
 

 

 

 

 

Deelnamevoorwaarden 

Proces Innovatie Prijs (PIP) 2022 

World of Technology & Science 2022 

Deelnamevoorwaarden: 

• Inzending is aantoonbaar toegepast of gedemonstreerd en geïntroduceerd na 1 juli 2022; 

• Alle bedrijven zijn welkom om een noviteit in te dienen; dus ook bedrijven die niet exposeren 
op de WoTS 2022. 

• 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 2022. 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; 

 

Proces Innovatie Prijs (PIP) 2022 - opzet 

 
Ieder bedrijf mag in aanloop naar de WoTS 2022 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 geplaatst, waarbij beursbezoekers vooraf en tijdens de WoTS 2022 
hun stem kunnen uitbrengen. 

Online selectie procedure (voor startdatum beurs) 

Binnenkort 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 5 september 2022. 

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 de World of 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 2022 en er is een prijs voor de best gewaardeerde noviteit 
door de vakjury: de PIP Juryprijs 2022. 

De prijsuitreiking vindt plaats op woensdagmiddag 28 september 2022 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) 2022 

Samengevat: wat houdt de vakprijs in?  

• Bezoekers aan de beurswebsite (www.wots.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 in de World of 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 World of 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) 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 in de World of 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 op 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; 
  


