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Inzenden en criteria

Doe uw inzending voor de VSK Awards 2014 op www.vsk.nl/awards.

U kunt zich inschrijven voor de volgende categorieën:

Categorie Energiebesparing
Producten, oplossingen of diensten die een substantiële en 

aantoonbare energiebesparing opleveren.

Categorie Design
Producten waarbij de focus ligt op ontwerp.

Categorie Systeemoplossingen
Geïntegreerde systemen die door de combinatie van verschillende 

functionaliteiten zorgen voor meer comfort bij de eindgebruiker.

Categorie Installateurszaken
Producten, diensten en oplossingen die de installateur helpen bij een  

efficiëntere uitvoering van zijn werkzaamheden en/of bedrijfsvoering.  

Tevens wordt er een publieksprijs uitgereikt.

Kosten
Per inschrijving wordt € 895,- exclusief 21% BTW in rekening gebracht.  

U kunt met meerdere inzendingen meedoen. De inzendingen worden  

door de jury beoordeeld op onderstaande onderdelen:

• Innovatie

• Praktische toepasbaarheid

• Sociale impact

• Duurzaamheid

• Economisch rendement

Elke categorie kent daarnaast nog een aantal eigen specifieke criteria 

waarop de inzendingen beoordeeld worden. Deze criteria vindt u terug 

u op onze website www.vsk.nl/awards.



3

We zoeken parels

We zijn op zoek naar de pareltjes onder de parels. Innovatieve technologie om 

ons land een stap verder te helpen. De installatiebranche staat meer dan ooit 

in de schijnwerpers. Met dank aan het SER Energie akkoord voor duurzame 

groei, waar het draait om energiebesparing, schone technologie en een helder 

klimaatbeleid. Goed voor de economie, goed voor het klimaat en goed voor de 

werkgelegenheid. 

Groeikansen voor de markt te over, een lonkend perspectief in een tijd waarin 

de sector het moeilijk heeft. Het is aan aannemers en installateurs om lef en 

creativiteit te tonen. Hun klanten oplossingen te bieden die letterlijk vorm en 

inhoud geven aan energiebesparing en het gebruik van duurzame energie. Ik ben 

ervan overtuigd dat het Energieakkoord de sector een enorme boost zal geven. 

Nieuwe plannen en een nieuw beleid vragen om nieuwe ideeën en nieuwe 

oplossingen. En daar zijn we met de VSK Awards naar op zoek. Naar de echte 

innovaties die haarscherp laten zien hoe de sector het begrip duurzame groei 

invult. Met praktische innovaties die de installateur zijn klant kan aanbieden. 

De VSK Awards laten zien wat de branche in zijn mars heeft. We presenteren 

producten en oplossingen waar we met zijn allen trots op mogen zijn. We doen 

dat in verschillende categorieën, die nieuw zijn ten opzichte van de vorige 

editie. U kunt zich nu inschrijven voor de categorieën Energiebesparing, Design, 

Systeemoplossingen en Installateurszaken. 

We dagen u uit om uw innovatie in te zenden. Eenmaal in de twee jaar 

presenteren we de crème de la crème op innovatief gebied. We plaatsen de 

genomineerden op een voetstuk, mét een schijnwerper. 

Die spotlight wordt tijdens het VSK Diner op de genomineerden gericht. Vanaf het  

moment van de presentatie van de nominaties zullen we de markt laten weten 

wat uw product tot een ware innovatie maakt. Roem en verkoopkansen gaan wat 

ons betreft hand in hand. 

We zijn benieuwd naar uw innovatie, laat ons tijdens de bekendmaking van de 

winnaars op 3 februari 2014 vertellen waarom de w-sector trots op zichzelf mag zijn. 

Drs. E.H.T.M. Nijpels 

Juryvoorzitter van de VSK Awards 2014

ED NIJPELS
JURYVOORZITTER VSK AWARDS 2014 
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Volg VSK via twitter en LinkedIn:

#VSKbeurs

Uw inzending in de spotlights

Er zijn veel redenen om een inzending te doen voor de VSK Awards 2014. 

Genomineerden en winnaars profiteren van veel publicitaire aandacht. Maar er 

zijn meer voordelen:

•  Het vooraanstaande vakblad Installatie en Sanitair (ruim 6.000 abonnees) 

besteedt veel aandacht aan de VSK Awards 2014

•  Free publicity voor genomineerden tijdens de persconferentie en op de 

website van VSK 2014

•  Genomineerden ontvangen twee gratis toegangsbewijzen voor de feestelijke 

uitreiking van de VSK Awards 2014

•  U ontmoet vele stakeholders binnen uw branche tijdens de uitreiking van de 

VSK Awards 2014

•  Grote waardering van uw collega’s uit de markt, medewerkers en relaties

Belangrijke data VSK Awards 2014

Sluitingsdatum inzendingen

vrijdag 4 oktober 2013

Persconferentie: bekendmaking genomineerden

dinsdag 19 november 2013

Feestelijke uitreiking VSK Awards 2014

maandag 3 februari 2014

VSK vakbeurs 2014, Jaarbeurs Utrecht

maandag 3 tot en met vrijdag 7 februari 2014

Contact
Secretariaat VSK Awards 2014

Contactpersoon: Nancy Cohen

Postbus  8800

3503 RV Utrecht

telefoon: 030 – 295 2755

Fax: 030 – 295 2803

inschrijven: www.vsk.nl/awards

e-mail: vskawards@vnuexhibitions.com


