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EFTA-BENELUX FLEXO AWARDS 2021 

EFTA-Benelux is verheugd om de vierde editie van de prestigieuze EFTA-Benelux 

Flexo Award Competitie aan te kondigen. Deze competitie biedt deelnemende 

bedrijven de mogelijkheid om publieke erkenning te krijgen voor hun prestaties 

het afgelopen jaar. Gouden winnaars dingen tevens mee naar de internationale 

FTA Europe Diamond Awards.  

De jury van de EFTA-Benelux Flexo Award Competitie 2021 bestaat uit vijf 
leden. Ieder van hen is een vooraanstaand persoon binnen de flexografische 
industrie, verpakkingsspecialist of werkzaam in de merkenindustrie of retail.  

 
De uitreiking van de EFTA-Benelux Flexo Award Competitie 2021 zal 

plaatsvinden op woensdag 10 november 2021, fysiek te Hilton Antwerpen of 
digitaal. 
 

Nu de vaccinatie in diverse Europese landen op stoom komt snakken we allemaal 
naar het hervatten van het ‘fysieke’ persoonlijke contact. Maar mocht het 

onverhoopt toch niet zover komen zal het evenement omgezet worden naar een 
‘virtueel gala’ geïnspireerd op het geslaagde FTA Europe evenement op 22 april 
jl.  

 
Er zal na afloop van het evenement tevens een juryrapport worden 

gepubliceerd. Dit jaar zal het evenement ook in het teken staan van het 40-jarig 
bestaan van de vereniging en het juryrapport zal worden gecombineerd met een 

speciale jubileumuitgave. 
 
B2B SPONSORMOGELIJKHEDEN 

In een jaar waarin fysieke evenementen als drupa, Interpack en Labelexpo 
Europe moesten worden afgelast of uitgesteld bieden de EFTA Benelux Flexo 

Awards een uitstekende gelegenheid om via dit evenement de zichtbaarheid 
van uw producten of diensten aan een selectieve doelgroep van 
beslissers, verwerkers en eindgebruikers binnen de Benelux te 

onderhouden. In de aanloop naar het evenement zal daarbij ook gebruik worden 
gemaakt van sociale media.  

 
Onderstaand treft u een overzicht aan van de verschillende 
sponsormogelijkheden, de kosten en wat daar precies voor terugkrijgt. Indien 

het evenement onverhoopt niet live mocht doorgaan zullen de pakketten worden 
aangepast aan het digitale evenementenplatform. 

 
Het bestuur nodigt u daarom gaarne uit om de naam van uw organisatie via 
onderstaande link naar het online formulier te verbinden aan dit evenement. 

Daarin kunt u aangeven welke categorie u wilt sponsoren. U kunt zich tot 15 
juni a.s. aanmelden. 

 
Wij danken u bij voorbaat voor uw ondersteuning! 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIEËN 

 

1. Hoofdsponsor € 10.000  

Inclusief promotie in mailingen, berichten op sociale media en tijdens de 
prijsuitreiking, spreektijd tijdens de prijsuitreiking, het uitdelen van één award, 
en een tafel voor 10 personen, full page advertentie op de omslag van de 

jubileumuitgave annex het juryverslag. 
Belangrijk! Er is slechts plaats voor één Hoofdsponsor. Op 1 juli a.s. zal op 

basis van de aanmeldingen per 15 juni door een onafhankelijke persoon de 
trekking worden verricht. Organisaties die zich als Hoofdsponsor hebben 
aangemeld maar niet als winnaar uit de trekking komen zullen automatisch als 

Goud Sponsor worden opgenomen. 
  

2. Goud Sponsor € 5.750  
Inclusief promotie in mailingen, berichten op sociale media en tijdens de 
prijsuitreiking, het uitdelen van één award, en een tafel voor 10 personen, full 

page advertentie aan binnenzijde in de jubileumuitgave annex het juryverslag.
   

 
3. Zilver Sponsor € 4.750 

Inclusief promotie in mailingen, berichten op sociale media en tijdens de 

prijsuitreiking, het uitdelen van één award, en gratis toegang voor 2 personen, 
halve pagina advertentie in de jubileumuitgave annex het juryverslag. 

 
4. Brons Sponsor € 2.750 

Inclusief promotie in mailingen, berichten op sociale media en tijdens de 

prijsuitreiking, en gratis toegang voor 1 persoon, kwart pagina advertentie in de 

jubileumuitgave annex het juryverslag. 

5. Tafel Sponsor (10 personen) € 1.525 

Prijs voor 9 personen, 1 persoon is gratis. 
 
 

Om uw organisatie aan te melden als sponsor van de EFTA-Benelux 
Flexo Award 2021 gelieve uiterlijk 15 juni a.s. dit formulier in te vullen: 
 

https://lejeune131.typeform.com/to/RvuWR8tu  
 

https://lejeune131.typeform.com/to/RvuWR8tu

