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Pentair Haffmans heeft twee jaar 
geleden de PIP-vakprijs gewonnen voor 
haar biogasopwaarderinstallatie. Het 
winnen van deze award was een 
waardering voor de hele firma en een 
bevestiging dat we de juiste producten 
en oplossingen ontwikkelen. Producten 
en oplossingen die onze klanten helpen 
hun processen te optimaliseren en 
tevens een positieve bijdrage leveren 
aan het milieu.”
Olaf Müller, Managing DirectOr Pentair 

HaffMans

“De Hartong trofee heeft een prominente 
plaats bij onze receptie waardoor wij 
veel leuke reacties van klanten krijgen 
wanneer zij ons bezoeken. Dit is een erg 
positieve PR voor ons en voor de 
Industrial Processing.”
ricHarD van rOsseM, flOwcOMM Benelux Bv

“Innoveren is een must om vooruit te 
blijven op de rest! 
De Machevo en Bulk vereniging stimu-
leert ondernemers en machinebouwers 
om hun voorsprong te behouden door 
blijven te innoveren. Daarom is deze 
prijs dan ook een mooi symbool en een 
goed voorbeeld voor de innoverende 
ondernemer!”
tOM PruyMBOOM, vOOrzitter MacHecO & Bulk 

vereniging

Maximale exposure  
voor uw nieuwe product  
of dienst

Deelname aan de Proces Innovatie Prijs Deelna-
me staat open voor alle bedrijven, organisaties 
of personen  met een Nederlandse of Belgische 
vertegenwoordiging. De inzending moet in-
novatief en relevant zijn voor de procesindustrie. 
De innovatie hoeft nog niet op de markt te zijn 
gebracht  en mag niet ouder zijn dan twee jaar. 

Voor wie?

Beoordelingscriteria Wat krijgt u? Hartongtrofee voor beste stand

Hoe werkt het?

Een onafhankelijke vakjury beoordeelt alle 
inzendingen op 4 beoordelingscriteria. Uit deze 
inzendingen kiest de jury vervolgens genomi-
neerden die gaan strijden om de vakprijs. Het 
publiek bepaalt wie van de genomineerden de 
publieksprijs in ontvangst mag nemen.

Uw innovatie is verzekerd van publiciteit en maximale exposure

 Innovator Genomineerd Winnaar

Een officieel ingelijst getuigschrift, voor bij het product op de beurs vloer

Dit geeft (potentiële) klanten een neutraal referentie kader       

 

Statussymbool; innovator - logo dat u kunt gebruiken in al u communicatie-uitingen      

Aandacht in verschillende persberichten en nieuwsberichten      

 

Aandacht in de nieuwsbrieven en het vakblad Solids Processing        

Aandacht in de nieuwsbrieven naar potentiële bezoekers voor Industrial Processing       

Aandacht op de beurswebsite        

 

Uw innovatie wordt aangeduid op de beursplattegronden       

Statussymbool; genomineerde - logo dat u kunt gebruiken in al u communicatie uitingen       

Uitgebreide aandacht in verschillende persberichten en nieuwsberichten       

Uitgebreide aandacht in de nieuwsbrieven en het vakblad Solids Processing       

Uitgebreide aandacht in de beursspecial       

Extra exposure van uw innovatie op de beursvloer        

Aandacht in de bevestigingsmail naar bezoekers om te stemmen op hun favoriete innovatie voor de publieksprijs       

Vakprijs nominatie filmpje       

Statussymbool; winnaar - logo dat u kunt gebruiken in al u communicatie uitingen        

Volop aandacht tijdens en na de feestelijke uitreiking      

Persbericht over de behaalde titel      

De felbegeerde titel Winnaar Proces Innovatie Prijs 2014, inclusief certificaat en trofee       

Verdient uw innovatie een podiumplaats?  
Krijgt uw product of dienst voldoende 

aandacht? Schrijf u nu in voor de 

Proces Innovatie Prijs 2014. 

Een nominatie van uw innovatie zal u 

maximale exposure opleveren voor 

uw nieuwe product of dienst. 

De Trofee is genoemd 

naar wijlen F.L. Hartong, 

voorzitter van de Vereniging 

Machevo en grondlegger 

van de Machevo beurs 

(tegenwoordig Industrial 

Processing). De wisseltrofee 

is ontworpen door beeldend 

kunstenaar Nico van Lierop. 

zet uw innovatie  
in de schijnwerpers  
en schrijf u in voor  16 mei 2014

Uw inzending wordt beoordeeld aan de hand 
van onderstaande criteria:

•	 	Innovativiteit
•	 	Toegevoegde waarde voor de gebruiker
•	 	Business Potential
•	 	Overige voordelen, zoals milieu, gezondheid 

& veiligheid

Meedoen aan de Proces Innovatie Prijs kost u 
€ 350,-. Bent u lid van Machevo & Bulk 
Vereniging, dan betaalt u slechts € 175,-.

Als u niet voldoet aan de inschrijfcriteria ont-
vangt u uw inschrijfgeld terug. 
Voldoet u wel aan de eisen dan krijgt u in ieder 
geval de titel ‘Innovator’, en wordt u misschien 
wel genomineerd en zelfs bekroond tot winnaar.

Op 30 september wordt naast de Proces 
Innovatie Prijs 2014 ook De Hartongtrofee 
uitgereikt. Deze trofee wordt uitgereikt aan 
de beste stand op Industrial Processing.  
De Hartongtrofee is een prijs die vanuit de 
Machevo & Bulk Vereniging wordt uitgereikt. 
Een deskundige jury nomineert en bepaalt de 
uiteindelijke winnaar.

Beoordelingscriteria voor de Hartongtrofee:
•	 	Uitstraling: valt uw stand op en trekt deze de 

aandacht van de bezoeker door bijvoorbeeld 
kleuren, logo’s, beweging van machines/
producten et cetera? Is uw stand onder-
scheidend ten opzichte van uw buren en 
concurrenten?

•	 	Inrichting: is de stand zodanig ingericht dat 
het voor de bezoeker overzichtelijk is en het 
duidelijk is wat u als exposant aanbiedt?

•	 	Standpersoneel: is het personeel  
pro-actief naar de bezoeker, vriendelijk en 
enthousiast?
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•	 Vrijdag	16	mei	2014
 Uiterste inschrijfdatum

•	 Mei	/	juni	2014
 Bekendmaking nominaties

•	 Dinsdag	30	september	2014
 Uitreiking Proces Innovatie Prijs 
 & Hartongtrofee

•	 Dinsdag	30	september	t/m	
 vrijdag 3 oktober 2014 
 Industrial Processing 2014, Jaarbeurs Utrecht

Data om alvast te noteren De jury

Henk Klein Gunnewiek (voorzitter)

Solids Processing/Fluids Processing

Hoofdredacteur

Robert Petermann

Nestlé Nutrition

Plant Manager

Tjeerd Jongsma

ISPT

Directeur

Bart van der Velpen

RoyalHaskoningDHV

Innovation Manager Industry, Energy & Mining

Peter Brekelmans

BASF Construction Chemicals

Production Manager

Wim Vermeulen

Koninklijke Grolsch

Brand Brewer

Gerard Krist

Dalli De Klok

Projectleider

Winnaar vakprijs Winnaar publieksprijs Winnaar Hartongtrofee

Schrijf in
 

voor 16 mei

2014!

Bekijk of u voldoet aan de inschrijfcriteria op 
www.industrialprocessing.nl/pip. Voldoet u 
aan de eisen? Vul dan voor	16	mei	2014	het	
inschrijfformulier in. 

Hoe schrijft u zich in?

Proces Innovatie Prijs 2014
Postbus 8800
3503 RV Utrecht
T +31 (0)30 295 2840
E  Pip@vnuexhibitions.com
I www.industrialprocessing.nl/pip

Organisatie

Pentair Haffmans
Biogas opwaarderingsinstallatie
Een gepatenteerde installatie die 100% van 
het methaan in het biogas omzet in groen 
gas. Het H2S wordt middels een Norit-bed 
verwijderd. Het CO2 wordt met gasmembra-
nen afgescheiden en na een cryogene stap 
in een food-grade kwaliteit gewonnen.

KSB Nederland,
SuPremE-motor 
Een hoogefficiënte elektromotor met 
minstens 15 procent minder vermogens-
verlies dan voorgeschreven in de EG640-
norm voor efficiëntieklasse IE3. De vierpolige 
rotor bestaat alleen uit een blikpakket met 
speciale rotorplaten en heeft geen 
kortsluitanker.

Flow Comm Benelux
Het credo ‘ Go with the flow’ is volledig in het 

design van de stand terug te vinden. De jury 

kwam een betrokken standbemanning tegen 

en een directeur die zelf de bezoekers te woord 

staat.

Winnaars 2012


