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Artikel 1. Algemene omschrijving 
 

Naar aanleiding van de sierteeltvakbeurs FLORALL kunnen standhouders deelnemen 

aan een commerciële wedstrijd, namelijk de “FLORALL-AWARD”. Deze wedstrijd 

voorziet in twee categorieën: de beoordeling van de beste “Nieuwe variëteit”, en 

“Concept”. Een jurycomité beoordeelt voorafgaand aan de beurs alle inschrijvingen. 
Deze categorieën worden afzonderlijk bepaalde criteria beoordeeld (conform 

bepalingen in artikel 2). Alle inschrijvingen die volgens de bepalingen van dit 

reglement ingediend zijn worden tijdens FLORALL aan de bezoeker getoond. Tijdens 

de beurs worden de prijsuitreikingen door de jury bekend gemaakt. Bedoeling van 
deze AWARDS is de winnaars de gelegenheid te geven commerciële aandacht te 

genereren. De deelnemers verbinden er zich dan ook toe dat hun deelname en/of 

AWARD via diverse media vermeld kunnen worden.  

 
 

Artikel 2. Categorieën 

 

Artikel 2.1. “Nieuwe variëteit” 
 

Deze wedstrijd richt zich naar alle nieuwe plantcultivars uit het ruimste assortiment 

van de sierteeltsector. Nieuw betekent dat deze cultivar zelf gewonnen werd of via 

licentie bekomen en geteeld wordt, en waarvan de commercialisering op de 

Belgische markt nog niet langer dan zes maanden gestart is.  
 

De deelnemer dient zich voorafgaand in te schrijven via het daarvoor voorzien 

formulier, onder de rubriek “Nieuwe variëteit”.  

 
Verder wordt aan de deelnemer gevraagd minimaal 3 planten per ingezonden 

nieuwigheid in een leverbare/verkoopbare kwaliteit in te dienen, en dit één dag 

voor de aanvang van de beurs. De kwaliteit en de specifieke, nieuwe sierwaarde 

van de inschrijving worden voorafgaand aan de beurs door het Jurycomité 
beoordeeld. Het Jurycomité heeft het recht om inschrijvingen die geen 

vernieuwende meerwaarde hebben of die niet voldoen aan de verwachte kwaliteit 

uit de wedstrijd te schrappen.  

 
Alle planten moeten voorzien zijn van een etiket of productinformatie met de juiste 

cultivarnaam en eventueel de merknaam. Bij inzending van planten onder 

merknaam dient een kopie "bewijs van inschrijving" merkenbureau meegestuurd te 

worden, zodat nagegaan kan worden dat bedoeld merk gedeponeerd werd. 

 
Binnen deze categorie beoordeelt het Jurycomité de inschrijvingen op: 

- de kwaliteit van de planten 

- het vernieuwd aspect van de nieuwe variëteit 

- de meerwaarde ervan binnen het bestaande sierteeltassortiment 
- het onderscheidend vermogen  
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Op basis van deze beoordeling reikt het Jurycomité een Gouden, Zilveren en 

Bronzen FLORALL-AWARD uit.   

 

 
Artikel 2.2. “Concept” 

 

Deze wedstrijd richt zich naar nieuwe, commerciële verkoopsconcepten in de 

breedste zin. Het verkoopsconcept moet als doelstelling hebben de bloemen of 
planten beter bij de nieuwe of bestaande doelgroep te positioneren en te 

presenteren en finaal de verkoop ervan aldus te stimuleren. Nieuw betekent dat het 

concept nog niet langer dan zes maanden op de Belgische markt aangeboden 

wordt.  
 

De deelnemer dient zich voorafgaand in te schrijven via het daarvoor voorzien 

formulier, onder de rubriek “Concept”.  

 

Verder wordt aan de deelnemer gevraagd, indien mogelijk een voorbeeld van het 
concept in een leverbare/verkoopbare kwaliteit in te dienen, en dit één dag voor de 

aanvang van de beurs. De kwaliteit en de specifieke meerwaarde van de 

inschrijving worden voorafgaand aan de beurs door het Jurycomité beoordeeld. Het 

Jurycomité heeft het recht om inschrijvingen die geen vernieuwende meerwaarde 
hebben of die niet voldoende aan de verwachte kwaliteit uit de wedstrijd te 

schrappen.  

 

Alle concepten moeten voorzien zijn van de juiste firmanaam en de eventuele naam 
van het concept of merknaam.  

 

Binnen deze categorie beoordeelt het Jurycomité de inschrijvingen op: 

- de creativiteit van het concept 

- de meerwaarde voor de specifieke doelgroep waarvoor het concept ontwikkeld is 
- de meerwaarde ervan binnen het bestaande productassortiment 

- het onderscheidend vermogen  

- Indien mogelijk: een inschatting van de commerciële haalbaarheid (kostprijs ten 

opzichte van meerwaarde) 
 

Op basis van deze beoordeling reikt het Jurycomité een Gouden, Zilveren en 

Bronzen FLORALL-AWARD uit.   

 
 

Artikel 3. Het jurycomité 

 

Zoals in bovenstaande artikels vermeld, beoordeelt het jurycomité de verschillende 
deelnames uit de verschillende categorieën. Het jurycomité is samengesteld uit 

representatieve vertegenwoordigers uit de sierteeltsector en wordt 

vertegenwoordigd door een voorzitter aangeduid door het Jurycomité. De 

samenstelling wordt voorafgaand aan de inschrijvers bekend gemaakt. Het 

jurycomité beoordeelt de inschrijvingen uitsluitend op de criteria aangegeven in 
artikel 2.   
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Arikel 4. AWARDS 
 

Deelnemers moeten hun ingediende planten, concepten of demonstratiemateriaal 

tijdens de ganse duur van de beurs op de hiervoor voorziene presentatiestand ter 

beschikking stellen. Verder mogen de winnaars van de AWARDS deze beoordeling 
in elke bedrijfseigen communicatie vermelden. Hiervoor wordt echter aan de 

winnaars een uniform digitaal logo aangeleverd.   

 

 
Artikel 5. 

 

De categorieën FLORALL-Award “variëteit” en “concept” worden maar beoordeeld 

door een jury vanaf minimum 8 inschrijvingen over deze twee categorieën, en 
minimum 4 inschrijvingen per categorie. Indien het aantal inschrijvingen per 

categorie lager is dan 4, worden deze nieuwigheden en/of concepten evenwel op 

een centrale FLORALL-Award stand aan de bezoeker getoond en opgenomen als 

nieuwigheden in de communicatie naar de pers.   

 
In de bepalingen waarin dit reglement niet voorziet kan het Jurycomité steeds vrij 

beslissen. 

  

 


