
 

 

 

 

 

Deelnameformulier  

Proces Innovatie Prijs (PIP) 2020 

WoTS & Industrial Processing 2020 

 

Firmanaam:   ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Contactpersoon : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mailadres:  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ja, wij nemen met één / meerdere noviteit(en) deel aan de Proces Innovatie Prijs (PIP) 2020 

Deelnamevoorwaarden: 

 Inzending is aantoonbaar toegepast of gedemonstreerd en geïntroduceerd na 1 juli 2018; 

 Alle bedrijven zijn welkom om een noviteit in te dienen; 

 Meerdere inzendingen per deelnemer zijn mogelijk; 

 Indien het bedrijf geen exposant van de World of Technology & Science is, moet er wel een 
contactpersoon namens het bedrijf minimaal één beursdag aanwezig zijn én eventueel 
aanwezig zijn bij de prijsuitreiking; 

 Een bijdrage in de kosten per ingezonden noviteit bedraagt € 95,- excl. BTW voor bedrijven 
die exposeren aan de WoTS & Industrial Processing 2020-beurs. Voor bedrijven die niet 
exposeren op de beurs bedraagt het deelnametarief € 200,- excl. BTW; 

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

 Deelnemer dingt automatisch mee naar de publieks- en de vakprijs. Voor een uitgebreide 
omschrijving van de opzet lees ook de overige pagina’s van dit deelnameformulier; 
 

Ik verklaar dat ik de voorwaarden voor het deelnemen aan de Proces Innovatie Prijs ontvangen heb 
en hiermee akkoord ben. 

Graag ontvangen wij van u dit deelnameformulier compleet ingevuld retour. 

Naam: 

Datum:  

Handtekening:  

 

 
Graag het deelnameformulier 
retourneren aan: 

FHI, federatie van technologiebranches 
T.a.v. Tim Middeldorp  
E-mail: t.middeldorp@fhi.nl  

 

mailto:t.middeldorp@fhi.nl


 

 

Proces Innovatie Prijs (PIP) 2020 - opzet 

 
Ieder bedrijf mag in aanloop naar de WoTS & Industrial Processing 2020 een product of dienst 
inbrengen voor de Proces Innovatie Prijs (PIP). Wel zijn er bepaalde voorwaarden aan de noviteit 
verbonden. Deze noviteiten worden op de website van WoTS.nl geplaatst, waarbij beursbezoekers 
vooraf en tijdens de WoTS & Industrial Processing 2020 hun stem kunnen uitbrengen. 

Online selectie procedure (voor startdatum beurs) 

Vanaf vrijdag 1 mei 2020 wordt de online PIP 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 én het 
juryrapport worden de vijf genomineerden bepaald om deze innovaties op de beursvloer te 
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 Industrial Processing in de ‘PIP Galerij’ een zuil (afmetingen 
worden later bekend gemaakt) toegewezen waarop uw innovatie wordt getoond gedurende de 
beurs. Tevens is er eventueel een verwijzing naar uw standpositie 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. Indien u geen stand hebt 
bent u zelf verantwoordelijk voor een alternatieve presentatiewijze. 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 ter plekke een 
stem uitbrengen op de meest gewaardeerde innovatie. 

Prijsuitreiking 

Tijdens Industrial Processing worden twee prijzen uitgereikt: de noviteit met de meeste stemmen 
van de bezoekers wint de PIP Publieksprijs 2020 en er is een prijs voor de best gewaardeerde noviteit 
door de vakjury: de PIP Juryprijs 2020. 

De prijsuitreiking vindt plaats op woensdagmiddag 30 september 2020 op de Machevo Hotspots. 
Voor deze heugelijke gebeurtenis zijn alle genomineerde exposanten uitgenodigd, samen met de 
media en juryleden. Na het uitreiken van deze award, blijven de noviteiten in de PIP Galerij staan, 
maar de winnaar krijgt extra aandacht. 

 

 

 

 

 



 

 

Proces Innovatie Prijs (PIP) 2020 

Samengevat: wat houdt de vakprijs in?  

 Bezoekers aan de beurswebsite (www.wots.nl / www.industrialprocessing.nl) brengen hun 
stem uit op de noviteiten; 

 Op basis van de bezoekersstemmen én het juryrapport worden de vijf genomineerden door 
de vakjury bepaald om deze innovaties op de beursvloer te presenteren; 

 De totale vakjury bestaat uit circa vijf personen; 

 De vijf genomineerde noviteiten voor de vakprijs worden op de Industrial Processing 
tentoongesteld in de ‘Proces Innovatie Prijs (PIP) Galerij’, eventueel inclusief een verwijzing 
naar exposant en standnummer; 

 De vakjury maakt de winnaar van de PIP juryprijs bekend tijdens de Industrial Processing; 

 Genomineerden profiteren van de promotie op de website en bij mediapartners;  

 Genomineerden ontvangen een (fysiek) plakkaat met vermelding van hun nominatie; 
  

En wat houdt de publieksprijs in?  

 Bezoekers aan de beurswebsite (www.wots.nl / www.industrialprocessing.nl) brengen hun 
stem uit op de noviteiten; 

 Op basis van de bezoekersstemmen én het juryrapport worden de vijf genomineerden door 
de vakjury bepaald om deze innovaties op de beursvloer te presenteren; 

 De totale vakjury bestaat uit circa vijf personen; 

 De vijf genomineerde noviteiten voor de vakprijs worden op de Industrial Processing 
tentoongesteld in de ‘Proces Innovatie Prijs (PIP) Galerij’, eventueel inclusief een verwijzing 
naar exposant en standnummer; 

 Bezoekers brengen tijdens de beurs een stem uit hun favoriet. De noviteit met de meeste 
stemmen wint de PIP publieksprijs 

 Genomineerden profiteren van de promotie op de website en bij mediapartners;  

 Genomineerden ontvangen een (fysiek) plakkaat met vermelding van hun nominatie; 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gegevens noviteit(en) 

Proces Innovatie Prijs (PIP) 2020 

Gegevens van uw inzending 
Naam fabrikant, Product (naam), Productgegevens, Producttype… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding en/of promotiefilm van de noviteit: 
Wij ontvangen graag een afbeelding (hoge resolutie) en/of promotiefilm van de noviteit die wij op de website 
kunnen plaatsen.  

Omschrijf kort en bondig de werking van uw innovatie (technische functionaliteit) en de innovatiekracht. 
Wat zijn overige voordelen? Breng zoveel mogelijke aspecten naar voren, zodat de jury een zo compleet 
mogelijk beeld krijgt van uw innovatie (max. 750 woorden).  

Let op: Aan de hand van het meegeleverde materiaal moet de jury uw inzending op de beoordelingscriteria 
kunnen toetsen!  

Wat is uw innovatie? Hoe werkt uw innovatie?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wat is onderscheidend / vernieuwend aan uw innovatie? 
(gelet op de volgende 4 criteria, voor zover van toepassing: innovativiteit, marktwaarde, business potential en 
functionaliteit. De percentages achter de criteria zijn de wegingsfactoren van de jury).   

1. Innovativiteit (40%) 

De inzending is innovatief, verfrissend, origineel en praktisch. Aantoonbaar toegepast of gedemonstreerd en 
geïntroduceerd na 1 juli 2018.  

2. Toegevoegde waarde voor de gebruiker (20%) 

De inzending heeft een toegevoegde waarde voor de gebruiker in relatie tot 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 milieu, 
gezondheid & veiligheid, duurzaamheid, ergonomie, ARBO, werkgelegenheidsaspecten, energieverbruik etc.  

 

 

  


