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“Een neutrale referentie van een 
deskundige vakjury in de vorm van 
een award doet wonderen.”

Aldus eerdere winnAArs en  

genomineerden

“De Techni-Show Innovatie Award  
is een erkenning voor vakmanschap 
in industriële productietechniek.  
Het winnen van de award heeft  
veel publiciteit gekregen en komt  
in contacten met onze klanten en 
prospects vaak ter sprake.”
 

rené HAzenberg, AmAdA gmbH

(VAkprijs - winnAAr zilVer)

Maximale	exposure		
voor	uw	nieuwe	product		
of	dienst

Deelname aan de Techni-Show Innovatie 
Awards staat open voor iedereen die exposant 
is op Techni-Show 2014 of klant is van een 
exposant.  De inzending moet innovatief en  
relevant zijn voor de metaalindustrie. De innova-
tie hoeft nog niet op de markt te zijn gebracht, 
en mag niet ouder zijn dan twee jaar. 

Alle genomineerden maken tevens kans om met 
de prestigieuze Made In Holland Award naar 
huis te gaan. Wie heeft volgens de jury de beste 
innovatie van Nederlandse bodem?

Voor	wie?

Made	in	Holland	Award

Hoe	werkt	het?

Een onafhankelijke vakjury beoordeelt alle 
inzendingen op een aantal beoordelingscriteria. 
Uit deze inzendingen kiest de jury vervolgens 
genomineerden die gaan strijden om de zilve-
ren, gouden of platina prijs. Naast deze vakprij-
zen wordt er tevens een publieksprijs uitgereikt. 

Verdient uw innovatie een podiumplaats?  
Krijgt	uw	product	of	dienst	voldoende		

aandacht?	Schrijf	u	nu	in	voor	de		

Techni-Show	Innovatie	Awards	2014.		

Een	nominatie	van	uw	innovatie	zal		

u	maximale	exposure	opleveren	voor		

uw	product.	

 “Een prachtige erkenning van een 
succesvolle innovatie en marktintro-
ductie. De spin-off voor, tijdens en na 
de beurs geeft deze deelname echt 
toegevoegde waarde.”

pHilippe reinders Folmer, renisHAw

(VAkprijs - winnAAr goud)

zet uw innovatie  
in de schijnwerpers	 
en schrijf u in voor  

15 november 2013
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Meedoen	aan	de	Techni-Show	Innovatie	Awards	kost	u € 699,-.
Als	u	niet	voldoet	aan	de	inschrijfcriteria	ontvangt	u	uw	inschrijfgeld	terug.		
Voldoet	u	wel	aan	de	eisen	dan	krijgt	u	in	ieder	geval	de	titel	‘Innovator’,	
en	wordt	u	misschien	wel	genomineerd	en	zelfs	bekroont	tot	winnaar.

Uw inzending wordt beoordeeld aan de hand 
van onderstaande criteria:

•	 Innovativiteit
•	 Marktwaarde
•	 Business Potential
•	 	Functionaliteit 

Beoordelingscriteria

Wat	krijgt	u?	Uw	innovatie	is	verzekerd	van	publiciteit	en	maximale	exposure

 Innovator Genomineerd Winnaar

Een officieel ingelijst getuigschrift, voor bij het product op de beursvloer       

Dit geeft (potentiële-)klanten een neutraal referentie kader  

Statussymbool; speciaal ontworpen innovator - logo dat u kunt gebruiken in al u communicatie-uitingen       

Aandacht in de Techni-Show  nieuwsbrieven naar potentiële bezoekers voor Techni-Show      

Aandacht op de beurswebsite       

Uw innovatie wordt opgenomen in de Techni-Show Innovatie Route op de beursplattegronden       

Statussymbool; speciaal ontworpen genomineerde - logo dat u kunt gebruiken in al u communicatie-uitingen      

Uw innovatie onder de aandacht tijdens de persconferentie middels een aankondiging én een productpresentatie      

Benoeming van uw innovatie in het persbericht na afloop van de persconferentie van Techni-Show en ESEF      

Uitgebreide aandacht in de Techni-Show catalogus      

Extra exposure van uw innovatie op de beursvloer        

Aandacht in de bevestigingsmail naar bezoekers om te stemmen op hun favoriete innovatie voor de publieksprijs      

Vakprijs nominatie filmpje      

Statussymbool; speciaal ontworpen winnaar - logo dat u kunt gebruiken in al u communicatie uitingen      

Volop aandacht tijdens en na de feestelijke uitreiking      

Persbericht over de behaalde titel      

De felbegeerde titel Winnaar Techni-Show Innovatie Awards 2014, inclusief certificaat en trofee      

zet uw innovatie  
in de schijnwerpers	 
en schrijf u in voor  

15 november 2013
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•	 Vrijdag	15	november	2013
 Uiterste inschrijfdatum
	
•	 Dinsdag		14	januari	2014
 Bekendmaking genomineerden 
 tijdens persconferentie
	
•	 Dinsdag	11	maart	2014
 Uitreiking Techni-Show Innovatie   
 Awards en Made in Holland Award
	
•	 Dinsdag	11	t/m	vrijdag	14	maart		
	 2014	
 Techni-Show 2014, Jaarbeurs Utrecht

Data	om	alvast	te	noteren

Bekijk of u voldoet aan de inschrijfcriteria op
www.technishow.nl/awards. Voldoet u aan de
eisen? Schrijf u in voor	15	november	2013		
via	www.techni-show.nl/awards

Hoe	schrijft	u	zich	in?

De vakjury wordt ondersteund door maximaal 
vier eindgebruikers uit de industrie.

Techni-Show Innovatie Awards 2014
Postbus 8800
3503 RV Utrecht
T  +31 (0)30 295 2840
E  awards@technishow.nl
I  www.technishow.nl/awards

Organisatie

Winnaars	2012

EYE

De	jury

GF	AgieCharmilles,	platina	
Over het Bewerkingscentrum HSM 400 ULP 
met ITM zei de jury: “Bijzonder is de opti-
sche camera om de gereedschappen met 
vol toerental te controleren. Niet alleen op 
diameter en lengte, maar ook op vervuiling 
met spanen of emulsie.” 

Vakprijs Publieksprijs	 Made	In	Holland	Award	

Valk	Welding	B.V.	
De 3D Free Shape Welding Solution van Valk 
Welding B.V.  ontving de meeste stemmen 
van het publiek. Het is een bijzondere auto-
matiseringsoplossing van een 3D-lasproces 
waarvan de meeste vormen van het laswerk-
stuk maar éénmalig voorkomen. 

Safan	
De operator hulp van Safan is de winnaar 
van de Made in Holland Award 2012. Safan 
heeft zich onderscheiden van de rest met 
de ontwikkeling en vervaardiging van een 
operator hulp voor afkantwerkzaamheden, 
de Safan Eye.

Reinold	Tomberg	(Voorzitter)

Metaal Magazine

Rolf	Elling

Vraag en Aanbod

Franc	Coenen

Made-in-Europe.nu

Eric	Weustink

Metaalnieuws / Plaatbewerking

Harry	Steunenberg

Techni Show Magazine 

Frans	van	der	Brugh

Koninklijke Metaalunie

Bart	Meijer

Saxion


