Thểể lệ cuộc thi HWP Perfect Couple 2016
Th gian: 01/07/2016 - 31/07/2016
Thời
I.

Đối tượng
ợng dự thi
Các cặp đôi chuẩn
n bị
b kết hôn và đủ tuổi kết hôn (không phân biệtt ngư
người Việt Nam
hay người nước ngoài)

II.

Thể lệ cuộc thi

 Vòng 1: Đăng ký và
à Bình chọn
ch Online: 1/7/2016 – 31/7/2016:
Bước 1: Đăng ký
 Đăng ký tham dự
ự cuộc thi
 Gửi tối đa 4 hình chân dung của cặp đôi dự thi (có thể là ảnh cưới
ới hoặc ảnh đời
thường) lên microsite
Bước 2: Bình chọn
 Các cặp đôi chia sẻ
s ảnh dự thi kêu gọi bình chọn
 Người bình chọn
ọn phải là
l thành viên cộng đồng HWP.vn
 Điểm bình chọn
ọn được
đ
tính bằng số lượt vote trên bài dự thi
 Điểm của mỗi bài
ài dự
d thi sẽ tính bằng tổng điểm BGK (60%) vàà đi
điểm bình chọn
(40%)
 10 cặp đôi có số
ố điểm cao
c nhất sẽ được tham gia vào vòng chung kkết (tại mỗi khu
vực)
 Danh sách 10 cặp
ặp đôi sẽ được
đ
công bố vào ngày 3/8/2016
 Vòng 2: Chung kết
Ngày 13/8/2016 tạ
ại Diamond Palace, Tp. Hồ Chí Minh
Ngày 28/8/
/8/ 2016 tại
t Khách sạn Melia, Hà Nội
Bao gồm các hoạtt động:
đ
i. Trang điểm
đi
và thử đồ
ii. Trình diễn
di đêm chung kết

III.

Cơ cấu giải thưở
ởng
02 Giải đặc biệtt cho khu vực
v Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh – trịị giá 50 triệu/
giải bao gồm:
Chuyến du lịch
ch trăng mật
m
Cặp nhẫn cướii Earlene của Thế Giới Kim Cương
02 Giảii Nhì cho khu vực
v Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh – Trị giá 25 tri
triệu/ giải
bao gồm:
Gói nghỉ dưỡng tạại Vin Pearl Hạ Long
Combo Veston Cưới
Cư Remizio/ Adam Store
01 Giải Bình Chọ
ọn – Trị giá 10 triệu đồng
2 đêm nghỉ tạii Palm Garden – Phòng Deluxe Ocean View
Cặp
p vé máy bay khứ
kh hồi của Vietnam Airlines
10 giải đồng hạng
ng cho 10 cặp
c đôi lọt vào vòng chung kết củaa m
mỗi khu vực

BTC có toàn quyền sử dụ
ụng các hình ảnh/
nh/ phim trong quá trình thí sinh tham gia ch
chương
trình.
Ảnh/ phim của
a các thí sinh tham gia chương trình
tr
sẽ đượcc đăng ttải trên Website
http://hwp.vn và một số website/ fanpage liên kết trong thời gian diễnn ra chương tr
trình
Triển lãm Cưới và Du lịch
ch Trăng mật
m HWP 2016.

