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De inzending 
Winkelcentrum/-gebied waarop de inzending betrekking heeft(maximaal 1 inzending per 
formulier).  

LET OP: geef een duidelijk aansprekende naam aan de inzending. Deze titel (eventueel 
aangevuld met een ondertitel) wordt steeds gebruikt in onze communicatie rondom de Awards. 

 

TITEL:  

 

Plaats: 

Eigenaar: 

Beheerder: 

 

Kruis aan tot welke categorie de inzending behoort. 

0  Campagne gericht op Brand Awareness & (re)positioning 

Deze inzendingen hebben succesvol en op creatieve wijze de beleving van het 'winkelgebied 
als merk' veranderd of verankerd in de ogen van de consument en de retailer. Het doel is om 

een nieuwe groep consumenten en retailers aan te trekken en/of de bestaande groep 
consumenten en retailers te behouden en te binden. De strategie moet duidelijk gericht zijn op 
profilering en marktpositionering van het winkelgebied (de merkbelofte). Vaak zullen dit langer 

lopende campagnes zijn met inzet van verschillende online/offline middelen en activiteiten. 

 

0 Acties of Events met de focus op Brand Activation 

Deze inzendingen zijn gericht op promotionele acties of events die de strategische 
marktpositionering voor het winkelgebied manifesteren, ofwel lading geven aan de merkbelofte. 

De acties of events zullen veelal een kwantitatief doel nastreven (bijvoorbeeld mediabereik, 
free publicity, traffic, sales). Dit zullen vaker eenmalige of kort lopende activiteiten zijn en 

kunnen zowel binnen een klein budget als een groot budget gerealiseerd zijn. 

De Koopgoot: een sterk merk uit Rotterdam. 
Elke dag verrassend Rotterdams.

Rotterdam

CBRE Global Investors

Apleona GVA BV
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Inschrijfformulier NRW Marketing Award 2018 
INDIENER (de indienende partij dient NRW lid te zijn) 

Naam organisatie: 

(Factuur)adres: 

(Factuur)postcode en plaats: 

Naam contactpersoon: 

Functie contactpersoon: 

E-mailadres: 

Telefoonnummer: 

PERSCONTACTEN: via info@nrw.nl kunnen eigen perscontacten worden opgegeven die wij 
zullen betrekken bij alle communicatie rondom de NRW Marketing Award. 

 

2e INDIENER (is optioneel: eigenaar, ontwikkelaar, winkeliersvereniging, reclamebureau, etc.) 

Naam organisatie: 

Naam contactpersoon: 

Functie contactpersoon: 

E-mailadres: 

Telefoonnummer: 

 

3e INDIENER (optioneel, idem) 

Naam organisatie: 

Naam contactpersoon: 

Functie contactpersoon: 

E-mailadres: 

Telefoonnummer:  

CBRE Global Investors

P/a Apleona GVA BV, Postbus 85270

3508 AG  Utrecht

Wouter Dijkman

Asset Manager

Wouter.Dijkman@cbreglobalinvestors.com

06 - 539 990 25

Apleona GVA BV

Maaike Beke

Manager PR & Marketing

maaike.beke@apleona.com

06 - 553 580 16

Buro voor de Boeg

Ilja van der Sluis

Brand Manager

Ilja@burovoordeboeg.nl

06 - 150 425 75

X

mailto:Wouter.Dijkman@cbreglobalinvestors.com
mailto:maaike.beke@apleona.com
mailto:Ilja@burovoordeboeg.nl


De start
In 1996 werd de herinrichting van het Beursplein in Rotterdam afgerond. 
Met de opening van de Beurstraverse werd de ‘winkelstad’ Rotterdam  
aan elkaar gesmeed met in het hart Metrostation Beurs. Al bij de bouw  
van de Beurstraverse werd deze in de volksmond omgedoopt tot Koopgoot.  
Een authentieke Rotterdamse bijnaam, een geuzennaam. Waarin  
Rotterdammers onder elkaar een beetje konden afgeven op deze nieuwe 
ontwikkeling, werd de Koopgoot richting de ‘buitenwereld’ al snel met 
liefde verdedigd. Net als De Zwaan, De Hef, de Plukmekaalstraat etc. een 
stukje Rotterdams cultuurgoed.

Vanaf de start werd er communicatie gevoerd met de échte naam  
‘Beurstraverse’. Nog steeds zijn dit de straatadressen in de Koopgoot.  
In 2009 heeft Buro voor de Boeg de communicatie omgezet naar  
‘Beursplein’. In 2009 was dit de beste oplossing, mede door allerlei  
additionele gebouwen (De Passage, een fors deel van V&D) en partners 
(Hema, Bijenkorf) die niet zozeer in Beursplein zaten, maar aan het plein.

De Koopgoot:  
een sterk merk uit Rotterdam. 
Elke dag verrassend Rotterdams.

Deze inzending handelt over de laatste herpositionering van  

De Koopgoot in 2016/2017. Dit Rotterdamse retailsucces heeft  

nieuwe uitingen, nieuwe look & feel en nieuwe doelstellingen  

meegekregen. Binnen een bestaande marketingstrategie.  

De historie van De Koopgoot en haar ‘merkstrategie’ geeft  

een goed beeld van het ontstaan van de nieuwe campagne. 

JE KEN ’R  
WEL SJIEK  
OVER LOPE  
TE LULLE...

…MAAR ‘T BLIJF GEWOON ONZE KOOPGOOT.

GOOT NIEUWS!



(2015/2016?)Uiteindelijk is besloten de naam Koopgoot ook langzaam 
te gaan gebruiken als merknaam in communicatie. Onder andere 
moesten hiervoor ‘gekaapte’ domeinnamen worden teruggekocht.  
De beslissing om ‘Koopgoot’ als naam te gaan voeren was mede 
gebaseerd op de ‘finalisering’ van de Koopgoot: door verbouwingen en 
andere invullingen waren de ‘lastige’ aspecten van de ondernemers-
vereniging verdwenen (Geen ‘V&D’-stuk, geen doorgang, geen 
passage). 

Daarnaast was de term Koopgoot zo ingeburgerd, dat er werkelijk 
geen negatieve bijgevoelens meer bestonden bij de term Koopgoot. 
Anders dan de gedachte dat de winkels hier niet bijzonder zouden 
zijn, niet verrassend en alleen voor een wat middelmatige doelgroep. 
De communicatie bleef er op gericht de kwaliteit en de variëteit in het 
winkelaanbod over het voetlicht te brengen, nieuwe doelgroepen te 
overtuigen en de bezoekers te belonen voor hun komst. Middels 
verrassende, sympathieke en opvallende events.

Welkom in de Koopgoot
Inmiddels zijn er nieuwe generaties consumenten die de Koopgoot 
inlopen, passeren en niet per definitie beseffen dat ze er zijn. Of 
geweest zijn. De prachtige integratie in de Rotterdamse binnenstad 
werkt dan weer even tegen. Er was behoefte aan een afbakening… 
‘Welkom in de Koopgoot’. 

Trots voeden
Inmiddels zijn er meer zaken waar Rotterdam trots op kan zijn. In die 
ontwikkeling bleef de Koopgoot een beetje achter. Het feit dat de 
Koopgoot er gewoon is, al jaren, en eigenlijk niet verandert, is hierbij 
één van de factoren die we onderkenden. De Koopgoot moet in de 
‘trotse’ beweging weer worden opgenomen. In de social media over 
Rotterdamse aspecten bleef de Koopgoot een beetje achter.

De kracht van de Koopgoot: kwaliteit en stabiliteit
De Koopgoot is onmiskenbaar een Rotterdams A merk, en nog steeds 
onvergelijkbaar. Inmiddels op veel plaatsen gekopieerd, maar nergens 
past deze ondergrondse verbinding, dit tweelaagse winkelgebied, zo 

goed. Qua uitvoering is de Koopgoot te vergelijken met het Douwe 
Egberts koffie pak. Elk jaar een beetje veranderen, aanpassen aan de 
tand des tijds. Zodat het nooit achterloopt. En je de veranderingen 
pas opmerkt als je de oude situatie ziet.

De trots van Rotterdam
Met behulp van veel gezamenlijke inspanningen in de stad staat deze 
op de kaart. Met name ook internationaal. De wereldwijde aandacht 
voor de stad is niet op lucht gebaseerd. Het is werkelijk een stad die 
je kan ontdekken. In de hoofden en harten van Rotterdammers is 
deze trots ook steeds meer aanwezig. Je kan ook bijna niet anders. 
Er gebeurt zoveel, er is zoveel reuring, de stad is zo veranderd. Zelfs 
het Rotterdamse dialect is aan een revival bezig…… vaak klinkt de 
trots met een authentieke Rotterdamse tongval.

Algemene retailontwikkelingen
We hoeven bij retailkenners de uitdagingen voor de winkelgebieden niet 
uitgebreid te benoemen. Maar de afname van het aantal bezoekers 
die relatief vaker kopen: dat maakt steden niet minder succesvol, 
alleen soms minder druk. Daarnaast is ook voor de Koopgoot de 
uitdaging te voorzien in grotere winkelvolumes.

De Rotterdamse retail (uitgebreider)
De Koopgoot mag dan een stabiele factor lijken als middelpunt van het 
centrum van Rotterdam: eromheen is het allerminst rustig. Het 
winkelhart is volop in beweging, en de balans tussen west en oost is 
elk jaar anders.  
Zo gaf de opening van de Markthal een grote impuls aan het oostelijke 
deel. De opening van Hudson’s Bay had daarin meer mogen betekenen.  
De directe omgeving van de Koopgoot heeft nog niet overal het ge-
wenste niveau. De Hoogstraat blijft, ondanks de drukke Markthal-
stroom achter in uitstraling en winkelaanbod. De Coolsingel wordt de 
komende 3 jaar omgetoverd tot een kwalitatief verblijfsgebied, met 
nieuwe retail invullingen. Het oude postkantoor blijft een zorgenkind, 
en de Lijnbaan is permanent zoekende naar de juiste vorm, de juiste 
mix en wil zich graag spiegelen aan het beheermodel van de Koop-
goot. Maar door het versnipperde eigendom is dat een permanente 



struggle, en dat blijft zichtbaar. De overlast (sloop, bouw) van FORUM 
is inmiddels aanwezig (in alle redelijkheid), de opening van dit nieuwe 
icoon zal ook weer een nieuwe balans in het centrum veroorzaken. Het 
feit dat de Koopgoot op ‘gootniveau’ (-1) niet kan worden aangesloten is 
inmiddels bekend.

Investeren in eigen kracht
De Koopgoot kan niet anders dan blijven investeren in de eigen 
kracht: de eigen uitstraling, identiteit en kwaliteit. Alleen dan blijft dit 
winkelgebied voor de toekomst één van de iconen van Rotterdam en 
het Nederlandse retaillandschap. Daarmee raken we ook de kern: 
een trots icoon in een trotse stad. Dat wil de Koopgoot zijn en blijven.

Vraagstelling
De Koopgoot is een mooi, authentiek, stabiel merk, maar qua aandacht 
niet altijd top of mind. Rotterdammers, bezoekers, consumenten, 
shoppers: men is zich niet bewust van de uniekheid, de authenticiteit 
en de verbindende factor die dit winkelgebied is.
Dat het een voorbeeld is in de sferen van ‘schoon, heel en veilig’ is 
zeker onder vakbroeders een bekend gegeven. Ook architectonisch  
is het een interessante straat. De straat is verdiept, de trappen zijn 
opvallend (én opvallend irritant), de fotozuilen verrassend en geliefd 
en het straatmeubilair van Maarten Baas is prachtig. En je vindt er  
de grote bekende winkelformules. Maar heel eerlijk: we zijn geen 
merk gevoed met trots. Voor het publiek zijn we niet erg onderschei-
dend in vergelijking tot andere straten. We zijn bij ons publiek geen 
onderwerp van gesprek in social media. 

De wens
We zouden het winkelgebied graag wat geliefder willen maken en 
vaker onderwerp van gesprek willen zijn. Een merk waar je met  
trots over praat, waarvan je graag van laat zien dat je er was. 

Filmpje kijken va de Kookgoot? ga naar http://www.koopgoot.nl/koopgoot-straattheater/

http://www.koopgoot.nl/koopgoot-straattheater/


De uitgangspunten
1.  Een van de belangrijkste onderscheidende kenmerken is dat we 

écht Rotterdams zijn. In hart en nieren. Wanneer we dat nóg meer 
opspelen (met eerlijke zelfspot!) kunnen we ook écht onderwerp 
van gesprek worden. Kunnen we ons publiek voorzien van content. 
Wanneer zij ons verhaal gaan delen wordt het helemaal interessant.

2.  Het winkelgebied is in Rotterdam en omstreken bekend onder de 
naam Koopgoot. Rotterdammers staan erom bekend dat ze iconische 
gebouwen, gebieden, wijken en bruggen bijnamen geven die mas-
saal gebruikt worden. Daarnaast is het Rotterdamse taalgebruik 
iconisch voor de stad. Het Rotterdamse taalgebruik, de Rotterdamse 
mentaliteit en de typische Rotterdamse uitdrukkingen genieten 
inmiddels landelijke bekendheid.

3.  We hebben de afgelopen jaren een jaarkalender gevuld met activi-
teiten die inmiddels een redelijke bekendheid genieten. Jaarlijks 
terugkerende evenementen zijn de Kookgoot (als onderdeel  
van het Stadsfestival ‘Op z’n Rotterdams’, het straattheater  
De Koopgoot, 010- momentjes van Bureau Binnenstad (Gemeente 
Rotterdam) en de Wensboom in december). Dit jaar is daar in 
samenwerking met de Urban Department Store Rotterdam het 
Black Friday weekend bijgekomen. Stuk voor stuk succesvolle  
en geliefde evenementen en samenwerkingsvormen waar we  
trots op zijn en die ook een plek moeten krijgen in een hernieuwde 
positionering. 

 

Filmpje kijken va de Kookgoot? ga naar http://www.koopgoot.nl/koopgoot-wensboom/

http://www.koopgoot.nl/koopgoot-wensboom/


De campagne
We maken de Koopgoot nóg Rotterdamser. En gaan dus ook op z’n 
Rotterdams communiceren. Het wordt een opvallende tekstcampagne. 
Rotterdammers zijn recht voor z’n raap en nemen geen blad voor  
de mond. Geen mooie praatjes, geen gebakken lucht. Maar eerlijke 
teksten. Met de nodige zelfspot. Rotterdammers zijn stiekem  
hartstikke trots, maar zullen dat nooit van de daken schreeuwen.  
Bovendien hebben ze een nuchtere humor.

We hebben gekozen voor een herkenbare stijl. Een schone witte 
achtergrond, zwarte letters.
No-nonsens. Maar wel een opvallende typografie, herkenbaar  
en opvallend. Een beetje hanenpotenhandschrift, zo bout als de 
teksten en uitdrukkingen zijn, zo bout is óók de typografie.
 
‘Verrassend Rotterdams’.
Geen holle frasen. Geen dooddoeners. Maar met de Koopgoot hebben 
we een uniek stukje Rotterdam, een bijzonder onvergelijkbaar en 
authentiek winkelgebied. Waar we bezoekers regelmatig verrassen 
met bijzondere events. De Koopgoot is in woord, beeld en activiteiten 
verrassend Rotterdams.

GOOT NIEUWS
Met de keuze voor Koopgoot als merk is het ook alles of niets.  
De term “GOOT NIEUWS!” gebruiken we veelvuldig, met trots en een 
grote knipoog.
 



Samenwerking Stakeholders 
Via de huurpenningen wordt 75% van de promotiegelden geïnd, CBRE 
brengt ook 25% in en besteed de marketingcoördinatie uit aan Apleona. 

Het bestuur van de Koopgoot bestaat uit een aantal ondernemers.  
De Koopgoot ligt midden in het centrum van Rotterdam. Wie Rotterdam 
bezoekt komt vaak in de Koopgoot. De toegang naar de metro ligt 
midden in onze Goot. Ons gebied raakt veel straten. We werken nauw 
samen met andere winkelgebieden. Dat is zeer prima georganiseerd 
via de Urban Department Store, waaraan we contributie betalen. 
Samen organiseren we evenementen zoals de Kookgoot of geven  
we invulling aan de (zeer succesvolle) Rotterdamse Black Friday.  
Ook zijn er warme contacten binnen de gemeente. We stellen onze 
locatie met veel plezier beschikbaar voor de 010-momentjes van 
Bureau Binnenstad. Zo zijn we thuisbasis voor evenementen zoals de 
Coupgoot (kappers in de Goot). Alle retailers blijven aangehaakt via 
Chainels (ons eigen intranet) en geven wel of geen goedkeuring aan 
de plannen tijdens de vergaderingen. Losse winkelevents worden via 
de Koopgootpagina online, social media of de mediazuilen gedeeld.

Filmpje kijken va de Kookgoot? ga naar http://www.koopgoot.nl/kookgoot/

› Ondernemersvereniging
› Apleona
› CBRE GI
› Urban Department Store Rotterdam
› Gemeente Rotterdam
› Bureau Binnenstad
› Het Lijnbaan-akkoord
› WTC
› Coolsingel
› Bijenkorf
› Stadsfestival Rotterdam
› Winter in Rotterdam
› Rotterdam Festivals
› De Marathon van Rotterdam
› RET

http://www.koopgoot.nl/kookgoot/


Corporate Social Responsibility
Als winkelgebied kunnen we van betekenis zijn voor de stad. Kunnen 
we een positieve bijdrage leveren aan het merk Rotterdam. Om zo 
samen meer bezoekers te trekken naar onze stad. En bezoekers 
steeds opnieuw te verrassen. We werken daarin nauw samen met de 
gemeente, Bureau Binnenstad en de Urban Department Store  
Rotterdam. De evenementen in de Koopgoot (Kappers in de Goot, 
Kookgoot, Theater, Wensboom) leveren een belangrijke bijdrage  
aan de invulling van de Rotterdamse evenementenkalender. Ook  
op sociaal vlak kennen we onze verantwoordelijkheid. In december 
worden er duizenden wensen gedaan, waarvan er ruim honderd 
worden vervuld. In de zomermaanden trekken we met ons straatthe-
aterfestival veel bezoekers naar de binnenstad, waardoor we de stad 
óók hoogzomer aantrekkelijk maken.

Creativiteit 
Het hele concept valt of staat bij de juiste teksten. Waarin we precies 
de juiste tone of voice moeten zien te raken. Natuurlijk hebben we 
gezocht. Want Rotterdammers zijn recht voor z’n raap. We weten 
inmiddels dat we daarin best ver kunnen gaan. Dat zien we aan de 
reacties op social media. De tekst “Pleurt op met je Kalverstraat”  
op de tasjes tijdens Black Friday waren een absolute hit.  
Ook “Hier komp een nieuwe klerezaak” in de etalage tijdens een 
verbouwing wordt veelvuldig gedeeld. Ook de tekst boven aan de 
trappen “Kijk nou... hier leg de Koopgoot” wordt veel gefotografeerd, 
net zoals de kleine lettertjes ”alleen nog effe die pleuristrap af”.  
Zoek maar eens op #koopgoot of #koopgootrotterdam. 

Innovatie 
Goede deelbaarheid op social media was hét uitgangspunt. Daar-
naast vullen we facebook en instagram met een grote diversiteit aan 
berichten. Ook delen we specifieke Rotterdamse informatie. 
Midden in de Goot staan twee mediazuilen. Hiermee kunnen selfies 
worden gemaakt. Deze zuilen staan er al even, maar afgelopen jaar 
zijn ze voorzien van nieuwe technologie. We plaatsen kaders om de 
foto’s die steeds worden aangepast aan de actualiteit. Vervolgens 
kunnen de foto’s gepimpt worden met digitale stickers. Zo wordt de 
selfie in bijvoorbeeld Rotterdamse Kerst-, Paas-, of Valentijnsferen 



gebracht. Per dag worden er 100 (doordeweeks) tot 200 (weekend) 
foto’s gemaakt en gedeeld op facebook. Deze foto’s worden veelvuldig 
gedeeld binnen de persoonlijke tijdlijnen van de makers waardoor 
deze beelden een groot bereik hebben en we ons merk weer op 
andere wijze onder de aandacht brengen bij een groter publiek.

Verhouding kosten/effectiviteit
Het moge duidelijk zijn. Het jaarbudget gaat niet op aan de communi-
catiemiddelen. Dat budget wordt grotendeels besteed aan de evene-
menten die we organiseren. 
Grofweg wordt 25% van ons budget besteed aan ontwikkeling, op-
maak van middelen en productie van communicatiedragers, 25% aan 
media (online media (commercials, bannering, gesponsorde face-
bookberichten), radio en driehoeksborden). De overige 50% wordt 
besteed aan evenementen. Maar ons publiek is natuurlijk onbetaal-
baar. Zij delen onze teksten, zij zijn de succesfactoren van de cam-
pagne.
 
Meetbaarheid
Natuurlijk was het spannend. Raken we de juiste snaar, vindt het 
publiek de campagne leuk, worden we gedeeld, geliked, gevolgd?

Wekelijks worden er ontzettend veel foto’s gemaakt. Sinds we de 
nieuwe zuilen hebben geplaatst, voorzien van nieuwe communicatie 
en nieuwe features, zien we binnen de statistieken op facebook dat 
het gebruik is verdubbeld.

Op Instagram zien we een zeer opvallende toename van berichten 
waarin #koopgoot is opgenomen. De zuil aan de entree van de koop-
goot ‘Kijk nou, hier leg de Koopgoot” wordt heel vaak gefotografeerd 
en gedeeld.

Facebookberichten waarin deze tekstcampagne een rol speelt scoren 
ver boven het gemiddelde. Daar waar ‘normale’ berichten een bereik 
hebben van 800 mensen, tikken we met een (niet-gesponsord!) 
campagnebericht 12,5k aan. Wanneer we investeren (€ 100), bereiken 
we een publiek van 21,8k. Korte thema video’s in campagnestijl 
bereiken zelfs een publiek van 45k. Daaruit kunnen we heus conclu-
deren dat ons merk een stuk geliefder is geworden.

152.653 Selfiezuil foto’s op facebook

opvallende toename berichten  op Instagram



Customer services
Ons doel is bezoekers keer op keer te verrassen. Onze claim is niet 
voor niets: Verrassend Rotterdams. Immers is er genoeg concurren-
tie, zowel online als offline. Dus hebben we ons tot doel gesteld dat 
we bezoekers altijd willen belonen voor hun bezoek. Dat doen we niet 
alleen met het winkelaanbod, maar ook door het organiseren van 
evenementen, de selfiezuilen en de verrassing van steeds weer een 
andere opvallende tekst, een andere boodschap.

Vergroten footfall
De landelijke trendontwikkeling qua dalende bezoekersaantallen was 
ook merkbaar in de Koopgoot, niet veel maar wel dalende. Sinds het 
tweede kwartaal van 2017 zien we weer een opleving met aantallen 
die vergelijkbaar zijn aan 2013 en 2014. Een stijgende lijn waarbij we 
2017 hebben afgesloten met een stijging van 2%. Daar waar de 
doelstelling was het handhaven van de aantallen in 2016, bleek dit 
meer dan waargemaakt aan het einde van het jaar.

Waarom een prijs juist voor deze campagne?
Het feit dat Buro voor de Boeg in 2019 al tien jaar de communicatie 
doet is geen enkele reden om een prijs te geven. Wel het vermelden 
waard. Het feit dat we de strategische keuzes rondom het merk 
‘Koopgoot’ met dit buro (alweer) hebben omgezet in creatie die 
waarde toevoegt: dat is bijzonder. De Rotterdamse durf om creatie 
meer vrijheid te geven betaalt zich uit.

De Koopgoot is een plek, een bestemming die actief in de hoofden 
van de bezoekers een plek verovert. En die overduidelijk resulteert in 
een talk of the town. Een social media effect, een positieve feedback 
op verschillende vlakken.

Het gebruik van Rotterdams dialect, het gebruik van de glimlach en 
de onverwachte plekken in de Koopgoot: dat geeft de communicatie 
de combinatie van uniciteit en authenticiteit: de combinatie die een 
merk lading geeft, een succesvolle toekomst.
   

 KAPPE NOU! Kappers 
in de Koopgoot is één 
van de 010-momentjes 
(Bureau Binnenstad, 
gemeente Rotterdam) 
die we een podium 
bieden.  
Ook de Catwalk  
Koopgoot is een 
010-momentje die 
we van harte welkom 
hebben geheten.
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13. De indiener of een afgevaardigde met betrekking tot de inzending is aanwezig tijdens 
de uitreiking op het Marketingcongres op 5 april 2018.  

14. NRW en de jury communiceert niet over de inzendingen, enkel over de nominaties en 
winnaars. 

15. De opgegeven namen van de indieners neemt NRW mee in alle uitingen omtrent de 
nominaties en de winnaars. 

16. Perscontacten die worden opgegeven neemt NRW mee in alle persmailingen omtrent 
de NRW Marketing Award 2018. 

De betrokken partij(-en), verantwoordelijk voor de inzending is/ zijn akkoord met de algemene 
voorwaarden zoals hierboven vermeld. 

Akkoord; ja/nee 

Naam: 

Datum en handtekening 

 

 

………………………………………………………. 

Checklist 
Om de inzending compleet te maken dient tenminste aangeleverd te worden: 

• Heeft de inzending een duidelijk HOOFDTITEL met eventueel een ondertitel? Deze titel 
zal steeds gebruikt worden in de communicatie rondom de Award. 

• Digitaal ingevuld inschrijfformulier (te downloaden via www.nrw.nl). Zijn alle 10 de 
vragen gedegen beantwoord? Is het voor de jury duidelijk welk antwoord bij welke 
vraag hoort? 

• Presentatie (PowerPoint om te zetten in PDF) met een beknopte samenvatting van de 
inzending, aangevuld met relevante afbeeldingen, eventueel filmmateriaal en URL 
namen. Deze presentatie wordt gebruikt bij de jurering en kan worden gepubliceerd op 
de NRW website (maximaal 20 slides). 

• Tenminste 4-5 foto’s in hoge resolutie (rechtenvrij). 
• Geef duidelijk in de documentnaam aan als bepaalde informatie enkel voor de jury 

bestemd is en vertrouwelijk behandeld moet worden.  

Wouter Dijkman

14 februari 2018


