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Uw innovatie kan goud waard zijn

Heeft u onlangs een transportwijze ontwikkeld of
aangepast? Een verbeterde manier van goederenop-
slag of een nieuwe vorm van handling geïntrodu-
ceerd? Of wellicht heeft u een totaal andere innovatie
op het gebied van bedrijfslogistiek bedacht? Dan is
dit uw kans….Uw innovatie kan goud waard zijn! 

De Logistica Award is een hoge kwaliteitsprijs die 
tijdens de vakbeurs Logistica wordt uitgereikt.
Uitgangspunt is dat innovatie beloond moet worden.
De prijs van € 10.000,- wordt dan ook ter beschik-
king gesteld om uw innovatie verder te kunnen 
ontwikkelen. Deelname aan de Logistica Award biedt
u niet alleen de mogelijkheid om uw logistieke 
innovatie op de kaart te zetten, het is tevens een 
uitgelezen kans uw innovatie via extra publiciteit
helemaal in het zonnetje te zetten. Aarzel dus niet,
en schrijf u meteen in voor de Logistica Award 2006.

Voor wie?

Deelname aan de Logistica Award staat voor iedereen
open. U kunt dus inschrijven als individu, bedrijf of
opleidingsinstituut. Uw inzending moet echter wel
nieuw en innovatief zijn, met logistiek te maken heb-
ben en mag niet langer dan 1 jaar op de markt zijn.

De inzending kan bestaan uit:
Ü een innovatieve logistieke oplossing (toepassing)
Ü een fysieke presentatie (prototype)
Ü een beschrijving van een oplossing in de vorm 

van een wetenschappelijke scriptie

Logistica Publieksprijs

Dit jaar zal voor het eerst ook een publieksprijs 
worden uitgereikt. Alle bezoekers van de website
www.logistica-online.nl kunnen stemmen op één
van de genomineerden. Aan deze publieksprijs is geen
geldprijs gekoppeld, maar de verkiezing maakt wel
deel uit van het mediaoffensief rondom de vakbeurs
Logistica en de Logistica Award 2006. Dit is een extra
kans om uzelf of uw bedrijf te profileren.

Media-aandacht en publiciteit

Zowel de Stichting Logistica als VNU Exhibitions
Europe voeren een uitgebreid persbeleid met als doel
zo veel mogelijk publiciteit omtrent de beurs Logistica
in de vakpers te krijgen. De Logistica Award is hier
een belangrijk onderdeel van en wordt op diverse
manieren aan de vakpers gepresenteerd:
Ü via persberichten
Ü bekendmaking genomineerden via de vakpers
Ü uw innovatie met digitale foto’s op 

www.logistica-online.nl 
Ü in bezoekerscommunicatie
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Belangrijke data 
Logistica Award 2006

• Sluitingsdatum inzendingen:
1 juni 2006

• Bekendmaking genomineerden:
7 september 2006

• Uitreiking Logistica Award en publieksprijs:
15 november 2006

• Vakbeurs Logistica 2006 Jaarbeurs Utrecht:
14-18 november 2006



Door de Logistica Award hebben we onze innovatie, de Rollerforks, op de kaart kunnen zetten. Ook heeft de
nominatie en het feit dat we gewonnen hebben, ons veel extra publicteit opgeleverd in de vakpers. Al met al
een goed initiatief dat zeker de moeite waard is’ aldus Folkert van de Graaf van Meijer Special Equipment uit 
St. Jacobiparochie, winnaar van de Logistica Award 2003.

Onafhankelijke vakjury 

Alle inzendingen worden zorgvuldig bekeken en beoor-
deeld door een onafhankelijke vakjury. Zij selecteren
uit alle inzendingen drie genomineerden die de strijd
om de Logistica Award met elkaar aangaan.
De genomineerden worden medio september in de
vakpers gepresenteerd. Op 15 november wordt, tijdens
de vakbeurs Logistica 2006, de uiteindelijke winnaar
bekend gemaakt.Gelijktijdig wordt de winnaar van de
publieksprijs bekend gemaakt.
Dit jaar bestaat de jury uit:

• Prof. Dr. M.B.M. de Koster, Erasmus Universiteit 
Rotterdam, Economische Wetenschappen

• Prof. Dr. Ir. Lodewijks, TU Delft
• Prof. Dr. Ir. J.T. Udding, TU Eindhoven
• Dhr. L. van Herwijnen, oud directeur Teleflex B.V., Tiel
• Dhr. Th. P.M. van Riet, algemeen directeur Rohaco 

Industrial Handling, Nieuwegein
• Dhr. A.P.F.H. van Loon, directeur Stichting Logistica,

Leidschendam
• Dhr. F.A.M. Blessing, voorzitter VeLA; 

directeur VC Factory, Amsterdam

Beoordelingscriteria

Bij het beoordelen van uw inzendingen wordt door de
vakjury op de volgende criteria gelet:
• Toepassingswaarde: in welke sectoren kan uw 

inzending gebruikt worden, voor welke problemen of 
knelpunten biedt uw inzending een oplossing?

• De mate van innovatie: is uw inzending een nieuw 
product, is het origineel, creatief en inventief? 
Waarin onderscheidt uw inzending zich van andere/ 
concurrerende oplossingen? 

• Economisch belang: wat is het marktpotentieel van 
uw inzending?

• Kosteneffectiviteit: is uw inzending kostenbespa-
rend of efficiency verhogend? Wat levert het toe-
passen van uw inzending op in relatie tot de kosten? 

• Creativiteit: hoe bent u op het idee achter uw 
inzending gekomen? Heeft u gebruik gemaakt van 
reeds aanwezige kennis of juist niet?  

• IT gebruik: in welke mate speelt IT een rol bij uw 
inzending?

Het volledige reglement van deelname en het jury
reglement kunt u vinden op www.logistica-online.nl 

Dat deelname aan de Logistica Award u geen
windeieren legt, bewijst de editie van 2003. ‘De
Logistica Award stimuleert op uitdagende wijze
vernieuwing in de bedrijfslogistiek’, aldus de heer
Blessing, jury-voorzitter van de Logistica Award.
‘De wijze waarop de innovaties van de genomi-
neerden van 2003 zich hebben ontwikkeld in de
markt onderstreept de kwaliteitsimpuls zoals de
Logistica Award dat voorstaat’.

Schrijf meteen in!
Vul bijgevoegd deelnameformulier in of 
download het via www.logistica-online.nl.
Stuur het ingevulde deelnameformulier 
vóór 1 juni 2006 naar:

Stichting Logistica, t.a.v. Mw. B. Hes
Vlietweg 17-U, 2266 KA Leidschendam

U kunt ook een e-mail sturen naar
bhes@logistica.nl of bellen met Stichting
Logistica, telefoon +31 (0)70 317 6057

U ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw
inschrijving.
Bij uw inschrijfformulier ontvangen wij graag
foto’s van uw innovatie, JPEG of TIFF, formaat
15 x 23 mm, 300 DPI.



Dé beloning voor de beste en meest 
innovatieve oplossing in de logistiek

Inschrijven / meer informatie

Voor inschrijfformulieren en actuele informatie:
www.logistica-online.nl

Stichting Logistica
Mw. B. Hes
Vlietweg 17-U
2266 KA Leidschendam 
Telefoon 070 - 317 6057
bhes@logistica.nl

De Logistica Award is een gezamenlijk initiatief 
van Stichting Logistica en VNU Exhibitions

LOGISTICA
Award


