RAI CarrosserieNL Innovation Award 2017
Deelnamevoorwaarden
INTRODUCTIE
De RAI CarrosserieNL Innovation Award 2017 (in het kort Innovation Award) is een jaarlijkse prijs
voor innovaties in wegtransport. Een vakjury beoordeelt de innovaties op de onderwerpen
innovativiteit, originaliteit, efficiency, duurzaamheid, marktpotentieel, veiligheid, ergonomie en milieu.
Inschrijving voor de Innovation Award staat open voor exposanten van de MobiliteitsRAI2017 en
voor leden van RAI Vereniging sectie RAI CarrosserieNL.
Aan deelname aan de RAI CarrosserieNL Innovation Award 2017 zijn geen kosten verbonden.
CRITERIA
De innovatie moet bijdragen aan efficiency in wegtransport. Criteria zijn innovativiteit, originaliteit,
efficiency, duurzaamheid, marktpotentieel, veiligheid en ergonomie.
BEOORDELING
De inzendingen worden beoordeeld op:
 Innovatie
 Originaliteit
 Efficiency
 Duurzaamheid
 Marktpotentieel
 Veiligheid
 Ergonomie
VOORWAARDEN
 Inschrijvingen kunnen alleen afkomstig zijn van leden van RAI Vereniging sectie RAI
CarrosserieNL en van deelnemers aan de MobiliteitsRAI in het RAI complex van 19 t/m 21
oktober 2017;
 Deelnemers mogen meerdere producten inzenden;
 Aan deelname zijn geen kosten verbonden;
 Inschrijven kan online via het Exposanten Portaal van MobiliteitsRAI 2017;
 De inschrijvingsmodule is volledig ingevuld – inclusief motivatie van inzending (waarom is het
product innovatief en wat draagt het bij aan de efficiency in wegtransport?);
 De inzender levert een uitgebreide schriftelijke omschrijving van het product;
 De inzendingen moeten bestaan en er is minimaal een werkend prototype van.
 De inzendingen mogen niet ouder zijn dan 2 jaar.
 Het product/dienst/concept moet een significant technologische verbetering zijn. bij de
inschrijving wordt een onderbouwing verwacht.
 Inzendingen ‘onder embargo’ inzenden is niet toegestaan, de organisatie behoudt zich het
recht voor de genomineerde producten 26 september bekend te maken;
 Alle schriftelijk ingezonden informatie alsmede meegestuurde foto’s, cd-roms, dvd’s en
illustraties blijven eigendom van de organisatie van de Innovation Award;
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Het product dient het intellectueel eigendom van de inzender te zijn en/of te vallen onder
zijn auteursrecht. Bij geïmporteerde producten, dient inzender het exclusief distributierecht
te hebben.
Inschrijving voor de Innovation Award leidt niet tot de overdracht van intellectuele
eigendomsrechten; de organisatoren respecteren alle rechten die zijn toegekend aan de
oorspronkelijke ontwerpen.
Door deelname aan de Innovation Award geeft de deelnemer automatisch toestemming dat
de inschrijvingen en de details (foto`s en productomschrijvingen) worden tentoongesteld en
gepubliceerd door RAI Amsterdam, RAI Vereniging en derden.
Door deel te nemen aan de inschrijving aanvaardt men de deelnamevoorwaarden en wordt
het uiteindelijke besluit van de jury gerespecteerd.
Deadline voor inzendingen is 6 september 2017.
Genomineerden zijn vertegenwoordigd bij bekendmaking en prijsuitreiking op de vooravond
van de MobiliteitsRAI, woensdagavond 18 oktober 2017.

JURY
De jury van de RAI CarrosserieNL Innovation Award 2017 bestaat uit onafhankelijke en deskundige
personen uit verschillende disciplines (RAI Vereniging, vakpers, wetenschap, fleetowners en
belangenorganisaties). Zij zijn merkonafhankelijk en hebben geen betrokkenheid bij leveranciers.
BEOORDELING
1. De inzending wordt beoordeeld door een onafhankelijke, deskundige jury. Deze jury
behoudt zich het recht voor inzendingen die niet compleet zijn of niet aan de voorwaarden
voldoen, van deelname uit te sluiten.
2. Er worden in totaal maximaal vijf producten genomineerd.
3. De jury kan fabrikanten/leveranciers om aanvullende informatie of producten vragen.
4. Genomineerden en niet genomineerden ontvangen dinsdag 26 september 2017
schriftelijk bericht over de nominaties. De beslissing van de jury is bindend. Over de uitslag
wordt geen discussie aangegaan.
5. Gelijk nadat de deelnemers zijn geïnformeerd zal er een persbericht omtrent de
bekendmaking van de nominaties uit gaan;
6. De bekendmaking van de winnaar van de Innovation Award vindt plaats op de vooravond van
de MobiliteitsRAI tijdens het RAI CarrosserieNL Trailer-industry Captains Dinner,
woensdagavond 18 oktober 2017.
BELANGRIJKE DATA
Maandag 10 juli
Vrijdag 6 september
Dinsdag 26 september
Woensdag 18 oktober

Inschrijving live
Deadline inschrijving
Bekendmaking genomineerden
Bekendmaking winnaar en award uitreiking

PUBLICITEIT
1. Genomineerden die deelnemen aan MobiliteitsRAI 2017 of die zich alsnog als deelnemer
registreren, worden opgenomen in de deelnemerslijst die wordt uitgereikt aan alle
MobiliteitsRAI bezoekers, met een speciale vermelding;
2. De winnaar wordt bekend gemaakt op de vooravond van MobiliteitsRAI 2017 tijdens het RAI
CarrosserieNL Trailer-industry Captains Dinner en ontvangt de RAI CarrosserieNL
Innovation Award 2017;
3. De genomineerden ontvangen tijdens bovenstaande bekendmaking een certificaat;
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4. Via persberichten en persgesprekken stelt de beursorganisatie en RAI Vereniging de media
op de hoogte van nominaties en winnaars.
De RAI CarrosserieNL Innovation Award 2017 is een initiatief van RAI Vereniging sectie RAI
CarrosserieNL. Wij zien met grote belangstelling uw inschrijving(en) tegemoet.
CONTACT
Heeft u vragen? Aarzel dan niet contact op te nemen met:
Remco Tekstra
Sectiemanager RAI CarrosserieNL
E r.tekstra@raivereniging.nl
T 06 209 867 14
Zie ook voor meer informatie www.mobiliteitsrai.nl en www.raivereniging.nl.
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