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Deze editie gaat de award naar:
de VROUW met het meeste lef uit de
Haarlemmermeer / Duin & Bollenstreek

What?
De roots van GUTS liggen bij een stel creatieve ondernemers. Ooit bedacht om ‘hun’ bedrijvenpark, Businesspark Nieuw-Vennep
Zuid, op de kaart te zetten. Het bleek een succes, want ieder jaar werd het groter en spraakmakender. In vier jaar tijd zijn we
gegroeid van klein lokaal evenement tot event dat landelijke bladen haalt. En hoe!

Why?
Bij the GUTS draait het om LEF. Want lef is nodig voor innovatie en ondernemerschap. Om de bijzondere keuzes die mensen
maken en om onderscheidend te durven zijn. Om met je kop boven het maaiveld uit te durven steken om dat te behalen
wat je voor ogen hebt: jouw droom realiseren. Dit levert mooie verhalen op. Verhalen die ons handvatten aanreiken welke
bijdragen aan het behalen van onze persoonlijke doelen en ontwikkelingen. Ze inspireren, confronteren en motiveren. Om onze
ondernemende geesten te verrijken met mooie verhalen en ervaringen, gaan wij ieder jaar op zoek naar de grootste lefgozers
(v/m) van de regio Haarlemmermeer en Duin-en Bollenstreek. Deze lefgozers bieden wij een prachtig podium waarop ze hun
unieke ervaring kunnen delen en waarmee ze anderen inspireren. Voor deze vierde editie hebben we ervoor gekozen alleen
vrouwen te (laten) nomineren. Daarmee willen we positief bijdragen aan de diversiteit en dynamiek rondom de thema’s lef,
innovatie en ondernemerschap. Nomineren kan tot en met 31 mei 2019, waarna op 1 juni de digitale stembussen open gaan.

How?
De vierde versie van The Guts Award, inclusief de uitreiking, zal wederom 20% beter
worden. Het concept zal, naar aanleiding van de evaluatie jurlyleden, iets anders zijn.
Namelijk als volgt:
Opzet evenement
- Doelgroep deelnemers: vrouwen uit de
Haarlemmermeer en Duin- & Bollenstreek
- Mensen kunnen genomineerd worden tot 1 juni.
Nomineren kan hier.
- Vanaf 1 juni kan er worden hier gestemd op de
genomineerden.
- De uitreiking vindt plaats op
Businesspark Nieuw-Vennep Zuid
- Datum uitreiking: 1 oktober
- Tijden: 15:30 – 17:00 met aansluitend borrel

Communicatie en organisatie
- De communicatie en organisatie wordt verzorgd
door Van Diemen PR

Voorbeeld 2018
Clusius Dutch Tulip Vodka wint The Guts Award 2018!
Clusius Dutch Tulip Vodka is de winnaar van de derde editie van The Guts Award! De 150 aanwezigen verkozen de pitch
van ondernemer Joris Putman tot beste. Daarmee mag hij zich met zijn tulpenwodkastokerij het komende jaar ‘Het meest
innovatieve bedrijf van Haarlemmermeer en Duin- en Bollenstreek’ noemen. Hiermee volgt hij Inepro op, winnaar van The Guts
Award 2017. Putman kreeg de award uitgereikt uit handen van wethouder Adam Elzakalai (Haarlemmermeer) en wethouder
Kees van de Zwet (Lisse). Casper van Diemen, eigenaar van Van Diemen PR, heeft het geheel op luchtige wijze aan elkaar
gepraat en Kees Brouwer van Pieter Smit had een spectaculaire ruimte beschikbaar gesteld.
Van de twaalf deelnemende bedrijven werden Cleantron, Clusius Dutch Tulip Vodka, Novotel Amsterdam Schiphol Airport, RAW
Paints en Tekom Vertalers door de vakjury benoemd tot finalisten. De vakjury werd gevormd door juryvoorzitter Karin Moerkerk
(Innoventies), Thomas Hendriksen (Businesspark Nieuw-Vennep Zuid), Franc van Veen (Inepro), Angeline Kierkels (Meerlanden),
Edwin Beentjes (CTS Group), Dick van Lent (Royal van Lent Shipyards Schiphol Airport), Age Vermeer (Dura Vermeer) en Gerco
Tolsma (MeerBusiness Haarlemmermeer & Schiphol).

Veel aandacht voor sprekers Edwin de Jong en Fred Teeven
Tijdens het evenement waren niet alleen de finalisten aan het woord, ook beklommen sprekers Edwin de Jong en Fred Teeven
het podium. Edwin de Jong wist de bezoekers te inspireren met zijn ondernemersverhaal. Hij is begonnen achter de marktkraam
van zijn vader en heeft zijn bedrijf, FietsUniek, uit laten groeien tot één van de e-commerce marktleiders op fietsgebied met een
groot experience center in Hillegom. Ook Fred Teeven wist het publiek te boeien met zijn visie op ondernemen en lef hebben. Hij
was scherp, gevat en stipte het belang aan van ‘de gunfactor’. Een onderwerp dat hem aan het hart ligt en waarin hij gepokt en
gemazeld is.

Media
Een greep uit de media 2018

Inschrijven of nomineren?
Ben jij of ken jij de grootste lefgozerin van de Haarlemmermeer en Duin-en Bollenstreek? Mooi! Dan zoeken wij jou. Waarom?
Om een zaal vol mensen te CONFRONTEREN, INSPIREREN en MOTIVEREN.

Wat je als deelnemer kunt winnen?
- € 30.000,- aan mediawaarde
- Vermelding op alle communicatiekanalen van de organisatie en van Businesspark Nieuw-Vennep Zuid
- Een uitgebreid interview welke in de media zal komen
- Een advies over het zo goed mogelijk benutten van de PR mogelijkheden als winnaar door Van Diemen PR, ter waarde van € 950,- Deelname in de jury van 2020
- Een sterke uitbreiding van jouw netwerk

Partner worden?
Alle succesvolle evenementen worden gedragen door waardevolle parnerships.
Wil jij met jouw onderneming deel uitmaken van dit evenement, neem dan contact met ons op. We hebben drie
pakketten die goede exposure genereren.

Standpakket
Met een stand word je gezien.
Dit pakket zorgt ervoor dat jouw organisatie opvalt. Je krijgt
een goede plek op het evenement waarbij jij op eigen wijze
jouw organisatie kunt profileren.
Pakket is inclusief
• een standtafel
• 6 toegangskaarten voor relaties
• vermelding op de kanalen van The Guts Award
Kosten: € 750,Mediapakket
Met dit pakket kunnen anderen niet meer om jouw
onderneming heen. Jouw organisatienaam, site en logo
worden meegenomen in alle marketinguitingen rondom het
evenement en op locatie.
Dit pakket is inclusief
• vermelding onderneming, site en logo op alle kanalen
van The Guts Award
• vermelding onderneming in persberichten rondom The
Guts Award
• 6 toegangskaarten voor relaties
Kosten: € 1000,-

The Insiders Club
Jij voelt je nauw betrokken bij The Guts Award; houdt van
mensen met lef en draagt graag bij aan een spraakmakend
evenement. Met dit pakket verschaf jij je toegang tot
The Insiders Club en zorg je voor mooie PR voor jouw
organisatie.
Dit omvat het volgende:
•

Een exclusief interview op alle kanalen van The Guts
Award

•

Een exclusief persbericht rondom jouw deelname aan
The Insiders Club welke aan media uitgestuurd wordt

•

Een VIP treatment voor 8 personen incl. catering

•

Exclusiviteit. De club is voor de lucky few.

Kosten: 2.000,Sponsoring without benefits
Draag je The Guts Award een warm hart toe en hoef je er
verder niets voor terug?
Word dan sponsor without benefits. Wij zijn je enorm
dankbaar.

Neem contact op:
0252-728880 | info@vandiemenpr.nl
Meer info en nomineren:
www.nieuwvennepzuid.nl/the-guts-award

