IV CONCURS INTERNACIONAL DE
PERFUMERIA DE TEIÀ
“Mouillette d’argent”
ASPECTES GENERALS


Concurs adreçat a perfumistes de qualsevol nacionalitat que vulguin donar a conèixer la seva
capacitat creativa.



El concurs tindrà un caràcter anual, s’emmarcarà dins el Maridatge dels Sentits de Teià i formarà
part de les activitats anuals de la BOW (Barcelona Olfaction Week).



Qualsevol creador perfumista podrà presentar a concurs els seus perfums, podent concursar amb
més d’una composició, sempre que aquests perfums incloguin l’essència o la nota olfactiva
seleccionada per a aquella edició i compleixin amb els requisits especificats a l’apartat “Enviament
de mostres”.



La nota olfactiva serà diferent cada any i coincidirà amb la flor, planta o nota olfactiva que
esdevindrà fil conductor del Maridatge dels Sentits.



L’organització del certamen es reserva el dret d’admetre o rebutjar candidatures inscrites si no
s’ajusten a les condicions d’aquestes bases o presenten qualsevol altra deficiència o defecte de
forma, inclòs l’incompliment dels terminis publicats per a qualsevol de les fases del present
concurs.

EL JURAT


El Jurat de l’edició 2021 estarà presidit pel mestre perfumista Rosendo Mateu i conformat per un
grup d’experts en el món del perfum, el disseny, la gastronomia, l’art i els guanyadors de l’edició
de 2020.

PREMIS


Hi haurà tres premis "*Mouillette d’argent":



• 1 / Premi al millor perfum – categoria general
• 2 / Premi del públic
• 3 / Premi al millor perfum – categoria freelance.
El jurat seleccionarà entre tots els perfums enviats, 6 perfums de la categoria general i 6 perfums
de la categoria freelance, que passaran a la final, i dels quals es triarà el millor perfum de cada
categoria. Addicionalment, aquests 12 perfums finalistes seran els que competiran per a
convertir‐se, un d'ells, en el guanyador per votació del públic en general.

TERMINI D’INSCRIPCIÓ ‐ EDICIÓ 2021


En aquesta 4a edició, els perfumistes participants hauran de presentar un perfum que contingui
la nota de violeta, nota que serà la protagonista del Maridatge dels Sentits.



El període d'inscripció serà del 18 de desembre de 2020 al 15 de febrer de 2021.



Per a inscriure‐s’hi, cal omplir un formulari amb totes les dades que se sol∙liciten. Per accedir al
formulari cliqueu aquí:

https://innovaciobcb.typeform.com/to/Zx3ZdPlh
Per a qualsevol dubte sobre el procés d'inscripció es pot enviar un correu electrònic a:
concursperfumteia@gmail.com

ENVIAMENT DE MOSTRES


S'hauran d'enviar les mostres entre el 15 de febrer i el 15 de març de 2021, sense excepcions.
Les mostres que no compleixin els terminis fixats i arribin a posteriori de la data límit indicada,
quedaran automàticament fora del concurs.



S'hauran d'enviar 3 flascons de 10 ml de la composició, perquè les persones que viuen fora
d'Europa no tinguin problemes a les duanes. El president i dos membres més del jurat en faran
una primera tria.



L'1 d'abril es comunicarà quins són els perfums que passen a les finals, els autors dels quals
perfums hauran d'enviar 500 ml del seu perfum abans del 10 de maig, que s'utilitzaran per a:
•
•

Mostres per a cada membre del jurat.
Mostres en cada punt de votació habilitat.



Cada concursant és lliure de triar la millor forma de fraccionar la seva composició tenint en
compte la ciutat des de la qual es realitza l’enviament del perfum.



Identificació de cada mostra:
•
•
•



"IV Concurs Internacional de Perfumeria de Teià"
Nom de la composició.
Àlies del concursant

En cas que el perfumista decideixi participar amb més d'un perfum, haurà d'utilitzar un àlies i un
nom diferent per a les diferents composicions.
•
•
•
•
•

Data límit per a l'enviament de mostres: 15 de març de 2021.
Adreça d'enviament de les mostres: Torrent de les Monges 30, 08329 Teià, Barcelona
Destinatari: Ainea Perfums.
Telèfon: 935 402 464
Observacions: Concurs Internacional de Perfumeria de Teià



No cal enviar cap mena d'explicació, ni descripció d'ingredients, ni preu de la composició.



Aspectes a valorar per part del jurat:
•
•
•
•
•

Qualitats tècniques de la composició
Originalitat / Aportació / Recognoscible
Qualitat de la composició / Riquesa / Valor
Difusió / Sillage (rastre)
Persistència

PROCÉS D’AVALUACIÓ DE LES COMPOSICIONS:


Avaluació per part del jurat:



Primera fase:



•

Del 15 de març a l'1 d'abril el president del jurat i dos membres d’aquest rebran les
composicions i avaluaran totes les propostes olfactòries. Triaran 6 perfums de la categoria
del millor perfum i 6 perfums de la categoria perfumistes freelance.

•

Els 12 perfums seleccionats passen directament a la final del premi del públic.

•

Es comunicarà a tots els concursants si han estat seleccionats o no per a passar a la següent
fase de votació del públic.

Votació del públic:


El públic en general tindrà l'oportunitat d’olorar les 12 propostes finalistes.



La votació del públic es realitzarà del 25 de maig al 4 juny de 2021.



Els punts de votació seran llocs públics o de fàcil accés per al públic, llocs freqüentats i
especialment relacionats amb el món de la perfumeria o la cultura:
o

Llocs de votació habituals a Teià: Espai d'Art Ca l'Antiga (torrent Dr. Barrera, 84),
seu oficial del Concurs, i a la Casa Municipal de Cultura La Unió (passeig de la Riera,
116).

o

Llocs de votació habituals a Barcelona: Les Topettes (carrer Joaquim Costa, 33) i
Isidro Cosmetic Shop (Carrer Marià Aguiló, 83).

Durant la celebració d'esdeveniments com el IV Maridatge dels Sentits de Teià es podran votar les
12 composicions finalistes.

PREMIS
PREMIS Mouillette de plata
•
•
•

Premi al millor perfum – categoria general | premi del jurat
Premi al millor perfum – categoria freelance | premi del jurat
Premi al millor perfum ‐ premi del públic.



Del 17 de maig a l'1 de juny, el jurat rebrà les composicions i avaluarà les propostes olfactives.



El jurat triarà un guanyador en les dues categories i seleccionarà els 12 perfums finalistes que
passaran a la votació oberta al públic.



La decisió del Jurat es donarà a conèixer el 5 de juny de 2021 i serà inapel∙lable.



Els guanyadors seran convidats a formar part del jurat del V Concurs Internacional de Perfumeria
de Teià «Mouillette d’argent» 2022.

PREMI del Públic:


Serà per votació oberta al públic en general i a tots els assistents al IV Maridatge dels Sentits de
Teià.



El període de votació serà del 25 de maig al 4 de juny de 2021.



En diferents punts habilitats (amb el lema «Votació del públic»), el públic trobarà exemplars de
cada perfum concursant per a realitzar la votació (Teià i Barcelona).



Tots els concursants rebran un diploma acreditatiu. Per a aquells que no puguin assistir al
lliurament de premis, se'ls lliurarà el diploma digitalitzat.



Els guanyadors rebran el guardó Moullette d’argent creat especialment per a l'ocasió i
patrocinat pel Beauty Clúster (www.beautyclusterbarcelona.com/es) .

ACTE FINAL I LLIURAMENT DE PREMIS


Els tres premis seran atorgats dissabte 5 de juny de 2021 a l’Espai d’Art Ca l’Antiga (Teià) en un
acte públic a la tarda, on tots els concursants estan convidats.



Se sol∙licitarà confirmació d’assistència al lliurament de premis amb una setmana d’anticipació a
la data fixada.



L’acte es podrà celebrar online si finalment situacions d’estat d’alarma o restriccions ocasionades
per la pandèmia de la COVID‐19 o situacions de força major així ho requereixen.



L’organització es reserva el dret de reproduir una sèrie d’exemplars limitats del perfum guanyador,
els guanyadors del qual rebran gratuïtament 25 còpies del seu perfum.
Per a qualsevol consulta podeu escriure’ns al correu electrònic oficial del concurs,
concursperfumteia@gmail.com i tan aviat com puguem donarem resposta a tots els vostres
dubtes.



Molta sort!

