
Chocolaterie Awards 2016

De Chocolaterie Awards zijn een initiatief van Chocolaterie. 
Het vakmedium Chocolaterie is al jaren een gevestigde  
waarde voor de Belgische chocolatier, patissier en ijsbereider. 
 

Chocolaterie informeert zijn doelgroep via

– het gedrukte vakblad > 10.800 lezers
– het digitale vakblad
– de wekelijkse nieuwsbrief > 3.300 e-mails
– en de website chocolaterie.pmg.be > 5.000 views/maand

De award die het vakmanschap van de chocolatier  
in de kijker zet en de chocolatier beloont met de  
beste creatie binnen het thema ‘praline’.
 

CATEGORIEEN
De wedstrijd bestaat uit twee categorieën

– professionelen

– scholen en opleidingen

JURERING
In de jury zetelen prominenten uit de Belgische  
chocolade- en patisseriewereld. Deze vakjury beoordeelt  
de creaties o.b.v. de criteria 

– smaak

– originaliteit

– vormgeving

– structuur 

– commerciële haalbaarheid

Naast de vakjury is er dit jaar ook een publieksjury  
die vertegenwoordigd wordt door foodbloggers.  
Zij kennen een afzonderlijke prijs toe.

UITREIKING
Het hoogtepunt van de wedstrijd is de uitreiking van de  
Chocolaterie Awards in de categorieën ‘Professionelen’ en  
‘Opleidingen’. De winnaars mogen op vrijdag 27 mei 2016 hun  
award in ontvangst nemen in Syntra West Campus Brugge.

VERLOOP
1 januari 2016: Opening van de inschrijvingen

18 maart 2016: Inschrijvingen worden afgesloten

22 april 2016: Deadline voor het insturen van de dossiers

27 mei 2016: Jurering en prijsuitreiking



Sponsorformules

Interesse? 
Contacteer Jolien Eecloo

op het nummer +32 (0)50/24.04.04 of mail naar joe@pmg.be

De Chocolaterie Awards zijn een initiatief van Professional Media Group
Torhoutsesteenweg 226/2-6, 8210 Zedelgem
Tel.: +32 (0)50/24.04.04 - Fax: +32 (0)50/24.04.45

chocolaterie.pmg.be

FORMULE 1: GOUDEN SPONSOR
Als gouden sponsor kunt u rekenen op 

– Live demo op de uitreiking

– Logovisibiliteit op alle communicatie

– Informatiestand op de uitreiking van de Chocolaterie Awards

– Mogelijkheid om uw product/dienst als geschenk aan te 

– bieden aan de winnaars. 

Deze formule kan max. door twee firma’s gereserveerd worden.

FORMULE 2: ZILVEREN SPONSOR
Als zilveren sponsor kunt u rekenen op 

– Logovisibiliteit op alle communicatie

– Informatiestand op de uitreiking van de  

– Chocolaterie Awards

– Mogelijkheid om uw product/dienst als geschenk  

– aan te bieden aan de winnaars


