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De awards in de Belgische huwelijkssector. 
De Wedding Industry Awards brengt u de mooiste en meest toonaangevende bedrijven 
in de huwelijkssector van België. Elk jaar worden de beste leveranciers verkozen door 
de sector waar collega’s en concurrenten stemmen op hun favoriet. Een internationale 
vakjury selecteert de kandidaten met de mooiste projecten van het afgelopen seizoen. 
De volledige procedure gebeurt onder het toeziend oog van de deurwaarder. De 
winnaars worden live bekendgemaakt op het gala event van de Wedding Industry 
Awards. 

 

De meerwaarde voor uw cateringbedrijf? 
Door deel te nemen aan een prijsuitreiking en vervolgens een award te winnen, haalt u 
het maximum uit uw marketingbeleid, overtuigt u potentiële klanten om voor u te kiezen 
en onderscheidt u zich van uw concurrenten. Dergelijke onderscheidingen tonen 
namelijk aan dat de winnaars solide professionals zijn van wie de prestaties 
opvallen. En wie weet is de jury helemaal fan van uw bedrijf! 

 

Wat moet u doen? 
Documenten indienen vóór 30.11.2018: 

• Inschrijving via de website www.weddingindustrywards.be. 
• Een ondertekend exemplaar van het reglement. 
• Attest niet-faillissement – Te bekomen bij de voor u bevoegde rechtbank van 

koophandel, te vinden op deze link. Het attest kost 35€. 
• Document met NACE-code + vermelding startjaar. Te vinden op deze link. 
• Titel + omschrijving van het project in eigen woorden. 
• Bedrijfslogo + tiental foto's in hoge resolutie en in JPG-formaat voor publicatie. 

Cateringbedrijven worden door de jury verkozen op basis van een blinde proef. De 
exacte datum (in december) wordt u later meegedeeld en de ingrediënten worden 
vastgelegd door de organisatie. De kandidaten dienen zich tegelijkertijd voor te stellen 
aan de jury en hun sociale media en website worden gescreend op gebied van 
professionaliteit. 

 

Wenst u zich te onderscheiden van concurrerende bedrijven? Deelnamefee omvat uw 
kandidatuur, de volledige organisatie en bijhorende marketing, publicatie in Bruid & 
Bruidegom Magazine twv 295€, 2 vrijkaarten inclusief diner en after party twv 300€ aan 
slechts 650€ excl btw.   
Registreer u hier als kandidaat. 

 

https://www.weddingindustryawards.be/
https://gallery.mailchimp.com/f515dab0c5c533f9f3f25c9da/files/2e22f01c-6ac4-435d-bda2-d0b3b3fe1658/NL_Reglement_WIA_s.pdf
http://www.juridat.be/kantons/kantons.html
https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html
http://www.weddingindustryawards.be/deelname-kandidaten
http://www.weddingindustryawards.be/

