Reglement Bio-productverkiezing 2019
1. Wanneer is een product nieuw?
Een product is nieuw als het op de markt geïntroduceerd is sinds de vorige Bio-beurs (editie 4, januari
2018) of gelanceerd wordt op de aankomende Bio-beurs. Het kan hierbij gaan om een nieuw product,
een nieuwe productpresentatie zoals een geheel vernieuwde verpakking of een nieuwe toepassing
van een bestaand product. De organisatie behoudt zich het recht voor om ingezonden producten te
weigeren indien ze niet voldoen aan deze criteria.
2. Criteria voor deelname
Deelname is alleen mogelijk voor standhouders die een nieuw product voor consumenten op de markt
brengen. De standhouder kan alleen producten inschrijven waarvan hij óf de producent is óf de unieke
verkoper / importeur. Standhouders mogen meerdere producten inzenden (max 5). Er mag maximaal
1 product per productlijn of productserie ingeschreven worden. Alle deelnemende producten moeten
voldoen aan de officiële criteria voor deelname aan de Bio-beurs en toegelaten zijn op de Bio-beurs.
3. Inschrijving en inschrijfkosten
De kosten voor één product zijn € 225,- excl. BTW (€ 25,- inschrijfkosten en € 200,- deelnamekosten).
Leden van bij Bionext aangesloten organisaties ontvangen € 25,- korting en betalen maar € 200,-. Het
gehele bedrag dient vóór 7 januari 2019 betaald te zijn.
Inschrijven voor de Bio-productverkiezing kan tot en met 21 december 2018 via https://www.biobeurs.nl/verkiezingen. Als het aantal inschrijvingen groter is dan het aantal beschikbare plekken,
behandelen we de producten op basis van volgorde van inschrijving. 1
4. Presentatie
Alle nieuwe producten worden gepresenteerd in de ‘nieuwe producten’-galerij. Bezoekers van de Biobeurs kunnen de producten van dichtbij bekijken. Het is niet mogelijk om de producten te laten
proeven. Uw nieuwe product wordt gepresenteerd met een displaykaart, dat door de beursorganisatie
wordt gemaakt op basis van de door u aangeleverde informatie in het inschrijfformulier. Elk
deelnemend product wordt ook op de Bio-beurs website geplaatst, met een foto en een omschrijving
van maximaal 100 woorden.
5. In te zenden producten
U kunt de deelnemende producten zelf op de daarvoor gereed staande presentatieruimte plaatsen. Dit
dient u uiterlijk woensdag 23 januari voor 9.30 uur te doen. De beurs zelf opent pas om 11.00 uur,
maar de eerste vergaderingen starten al om 10.00 uur. Voor verse producten geldt dat (indien
mogelijk) een lege verpakking geplaatst kan worden.
6. Beveiliging
De demonstratieruimte wordt tijdens openingsuren van de beurs (voor deelnemers en/of bezoekers)
bewaakt. Desondanks kan de beursorganisatie niet aansprakelijk gesteld worden bij verlies, vernieling
of diefstal.
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zijn de voorbereidingen voor de aankleding van de Bio-beurs nog in volle gang.
Afhankelijk hiervan zal bepaald worden hoe groot de ‘nieuwe producten’-galerij wordt. Het kan zijn dat
dit tot gevolg heeft dat er een maximum is voor het aantal nieuwe producten dat opgenomen kan
worden in de galerij.
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7. Terugtrekken van deelname
Terugtrekken van producten is alleen schriftelijk mogelijk voor 28 december 2018. In dat geval betaalt
u wel de inschrijfkosten à € 25,-, maar worden de deelnamekosten retour gestort. Deelnemers die zich
na die datum terugtrekken, ontvangen het inschrijfgeld niet retour.
8. Tijdens de Bio-beurs
Dit jaar wordt de keuze voor het ‘Bio-product van 2019’ niet gemaakt door middel van stemmen van
beursbezoekers, maar door een jury. Op de tweede dag van de Bio-beurs zal de prijsuitreiking
plaatsvinden. Alle deelnemers worden gevraagd om een pitch te geven over de productinnovatie. Dit
begint om 15.00 uur. Elke pitch mag maximaal 90 seconden duren. Na afloop van elke pitch kan de
jury een aantal vragen stellen. Dit telt mee in de beoordeling. Ook mag de deelnemer het product
laten proeven aan de jury en het aanwezige publiek. Deelnemers dienen dit zelf te verzorgen.
9. Criteria
De criteria waarop de jury zal beoordelen, zijn:
Kansrijkheid in de markt
Duurzaamheid in het productieproces (denk aan het voorkomen van verspilling, sociaal beleid,
verpakkingen)
Innovativiteit
10. Prijzen
De nummers 1, 2 en 3 ontvangen een symbolische prijs. De winnaar ontvangt een grote oorkonde en
natuurlijk veel publiciteit. Ook heeft het winnende product het recht om zich een jaar lang het ‘Bioproduct van 2019’ te mogen noemen. De winnaar krijgt het bijbehorende logo en een stapel stickers
om op het product te plakken. Bij de volgende Bio-beurs worden de winnaars meegenomen in de
berichtgeving over de nieuwe productverkiezing. De jury behoudt zich het recht voor om zonder
opgaaf van redenen geen winnaar aan te wijzen.
11. Ophalen van de tentoongestelde producten
Tentoongestelde producten worden na afloop van de beurs gedoneerd aan de voedselbank tenzij u
uw product(en) vóór donderdag 20.00 uur uit de ‘nieuwe producten’-galerij haalt. Producten die na
donderdag 20.00 uur niet zijn opgehaald, gaan alsnog naar de voedselbank. Achteraf kan geen
aanspraak worden gemaakt op vergoeding/compensatie.
12. Belangrijke data
 21 december 2018: Deadline inschrijving
 Tussen 21 december 2018 en 7 januari 2019: Beoordeling: voldoen de inzendingen aan de
voorwaarden?
 Vanaf 7 januari 2019: Online communicatie van alle ingezonden producten
 24 januari 2019: Pitches, jurybeoordeling en prijsuitreiking

Inschrijfformulier
Het inschrijfformulier is te vinden via de volgende link: https://goo.gl/forms/9J9WZ223BtE1DsXy1.
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