
Regulamentul Concursului “Transformarea Anului” 

 

Pearl Beauty Center, prin entitatea juridica SC Pearl Beauty Center SRL, avand urmatoarele 

date de identificare: CUI: RO38450630, numar inregistrare la Registrul Comertului 

J30/1174/2017, Strada Avram Iancu, numarul 58, municipiu Satu Mare, judet Satu Mare, 

organizam Concursului “Transformarea Anului” in urmatoarele conditii 
 

Premiul:  tratamente corporale de ultima generatie in valoare de 1000 euro 
Tratamente revolutionare cu rezultate dovedite clinic: Slăbire localizată intensivă, Fermitate, 
Anti-Celulită gradul I, II, III și IV, Anti-Celulită fibroasă, Anti-Celulită edematoasă, Anti-
Celulită noduroasă, Reducerea grăsimii, Anti- Vergeturi, Drenaj limfatic și detoxifiant, 
Remodelare corporală 

Valoarea serviciilor este de 4777lei. Castigatoarea nu poate pretinde premiul in bani. 

 

Calendarul desfasurarii 

7 Ianuarie – Lansare “Transformarea Anului”- Competitie pentru femei 

7 Ianuarie- 22 Ianuarie- Perioada  inscrierilor  

22-24 Ianuarie- Centralizarea, analiza datelor si interviuri cu participantele 

27 Ianuarie- Anuntarea fericitei castigatoare pe toate canalele media 

 

Criteriile de selectie 

In alegerea castigatoarea, vor conta in egala masura: 

1. Decizia Comisiei de Jurizare- care va acorda un maxim de 50 de puncte, dupa criteriile mai 

jos mentionate 

- 25 de puncte celei care si-a fundamentat cel mai bine raspunsul la intrebarea “Motivul 
pentru care iti doresti sa fii aleasa pentru <Transformarea Anului>” 

- 25 de puncte in functie de indicatorul IMC al fiecarei participante 

  IMC= 18,49 sau mai putin – Subponderal 

  IMC= 18,50 si 24,99 - Greutate normala 

  IMC= 25,00 si 29,99 - Supraponderal 

  IMC= 30,00 si 34,99 - Obezitate (gradul I) 

  IMC= 35,00 si 39,99 - Obezitate (gradul II) 

  IMC= 40,00 sau mai mult - Obezitate morbida 

 

Comisia de jurizare, este formata din: 

Martocsan Marius Florin - administrator Pearl Beauty Center 

Gyöngyi Martocsan- fondator Pearl Beauty Center 

Borsan Janina- specialist marketing Pearl Beauty Center 

 

2. Decizia Fanilor de pe Facebook- participantul care va aduna cele mai multe like-uri pe 

facebook va primi un maxim de 50 de puncte.  

Toate pozele participantelor inscrise in concurs vor fi publicate pe pagina de Facebook Pearl 

Beauty Center, in ordinea inscrierii. Poza care va primi cele mai multe like-uri din partea 

fanilor va primi maximul de 50 de puncte, urmatoarea va primi 40 de puncte, urmatoarea 30 

de puncte, 20 puncte si respectiv 10 puncte.  

 

Participanta care a cumulat cel mai mare punctaj (sau chiar) 100 de puncte (50 puncte 

din partea juriului si 50 de puncte din partea fanilor de pe faceboo) va fi aleasa 

castigatoarea Competitiei “Transformarea Anului” 
 



Alte cerinte 

1. Castigatoarea trebuie sa fi implinit sau depasit varsta de 18 ani la momentul inscrierii in 

concurs.  

3. Castigatoarea trebuie sa fie din Satu Mare sau imprejurimi. 

4. Castigatoarea se angajeaza sa urmeze indeaproape recomandarile de nutritiei oferite gratuit 

de specialistul Pearl Beauty Center. 

5. In cazul in care castigatoarea ascunde in mod voit probleme de sanatate din categoria celor 

mentionate mai jos, premiul se acorda participantei care a obtinut urmatorul punctaj.  

6. In cazul in care castigatoarea ascunde in mod voit probleme de sanatate acest lucru este 

descoperit de echipa Pearl Beauty Center pe parcursul realizarii sedintelor cu echipamentul 

Eximia, sedintele se anuleaza in acel moment 

7. Castigatoarea isi asuma faptul ca pe toata parcursul sedintelor, la inceputul, finalul acestora, 

vor fi realizate poze si filmari,  iar toate materialele video/foto vor fi proprietatea Pearl Beauty 

Center pentru o perioada de 50 de ani.  

8. In cazul in care Pearl Beauty Center solicita acest lucru, castigatoarea va acorda si un 

interviu scris/televizat despre experienta in salon.  

9. Castigatoarea nu trebuie sa fi avut in istoricul medical urmatoarele afectiuni : stimulator 

cardiac (pacemaker), tuberculoză, tumori maligne, Insuficiență cardio-circulatorie; 

Insuficiență renală gravă, Probleme psihice și/sau psiho-somatice, hipertensiune, vene 

varicoase, boli cardio grave, implant de tija metalica, patologii auditive (urechi), cancer in 

ultimii 5 ani, boli dermatologice, diabet. 

10. Daca castigatoarea este o mamica ce tocmai a nascut, trebuie sa fie incheiat alaptarea cu 

3-4 luni inainte de inscrierea in cadrul acestui concurs 
 

Castigatoarea se angajeaza sa respecte toate cerintele mai sus mentionate, in caz contrar 

programul se anuleaza. 

  

      

     

     

 


