
II. WULOP NEMZETKÖZI PMU BAJNOKSÁG MAGYARORSZÁGON! 

Mérettesd meg magad, a világ színpada vár rád: WULOP! 

World Union League of Permanent Make-up 

Az első márkafüggetlen nemzetközi sminktetováló verseny már évek óta sikeresen kerül 

megrendezésre, több, mint 30 ország részvételével. A zsűri több, mint 25 fős, ezzel is biztosítva a 

pártatlanságot, itt csakis az számít, hogy milyen szépek a munkáid! Elődöntő verseny Budapesten 

2023.június elején kerül megrendezésre értékes díjakkal!!! 

Figyelem! Ez nem online verseny, fotók alapján! Valós, élő munkák alapján kerülnek értékelésre a 

résztvevők. 

2022 októberében 37 ország, 27 induló csapata közül, az előkelő 9. helyet szerezte meg a Magyar 

csapat!!! Idén még erősebb lesz a mezőny, több, mint 40 ország csapata indul a versenyen. A 

magyar sminktetoválók között rengeteg tehetséges kolléga van, még ha azt is gondolják sokan, 

hogy ez nem így van! És most elérkezett a lehetőség, hogy megmutassuk, igenis vannak kiemelkedő 

tehetségek itthon is ebben a gyönyörű szakmában, és még tudunk ennél szebb eredményt is 

felmutatni! 

A világ vezető sminktetováló szakértőiből álló WULOP zsűritagok a szakma legjobbjait keresik. 

Ha azt mondod: "Én vagyok az a személy!" - akkor töltsd ki a jelentkezési lapot, első körben 

bizonyítani kell a tudásodat a BUDAPESTEN rendezett elődöntőben, ezután kerülhetsz be a végső 

döntőbe, melyet Törökországban, Antalayában rendeznek meg,2023 november 6-13 ig. 

Ne szalaszd el a lehetőséget, hogy megmutasd a tudásodat! 

WULOP VERSENY RÉSZLETEI ÉS SZABÁLYAI 

A VERSENY 5 KÜLÖNBÖZŐ KATEGÓRIÁBAN KERÜL MEGRENDEZÉSRE. 

• Gépi szálas szemöldök technika 

• Púderes szemöldök technika 

• Szemöldök Microblading technikával 

• Rúzs hatású ajaktetoválás 

• Árnyékolt szemhéjtetoválás 

A sminktetováló szakemberek részt vehetnek az elődöntőben,Budapesten. Kategóriánként a 

rendelkezésre álló idő maximum 150 perc. A magyarországi zsűri 5 fős lesz, neves hazai és részben 

külföldi szakemberekből áll. A versenyzők jelentkezését a WULOP hivatalos honlapján 

www.wulop.com keresztül tudjuk elfogadni. A regisztráció hamarosan megkezdődik, előzetesen 

emailben lehet jelezni a jelentkezési szándékokat a wulophungary@gmail.com email címen, illetve az 

innen megnyitható adatlapon: WULOP adatlap . Amennyiben innen nem nyílik meg a dokumentum, 

akkor kérjük másold be az alábbi linket.: 

https://docs.google.com/forms/d/1z8vgc2hf23JzSm9gfUlc9P94t2tvNzayy1dbW4X3v-U/edit 

Azok, akik nem töltik ki a jelentkezési lapot a hivatalos honlapon, nem vehetnek részt az 

elődöntőben. 

http://www.wulop.com/
mailto:wulophungary@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1z8vgc2hf23JzSm9gfUlc9P94t2tvNzayy1dbW4X3v-U/edit


Az előzetes jelentkezést követően (űrlap kitöltése) az adott ország szervezője kommunikál a 

résztvevővel, és bonyolítja a jelentkezést. A jelentkezés befejezése után a résztvevő neve felkerül 

a versenyzők listájára. Azok, akiknek nincs fent a nevük ezen a listán, nem versenyezhetnek. 

Az elődöntő részvételi díja 118.110 Ft+Áfa. kategóriánként.  Egy résztvevő egyszerre több kategóriában 

is versenyezhet. Pontos időpontja, 2023 június 09., 9-18 óráig. (mindhárom kategória esetén), Aqua 

Resort Budapest. Az elődöntőben résztvevő versenyzők maguk biztosítják felszerelésüket 

(sminktetováló gép, pigment, és egyéb kiegészítők) és modelljeiket. Biztosítjuk az igényes, 

professzionális helyszínt, ágyakat, lámpákat, kozmetikai kocsit a higiéniai előírásnak megfelelően! 

Az első, második és harmadik helyezetteket az elődöntő szakaszának végén sorra kerülő pontozás 

alapján hirdetik ki. 

Az elődöntőben (kategóriánkként) a nyerteseknek kihirdetett díjak, és kedvezmények a következők: 

a) Az első hely: Díjmentes részvétel a nagy fináléban Törökországban, Antalayában ezüst csomaggal a 

versenyző és modellje részére (csupán a modell repülőjegyét kell megtéríteni) 

b) A második helyezett: 50% kedvezmény Gold vagy Diamond csomagban 

c) A harmadik helyezett: 30% kedvezmény Gold vagy Diamond csomagban 

d) 100€ kedvezményt kap minden más elődöntős versenyző az általuk választott csomagban. 

Elhelyezés minden esetben kétágyas szobákban, extra díj ellenében lehetséges egyágyas szobát 

kérni, vagy kísérőt hozni, azonban ők a konferencián nem vehetnek részt. 

A nyerteseket a független zsűri által készítendő pontozás alapján határozzák meg. 

A zsűri által kiválasztott kategóriák legjobbjai egyesülnek, hogy megalakítsák az ország csapatát, és 

lehetőségük lesz részt venni az Antalyában megrendezésre kerülő nagy fináléban csapatként is 

értékelve, külön pénzjutalom mellett! 

A kategóriánkénti első helyezett versenyzők, akik jogosultak részt venni a nagy fináléban és az általuk 

kiválasztott modellek a jelentkezéshez, 4 éjszakára ingyenes szállhatnak meg egy antalyai 5 csillagos 

szállodában, beleértve az ultra-all-inclusive szállást és a repülőtéri-szállodai-repülőtéri transzfereket. 

Lehetőség van részt venni extra Party (White Party) napokon is plusz költség ellenében. 

A csapatok a WULOP 2023 nagy fináléba kerülnek, amelyet 2023.november 6-13 között 

rendeznek Antalyában, legfeljebb 3 modellel. A modelleket a versenytársak és az ország 

képviselőjének közös kiválasztása határozza meg. 

A végső zsűri tagjai elismert szakemberek a világon, bemutatják a résztvevőket, akik a Grand Final-on 

rangsoroltak. Ily módon a nyertesek, akik globális elismerésben részesülnek, jogosultak lesznek arra, 

hogy az egész világon érvényes rangjukat logóként használják. 

(Például: WULOP 2023 A világ második helyezettje...) Ezen kívül a kategóriagyőztesek díszvendégként 

vesznek részt a következő WULOP eseményen. 

A jelentkezés menete, és a pontos szabályzás miatt keress minket, ha felkeltette az érdeklődésedet! 
 


