AWARD VOOR DE
INNOVATIEVE HORECAPROFESSIONAL
30 maart 2022
VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

INNOVATIEF

ORIGINEEL

Voor de Heureka! Award wordt gezocht naar nieuwe,
innovatieve en originele producten en/of diensten binnen
de horecasector.
Een professionele jury beloont het meest opvallende
product en/of dienst in verschillende categorieën.
Van food tot hospitality en equipment tot decoratie,
om maar enkele sectoren op te noemen die kunnen
deelnemen aan de wedstrijd.

NIEUW

Enkel standhouders van de beurs kunnen deelnemen aan de Heureka!
Award. De organisator behoudt zich het recht om personen te weigeren
tot de wedstrijd. Juryleden zijn uitgesloten van deelname.
Deelname aan de Heureka! Award kan via het online deelnameformulier
tot 28 februari 2022.
Een geldige deelname moet voorzien zijn van minstens 1 foto.
Voor vragen kan u steeds terecht bij: info@stafversluyscentrum.be

DEELNAME
FORMULIER

FEB
28

PROMOTIE EN PRIJZEN
Eerste vijf genomineerden genieten van visibiliteit aan de ingang van de beurs
Opname in persartikels, verstuurd naar vakpers en lokale media
Heureka! Award tijdens de uitreiking op woensdag 30 maart 2022 om 19u00 in
ontvangst nemen (*)
Eerste prijs: Waardebon Roompot Bredene van 250 euro

TIMING
15 februari 2022
Start inschrijvingen

*

28 februari 2022
Einde inschrijvingen

15 maart 2022
Bekendmaking
genomineerden

( ) genomineerden of een afgevaardigde dient aanwezig te zijn op de uitreiking op 30/03/2022

30 maart 2022 (*)
19u00
Uitreiking award
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JURY EN JURERING
Uit de inschrijvingen worden 5 producten/diensten genomineerd door een professionele
vakjury. Deze vakjury wordt elk jaar samengesteld door de organisator zelf.
De vijf genomineerden worden uitgenodigd op de uitreiking van Heureka! Award waar
de award door de winnaar in ontvangst zal genomen worden.
De organisator maakt geen deel uit van de jury zodat deze in alle onafhankelijkheid kan
oordelen over de inzendingen. Juryleden zijn uitgesloten van deelname.
Inzendingen die onvolledig zijn kunnen door de jury uitgesloten worden. Bij onvoldoende
kwalitatieve inzendingen kan de jury zelf een winnaar nomineren zonder dat een
inzending vereist is. De uitslag is definitief en kan niet worden betwist. Indien er niet wordt
gereageerd door de genomineerden vóór 21 maart 2022, vervalt elk recht op een prijs.

GESCHILLEN
De organisator oefent controle uit op het correcte verloop van de wedstrijd. Om
dit correcte verloop te waarborgen, kan de organisator beslissingen nemen die,
voortvloeiend uit omstandigheden, de afschaffing of wijziging van de wedstrijd kunnen
inhouden.
Deelname aan deze wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van het
wedstrijdreglement, evenals elke mogelijke beslissing die de organisator zou moeten
treffen.

VERWERKING VAN UW GEGEVENS
Om uw deelname aan Heureka! Award te verwerken houdt de organisator uw gegevens
bij via het deelnameformulier. De persoonsgegevens van dit formulier kunnen altijd door
u worden opgevraagd en gewijzigd. De organisator houdt deze persoonsgegevens
bij om u alle nodige communicatie te bezorgen. Persoonsgegevens worden zonder
uw toestemming niet doorgegeven aan derden. Heb je hier vragen over? Neem dan
contact op met de organisator.
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