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Српска
BEAUTY
блогерска
сцена
После домаћих модних блогова, простор
дигиталних комуникација све више освајају и
девојке које пишу о козметици. Крајем 2014.
године у Србији су први пут додељене и Metropoliten Beauty Blog награде у три категорије
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Ч

итајући на стотине
постова српских блогерки као члан жирија
за Metropoliten Beauty
Blog Awards, открила сам један нови
свет препун пријатних изненађења,
али и запрепашћења! Од постова

(тематских текстова) написаних тако
да би без проблема могли да буду
објављени у женском магазину до
оних за које сам се запитала – да ли
ауторка зна шта значи писати блог?
Ових првих је, морам признати,
било мање. Свакако, од блогерки сам први пут чула за неколико
козметичких производа, углавном с
америчког тржишта, али и сазнала
шта су предности и мане разноразних подлога за make-up, ружева, све
популарнијих прајмера...

У конкурсу за најбоље beauty постове
и најбољи блог имале су могућност да
учествују све домаће beauty блогерке. Ове године у конкуренцији је био
тридесет један блог. Одлуку о наградама донео је независни жири у коме
су, поред мене, били и Бранислава
Костић - beauty уредница магазина
„Elle” и Исток Павловић - стручњак за
интернет маркетинг.
Главна награда за најбољи блог 2014.
године, Metropoliten Best Beauty Blog
Award, додељена је Златани Ћирици
Лисинац за блог „Make up and more”.
Такође, додељене су и две специјалне
награде.
За најбољи пост о козметици (из
асортимана „Metropoliten” парфимерије) награду је добила Јелена
Ђукић за пост „16 жена Hauschka
каталога” на блогу „Мој несесер”.
Награду за најбољи пост о парфему
(из асортимана niche парфимерије
„Metropoliten”) добила је Тијана Шипка
за пост „Мирисни развој мушке зрелости” на блогу „Пудријерица”.

Посетите њихове блогове...
Награђене
блогерке:
Златана
Ћирић Лисинац
и Тијана Шипка
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16. јануар 2015.

Представљамо вам неколико најзанимљивијих домаћих beauty блогова,
од којих сваки има неку своју специфичност. Замолили смо ауторке
најзанимљивијих да напишу зашто су
их покренуле.

