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Deelnamevoorwaarden TechAward 

op World of Technology & Science 2020 
 
Deelname aan TechAward competitie is enkel mogelijk voor exposanten van World of Technology & 
Science 2020.  
 
Voorwaarden 
De innovatie is op de Nederlandse markt uitgebracht tussen 1 oktober 2018 en de sluitingsdatum van de 
inschrijving (29 augustus 2020) 
 
Deelname aan de TechAward is alleen mogelijk voor bedrijven die als exposant deelnemen aan World 
of Technology & Science 2020.  
 
Procedure 
Indienen innovatie 
U kunt uw innovatie indienen door middel van het invullen van het deelname formulier.  
Uw innovatie wordt vervolgens beoordeeld op de bovengenoemde voorwaarden. Indien uw innovatie 
voldoet aan de voorwaarden, krijgt u de mogelijkheid de volgende middelen aan te leveren om uw 
innovatie op de website te tonen: 
-  Omschrijving van de innovatie van maximaal 1500 tekens 
-  1 afbeelding van uw innovatie in hoge resolutie  
-  1 filmpje van uw innovatie  
 
Online selectie procedure (voor startdatum beurs)  
Vanaf vrijdag 1 mei 2020 wordt de online TechAward galerij geopend en is de stemmodule geopend 
voor bezoekers van de website www.wots.nl.  
 
Deze stemmodule is geopend tot en met 29 augustus 2020 
 
Daarnaast beoordeelt een vakkundige jury de innovaties. Op basis van de bezoekersstemmen en het 
juryrapport wordt de 5 geselecteerden per categorie bepaald en haar innovatie op de beursvloer mag 
presenteren. 
 
Presentatie op de beursvloer 
Indien uw innovatie is gekozen voor een presentatie op de beursvloer, dan kunt u uw innovatie of een 
verwijzing presenteren. U krijgt in de gekozen wereld in de ‘TechAward straat’ een zuil (afmetingen 
worden later bekend gemaakt) toegewezen waarop uw innovatie wordt getoond gedurende de beurs. 
Tevens is een verwijzing naar uw stand positie opgenomen. 
 
Uw innovatie dient op deze zuil te passen, is dit niet het geval dan kunt u een omschrijving met een 
verwijzing naar uw stand plaatsen en uw innovatie op de stand plaatsen.  
 
Het exposeren van de innovatie is voor eigen rekening en risico.  
 
Selectieprocedure op de beursvloer  
Op de beursvloer start de stemprocedure voor bezoekers opnieuw. Bezoekers kunnen terplekke een 
stem uitbrengen op de meest gewaardeerde innovatie per categorie.  
 
Uitreiking 
Op vrijdagmiddag 2 oktober worden de winnaars bekend gemaakt. Alle genomineerde exposanten en 
vakpers zijn uitgenodigd voor deze uitreiking.  
 
Deelname kosten 

Een bijdrage in de kosten per ingezonden noviteit bedraagt € 95,- excl. BTW. 

Een bijdrage in de presentatiekosten in geval van nominatie bedraagt € 350,- excl. BTW per noviteit.  
 
 

http://www.wots.nl/
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Beoordelingscriteria TechAward & Green TechAward 2020 

 
Beoordelingscriteria TechAward  
De hieronder benoemde criteria worden door de jury toegepast tijdens de beoordeling van de innovaties.  
 
1. Innovativiteit (40%) 
De inzending is innovatief, verfrissend, origineel en praktisch. Aantoonbaar toegepast of 
gedemonstreerd en geïntroduceerd na 1 oktober 2018.  
 
2. Toegevoegde waarde voor de gebruiker (20%) 
De inzending heeft een toegevoegde waarde voor de gebruiker in relatie tot de investering en kosten.  
De functionaliteit voldoet aan de eisen van de gebruiker en de concurrentiepositie wordt verbeterd.  
 
3. Business Potential (20%) 
De grootte van het ‘business potential’ voor de indiener. Zijn er andere terreinen waarop de inzending 
kan worden toegepast, in Nederland of daarbuiten? Zal de markt snel veroverd worden? Wat voor 
bijdrage geeft het aan de Nederlandse economie?  
 
4. Overige voordelen (20%) 
Zijn er nog andere voordelen met betrekking tot de inzending? Er kan gedacht worden aan 
gezondheid & veiligheid, ergonomie, ARBO, werkgelegenheidsaspecten, energieverbruik etc.  
 
Beoordelingscriteria Green TechAward  
 
De inzender heeft argumenten aangetoond op wat voor manier de innovatie bijdraagt aan 
duurzaamheid. Er wordt gelet op andere de volgende kenmerken 

- Duurzame productie 
- Impact op van de innovatie op het milieu 
- Impact van de innovatie op de sector  
- Op wat voor schaal kan de innovatie worden ingezet 
- Wat is het bereik van de innovatie  

- Hoe vernieuwend is de innovaties in de sector.  

 
 

 
  
 


