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Laat u opmerken op de beurs Horecatel: 
neem deel aan de Innovatieprijzen 2020!

De kandidaturen worden in twee stappen geselecteerd:

1. Een eerste selectie op basis van uw ingediende kandidatuur (vóór maandag 03 februari)
De jury, bestaande uit horecajournalisten en -professionals, zal een quotering geven van 1 tot 5 op basis van de drie 
volgende criteria:

Categorieën FOOD & FOOD Gastronomy
• Innovatie
• Exclusiviteit van het product op de markt
• Gezondheid / voedingswaarde

Categorie NON FOOD
• Innovatie
• Exclusiviteit van het product op de markt
• Duurzaam product

De tien producten genomineerd in de categorieën FOOD en NON FOOD en de de drie producten die het meest  
op één lijn liggen met de criteria van het Gastronomisch Paleis worden halverwege februari onthuld.

2. Een tweede selectie gebeurt door de jury die langskomt op uw stand
De jury zal op uw stand tijdens Horecatel, langskomen op zondag 08 maart tussen tussen 11u00 en 13u30.

Jury 2020: 
• Katia Belloy, Horeca Journal/Horeca Krant
• Ilse Duponcheel, Dolce
• Isabelle Radoux, Innovatech
• Joëlle Rochette, Horeca Magazine
• Piet Desmyter, Horeca Revue - Café & Bistro
• Bernard Lefebvre, Unafri-Navefri

Na deliberatie kiezen zij:
• De 3 laureaten in de categorie FOOD
• De 3 laureaten in de categorie NON FOOD
• De laureaat in de categorie FOOD Gastronomy

De 7 laureaten ontvangen hun getuigschrift tijdens de officiële opening van Horecatel op zondag 08 maart in de late 
namiddag op de Master Stage in Paleis 6. 

BOOST UW ZICHTBAARHEID! 
u Gegarandeerde zichtbaarheid voor de 13 genomineerde producten (5 FOOD, 5 NON FOOD, 3 FOOD 
Gastronomy)

 Op de website horecatel.be > Rubriek Innovatieprijs
 Nieuwsbrief gewijd aan de genomineerde producten
 Zichtbaarheid van de genomineerde producten op een TV-scherm tijdens de Horecatel-beurs

u Gegarandeerde zichtbaarheid voor de 3 laureaten
 Voorstelling van de drie producten bij de ingang van de beurs
	 Elke	laureaat	krijgt	een	award	affiche	van	zijn	categorie	om	op	zijn	stand	te	plaatsen
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1. Het kandidaatsdossier moet per e-mail verstuurd worden ten laatste maandag 03 februari 
2020 naar het volgende adres: prixhorecatel@wex.be

2. Verduidelijken in het onderwerp van uw e-mail: Innovatieprijzen + keuze van 
de categorie (FOOD / NON FOOD / FOOD Gastronomy) + naam van uw bedrijf.  
Let op: alleen de exposanten van Paleis 6 kunnen zich inschrijven in FOOD Gastronomy.

3. Uw dossier omvat:  
 >		de	volledig	ingevulde	fiche	"kandidaatsdossier" 
 >  uw logo (JPG formaat - hoge resolutie min. 300dpi) 
 >  2 of 3 foto’s die uw product illustreren (JPG formaat - hoge resolutie min. 300dpi) 
 U kunt een aanvullend document toevoegen.

4. Als het mogelijk is, gelieve u kandidaatsdossier in beide talen - Frans en Nederlands - in 
te vullen. 

HOE DEELNEMEN?

In samenwerking met: 

TE WINNEN:

Naast een mooie zichtbaarheid tijdens de beurs krijgen 
de laureaten ook nog prachtige prijzen,

aangeboden door onze partners en sponsors!
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Bedrijf:  .......................................................................................................................................................................... Standnummer:  ..............................................................

Contactpersoon:  ............................................................................................................................................................................................................................................................

Tel.: .................................................................................................................................................................................... GSM:  ..........................................................................................

E-mail:  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Naam van het product

Gelieve het innoverende karakter van uw product te beschrijven

maximaal 500 tekens - spaties inbegrepen:

Uw product neemt deel aan de categorie:  m FOOD  m NON FOOD  m FOOD Gastronomy

Gelieve uw logo en 2 of 3 foto’s van uw product toe te goeven 
(JPG formaat - hoge resolutie min. 300dpi)

Datum:   Handtekening + bedrijfstempel: 

Kandidaatsdossier tegen uiterlijk 03 februari 2020 
door te sturen naar prixhorecatel@wex.be

Korte omschrijving

maximal 800 tekens - spaties inbegrepen:


