør  styling (kun produkter fra m edlemm er i FL)   
Vurderes ut  ifra innovasjon og nyskaping, m en også ut  ifra virkning i henhold t il git te 
løfter og produktets/ ser iens konsistens/ anvendelighet  i forhold t il påfør ing/ bruk. 
 
Mediekam panje 
Det te er en kategor i som  om fat ter både t radisjonelle og nye m edier. Juryen vil 
vekt legge følgende kr iter ier  når årets kam panje skal bedømm es:  

1)  Kreat ivitet  og nyskapning. Beskr iv m ålgruppen og hensikten m ed denne 
kam panjen. Beskr iv videre hva som  er nyt t  og/ eller  som  skiller  denne 
kam panjen ut  fra m engden, det  kan være selve ut form ingen, st rategien, bruk 
av innsikt , kanal m ix eller  annet . 

2)  Gjennom føring. Hvordan har kam panjen blit t  gjennomført  og i hvilke m edier?  

3)  Effekt  av kampanjen. Beskr iv effekten som er oppnådd som  et  resultat  av 
denne kampanjen. Kan være alt  fra omdømme, respons, kjennskap, salg eller  
andre posit ive resultater. 

  



 

 

 

 

 
 
 
Årets lansering 
Vurderes ut  fra hvor vellykket  lanser ingen har vært  både komm ersielt  og i forhold t il 
budskap, innovasjon og nytenkning. I  denne kategor ien har også juryen anledning t il 
å nom inere egne kandidater. 
 
Årets innovasjon 
Vurderes ut  fra produktets nyskapning, bruk av ny teknologi og løsninger t il det  
beste for forbrukerne. Det  bør i t illegg være et  nyt t  produkt  som  har bidrat t  t il å 
endre kundeopplevelsen og gjort  noe innovat ivt  innenfor handelen.  
 
Årets bærekraftpr is 
Vurderes ut  fra produktets/ ser iens/ m erkets prosjekter innenfor bærekraft . Kr iter ier 
som  vekt legges er innovasjon, redusert  CO2–avt rykk, sirkulærøkonom i, 
m ater ialbruk, sosialt  ansvar og dokum enterte resultater. 
 
NCA hederspris  
Det te en åpen klasse hvor juryen kårer et  produkt  (eller  produktser ie)  som  fort jener 
betegnelsen «en klassiker» -  et  produkt  som  har over levd i den stadige st rømm en av 
nye produkter og som fortsat t  fort jener sin plass i varehyllene. 
 
 
VI KTI G: 
 

• Produkt  og ut fylt  påm eldingsskjem a m å sendes sam t lige jurym edlemm er 
og t il KLF. Frist  2 1 . desem ber 2 0 2 1 . 
 

• Påmeldingsskjem aet  m å inneholde kort fat tet  beskrivelse av hvorfor 
produktet / m arkedsføringen har bidrat t  t il innovasjon, salgssuksess og 
kategoriutvikling.  
 

• Pris per påm eldte produkt  (eller produktserie)  er kr.  1.000. Samm e pris 
gjelder for påm elding i kategoriene Mediekam panje, Årets lansering, Årets 
innovasjon og Årets bærekraftpris.  
 

 

KLF, 1. novem ber 2021 

FR/ act  


