AWARD VOEDING & GEZONDHEID
Beste product 2017

Heeft u een product ontwikkeld dat bijdraagt tot een betere gezondheid van
onze bevolking? Dan maakt u kans om de winnaar te worden van de “Award
Voeding & Gezondheid”, Beste product 2017, verkozen door de
voedingsspecialisten van België die deelnemen aan het 20ste Voedings- en
Gezondheidscongres. De genomineerde bedrijven of organisaties kunnen
tijdens het congres hun product kort voorstellen aan het publiek. De
deelnemers aan het congres zullen de uiteindelijke winnaar van de “Award
Voeding & Gezondheid, Beste product 2017” verkiezen.
Reglement van de AWARD VOEDING & GEZONDHEID
1. Doel
De AWARD richt zich naar alle ondernemingen, instellingen of organisaties in
België en heeft als doel hen te stimuleren, om producten, campagnes of acties
(verder kortweg “product” genoemd) te ontwikkelen die bijdragen tot een
gezondere voeding en/of een grotere bewustwording hierrond van de
bevolking.

2. Beoordelingscriteria
Het product moet gelanceerd zijn tussen 1 januari 2016 en 1 oktober 2017.
A. Effectiviteit van het product
In welke mate draagt het product bij tot een effectieve gedragsverandering
of bewustwording?
B. Innovatie
In welke mate is het product echt vernieuwend of werd een vernieuwende
aanpak gebruikt?
C. Visibiliteit
In welke mate werd het product in de actualiteit gebracht?
D. In welke mate speelt het product in op de krachtlijnen en doelstellingen van
het Nationaal Plan Voeding en Gezondheid?

3. Deelnamemodaliteiten
Alle bedrijven, instellingen of organisaties waarvan het product in België
uitgevoerd werd komen in aanmerking voor deelname aan de Award. De
deelnemers moeten een deelnameformulier invullen dat op de website
gedownload kan worden. De formulieren moeten tegen uiterlijk 4
november 2017 toegestuurd worden aan: Award Voeding & Gezondheid,
Lange Dreve 8F, 8980 Zonnebeke. Deelname is volledig kosteloos.
4. Selectie van de winnaar
In een eerste fase worden de kandidaturen beoordeeld door leden van
het wetenschappelijk comité van het Voedings- en Gezondheidscongres.
Zij selecteren maximaal drie genomineerden die hun product kort mogen
voorstellen tijdens het 20ste Voedings- en Gezondheidscongres dat
plaatsvindt op vrijdag 17 en zaterdag 18 november 2017. De deelnemers
aan het Voedings- en Gezondheidscongres zullen uiteindelijk bepalen wie
van de genomineerden de winnaar wordt van de Award Voeding &
Gezondheid, Beste Product 2017. Hiertoe zullen de deelnemers een
stemformulier ontvangen.
5. Verplichtingen van de genomineerden
De genomineerden verbinden zich ertoe vertegenwoordigd te zijn op het
20ste Voedings- en Gezondheidscongres en daar een korte presentatie te
geven van hun product.
6. Rechten van de winnaar en de genomineerden
De winnaar kan in zijn eigen communicatie gebruik maken van het logo
van de Award Voeding & Gezondheid, Beste product 2017. De winnaar
kan ook op andere wijze dan met behulp van het logo bekendheid geven
aan het winnen van de Award. De andere genomineerden kunnen
verwijzen naar het feit dat ze genomineerd werden voor de Award
Voeding & Gezondheid, Beste product 2017. Bij de vermelding van de
Award moet telkens het jaartal vermeld worden. De genomineerden zullen
hun product ook kunnen voorstellen in het Tijdschrift NutriFacts.
7. Vragen
Voor alle verdere vragen over de Award Voeding & Gezondheid kan u
zich wenden tot Koen Descheemaeker - 00 32 495 23 81 76 of
info@voedingscongres.be

