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REGLEMENT TechniShow Innovation Awards 2020 
 
Artikel 1 – Inschrijfvoorwaarden   
Deelname aan TechniShow Innovation Awards is mogelijk voor een bedrijf, organisatie of persoon die exposant 
is tijdens TechniShow 2020 en in de beurscatalogus staat vermeld. Inschrijving is mogelijk wanneer de 
innovatie voldoet aan de volgende definitie: de innovatie is een vernieuwend of nieuw product of een 
vernieuwde aanpak wat betreft proces, materialen en/of technieken hebben ontwikkeld. De innovatie heeft 
commerciële relevantie en moet leiden tot een significante verandering in economische en/of 
maatschappelijke zin. De innovatie hangt samen met de Nederlandse productietechnologie.  
Een innovatie hoeft nog niet op de markt te zijn gebracht, maar heeft (kans op) succes in de markt, is concreet 
en gereed voor marktintroductie.  
 
De ingediende innovatie dient duidelijk zichtbaar - vanaf het gangpad gezien - aanwezig te zijn tijdens en op de 
TechniShow 2020. Ook dient tijdens de beurs ruim voldoende informatiemateriaal over de ingediende 
innovatie beschikbaar te zijn voor de beursbezoekers van TechniShow 2020.  
 
Buitenlandse innovaties mogen meedingen, op voorwaarde dat de inzender een Nederlandse of Belgische 
vertegenwoordiging heeft. De ingeschreven innovatie kan ook als consortium worden ingediend mits minimaal 
een van de bedrijven als TechniShow exposant aan de beurs deelneemt. 
 
Het is mogelijk om als organisatie één innovatie in te schrijven voor een inschrijfcategorie.  
 
Artikel 2 – Categorieën 
De TechniShow Innovation Award wordt uitgereikt in twee categorieën. Deze categorieën zijn:  

• Categorie 1: New Tech 
• Categorie 2: Dutch Tech 

 
Artikel 3 – Criteria & proces 
Naast de inschrijfvoorwaarden, dient bij inschrijving duidelijk te zijn voor welke categorie Award de innovatie 
meedingt. De aanvullende criteria per categorie zijn: 
New Tech 

 De innovatie is niet eerder gepresenteerd tijdens de Technishow beurs 

 De innovatie is eerder dan sinds 2019 op de Nederlandse markt 

 
Dutch Tech 

 Het bedrijf is van origine Nederlands én met productie in Nederland 
 
Inschrijving is mogelijk tot en met 6 januari 2020. Inschrijvingen worden door een onafhankelijke vakjury 
beoordeeld op de vastgestelde criteria zoals in artikel 3 worden beschreven. De genomineerden worden op 
29 januari 2020 bekend gemaakt. Alle genomineerden mogen – naast hun digitale inschrijving – pitchen bij de 
vakjury op 12 februari 2020. Om mee te dingen naar de Awards is deelname aan deze pitch verplicht.  
 
De winnaars worden op 5 maart 2020 bekendgemaakt tijdens de Avond van de Maakindustrie 2020. Met uw 
nominatie bent u van harte welkom samen met uw medewerkers. U krijgt voor dit uitreikingsevent 5 stoelen 
per bedrijf tot uw beschikking.  
 
Artikel 4 – Inschrijving  
Uw inschrijving geschiedt door het invullen van het online inschrijfformulier via www.technishow.nl/awards. 
Met uw inzending verplicht u zich tot het betalen van het inschrijftarief van 611,- euro exclusief btw per 
inschrijving. Deze inschrijfkosten bestaan uit administratiekosten en marketingkosten.  
 

http://www.technishow.nl/awards
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Indien uw inschrijving niet voldoet aan de gestelde voorwaarden ontvangt u het inschrijfgeld zonder 
administratiekosten (99,- euro exclusief btw) terug. Bij het inschrijfformulier dient u akkoord te gaan met de 
gestelde voorwaarden.  
 
Met uw inschrijving verklaart u zich akkoord met procedure en de kosten voor deelname. 
Artikel 5 – Beoordeling  
De inzending wordt beoordeeld op deze de volgende vijf criteria: 

1. De mate waarin de innovatie echt nieuw, uniek en onderscheidend is; 
2. Commerciële toegevoegde waarde (toegevoegde waarde voor de eindgebruiker); 
3. De economische impact van de innovatie (bijdrage innovatie, concurrentiepositie van de sector, 

werkgelegenheid binnen de Benelux etc.); 
4. Maatschappelijke impact (effect van de innovatie op duurzaamheid, veiligheid, menselijk welzijn 

etc.); 
5. De mate waarin de innovatie bijdraagt aan Smart Industry/ slimmer en sneller ondernemen 

(digitalisering van producten en productieprocessen, efficiënter, gebruik van materialen etc.). 
 
Artikel 6 – Uitreiking TechniShow Innovation Awards  
De TechniShow Innovation Award kent twee categorieën:   

• Categorie 1: New tech 
• Categorie 2: Dutch technology 

 
Per Award categorie wordt één winnaar uitgekozen. De bekendmaking en uitreiking van de TechniShow 
Innovation Awards zal plaatsvinden tijdens het uitreikingsevent Avond van de Maakindustrie, in het bijzijn van 
de genodigde vakpers, prominenten, geïnteresseerden en vakgenoten. Genomineerden en prijswinnaars 
krijgen te zijner tijd een uitnodiging. De winnaars worden op 5 maart 2020 bekendgemaakt. Met uw nominatie 
bent u van harte welkom samen met uw medewerkers. U krijgt voor dit uitreikingsevent 5 stoelen per bedrijf 
tot uw beschikking.  
 
Artikel 7 – Vakjury  
De juryleden zijn onafhankelijk en niet betrokken bij instellingen of bedrijven die meedingen naar  
de nominatie van de TechniShow Innovation Awards. De juryleden zijn benoemd uit hoofde van  
hun expertise op het gebied van innovatie voor de maakindustrie en voor de aanverwante industrieën.  
 
Artikel 8 – Werkwijze vakjury  
De jury kan, indien nodig, contact opnemen met de indiener van het product voor het verkrijgen van meer 
informatie, om een zo betrouwbaar mogelijke beoordeling te kunnen geven van de innovatie.  
 
Er zal een “scan” worden uitgevoerd of de inzending niet voor 1 januari 2019 in de openbaarheid is gebracht 
door een andere partij, organisatie of onderneming.  
 
Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.  
 
Artikel 9 – Vertrouwelijkheid  
Alle informatie die door de indieners wordt verstrekt, wordt binnen de jury vertrouwelijk behandeld. Bij 
inschrijving voor de TechniShow Innovation Awards geeft u toestemming voor de bekendmaking van 
informatie over de innovatie met betrekking tot werkingssfeer, toepassing en gebruik in de daartoe geëigende 
media.  
 
Artikel 10 – Aansprakelijkheid  
De organisatie van TechniShow en/of TechniShow Innovation Awards kan niet aansprakelijk worden gesteld 
voor schade geleden door deelname aan deze wedstrijd. Het deelnemen aan de wedstrijd houdt in dat de 
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indieners alle artikelen van het reglement en andere door de organisatoren te stellen voorwaarden met 
betrekking tot prijs en de vakbeurs onvoorwaardelijk aanvaarden.  
 
Artikel 11 – Octrooi en CE-markering  
De inzender is zelf aansprakelijk voor enigerlei inbreuk op enig octrooi door de inzending. De inzender verklaart 
dat zijn inzending (product en/of dienst) voldoet aan de CE-Markering.  
 
 
 
 
Artikel 12 – Promotie  
De genomineerden zullen vooraf bekend worden gemaakt. Tijdens de TechniShow zullen de ingediende 
genomineerden ook gepromoot worden op de beursvloer. 
 
U kunt de TechniShow Innovation Awards inzetten voor uw eigen marketing en PR. U gebruikt alleen de 
erkende versie van het product en uitsluitend het officiële logo van de TechniShow Innovation Awards 2020. 
Deze is bij de organisatie op te vragen. De inzendingen mogen door Jaarbeurs voor publicatie en publiciteit 
worden gebruikt. 
 
De organisatie en/of vakjury van de TechniShow Innovation Awards behoudt zich het recht om de ingezonden 
gegevens ten behoeve van communicatie doeleinden, waaronder de website van TechniShow, te gebruiken.  
 

De TechniShow Innovatie Awards is een initiatief van Jaarbeurs en FPT-VIMAG. 
www.technishow.nl/awards 

http://www.technishow.nl/awards

