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Winnaars Gouden Giraffe Event Awards:

Tata Steel, Dept Agency, Tomingroep, Curlingbond,
Magnum, DenkProducties en AFAS winnen event
awards
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UTRECHT – Maar liefst 600 marketeers, communicatieprofessionals, eventmanagers en
eventprofessionals waren maandag 1 april aanwezig bij de uitreiking van de Gouden Giraffe Event
Awards in Jaarbeurs Beatrix Theater. Zij zagen Tata Steel, Dept Agency, Tomingroep, Curlingbond,
Magnum, DenkProducties en AFAS beloond worden met Gouden Giraffen voor de meest
impactvolle eventmarketing en live communicatie van Nederland.
Overdag pakten de 13 finalisten in 5 categorieën nog eenmaal het podium tijdens de finale van Learn
from the Best in Jaarbeurs SuperNova, waar zij hun events presenteerden aan de jury en liefst 300
geïnteresseerden. Daarna trok de 15-koppige jury zich nog eenmaal terug, om vervolgens tijdens een
gestroomlijnde awardshow met 600 gasten, 7 prijzen uit te reiken: 5 vakjury prijzen, een publieksprijs
en namens de eventstudenten van Nederland The Next Generation award.
Momentum
‘Het momentum binnen de wereld van marketing en communicatie ligt zonder enige twijfel bij live,
events en merkbeleving. De merkbeleving als onderdeel van de marketing- en communicatiemix van
merken, bedrijven en organisaties neemt een steeds belangrijkere rol in. Dit zien we ook terug bij alle
inzendingen van de Gouden Giraffe Event Awards en zeker bij de winnaars. Inspelen op de actualiteit
met een live moment dat enorme mediawaarde genereert? Een jubileum omzetten in een slim,
creatief en vooral effectief eventraject? Influencers hun belevenis tijdens een evenement laten delen
met hun achterban? Het behoort allemaal tot het speelveld van live communicatie en
eventmarketing, een markt die steeds groter wordt en de impact steeds evidenter. De winnaars van
de Gouden Giraffe zijn daar prachtige voorbeelden van’, aldus hoofdredacteur Sjoerd Weikamp van
EventBranche.nl, de kartrekkers van de Gouden Giraffe.

Alle winnaars van de Gouden Giraffe Event Awards op een rij:
Winnaar Brand Events:
Casenaam: Dept Festival
Opdrachtgever: Dept Agency
Inzender: Dutch Standard Events
Link naar de case en video: https://www.eventbranche.nl/nieuws/gouden-giraffe-brand-events-voordept-festival-17857.html

Winnaar Interne Events:
Casenaam: Tomingroep 90 jaar Samen naar de Top
Opdrachtgever: Tomingroep
Inzender: D&B Eventmarketing
Link naar de case en video: https://www.eventbranche.nl/nieuws/tomingroep-wint-gouden-giraffecategorie-interne-events-17853.html

Winnaar Kennis Events en Congressen:
Casenaam: The Transformation Game
Opdrachtgever: Tata Steel
Inzender: IDTV
Link naar de case en video: https://www.eventbranche.nl/nieuws/gouden-giraffe-event-award-voorgewaagd-spelconcept-van-tata-steel-17855.html

Winnaar PR en Mediawaarde:
Open NK Curling op Natuurijs 2018
Opdrachtgever: Nederlandse Curling Bond
Inzender: Triple Double Sportmarketing
Link naar de case en video: https://www.eventbranche.nl/nieuws/nederlandse-curling-bondwinnaar-gouden-giraffe-pr-mediawaarde-17850.html

Winnaar Relatie Events:
Casenaam: 100 jaar Tata Steel
Opdrachtgever: Tata Steel
Inzender: IDTV
Link naar de case video: https://www.eventbranche.nl/nieuws/100-jaar-tata-steel-wint-goudengiraffe-award-relatie-events-17851.html

Winnaar Next Generation Award (prijs uitgereikt door 12 studenten van 5 verschillende
eventopleidingen):
Casenaam: A night at the Magnum Mansion
Opdrachtgever: Magnum (Unilever)
Inzender: Glasnost Amsterdam
Link naar de case en video: https://www.eventbranche.nl/nieuws/studenten-geven-hun-goudengiraffe-event-award-aan-evenement-van-magnum-17852.html

Winnaar Publieksprijs (een ieder kon online stemmen op alle ingezonden cases. Liefst 5642
stemmen werden uitgebracht, 15 procent van de stemmen voor de winnaar):
Casenaam: Forward Thinking Leadership
Opdrachtgever: DenkProducties & AFAS Software
Inzender: DenkProducties
Link naar de case en video: https://www.eventbranche.nl/nieuws/forward-thinking-leadership-enafas-winnen-publieksprijs-gouden-giraffe-17854.html

Noot voor de redactie:
Meer informatie, beeldmateriaal of contactgegevens van betrokkenen, neem contact op met
EventBranche.nl: sjoerd@eventbranche.nl of 0314 361060

