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Professionaliseringsslag
voor Innovatieprijzen
De organisatie van CUE2018 – de
Stichting Vakbeurs Theatertechniek –
en de VPT zijn onderling in gesprek
over het professionaliseren van de
Innovatieprijzen. Deze prijzen zullen uitgereikt worden op de volgende
editie van de tweejaarlijkse vakbeurs
voor event-, installatie- en entertainmenttechnologie, CUE2018. Die
beurs vindt plaats van 15 tot en met
18 januari 2018, in Rotterdam Ahoy.
Tijdens de twee voorgaande edities
van de vakbeurs, die van 2014 en
2016, werden de Innovatieprijzen

toegekend op basis van de keuze van
het publiek. Bezoekers en standhouders konden bij verschillende geselecteerde producten in de categorieën
licht, beeld, geluid, diensten en podium ‘likes’ aanbrengen. Dat deden ze
door stickers op posters in de Innovatiegalerij te plakken.
Voor CUE2018 wordt een andere
werkwijze gekozen. Hoe die werkwijze er precies uit gaat zien, dat wordt
nog bepaald, maar de gedachten gaan
uit naar een vorm waarin ruimte is
voor zowel een prijs die door een

Eerdere winnaars
Zes winnaars leverde de Innovatieprijs tijdens CUE2016 op, in vijf categorieën. De prijzen gingen naar...
•	Categorie Licht: ETC Ltd –
ColorSource Spot
•	Categorie Licht: Rolight – (Ma
Lighting) Dot2
•	Categorie Beeld: Elation
Professional B.V. – Elation eMotion
•	Categorie Geluid: Ampco Flashlight
Sales BV – DiGiCo S21
•	Categorie Diensten: LevTec BV –
GEARHUB.NL
•	Categorie Podiumtechniek: Wiltec
BV – Deltec Gaffertape Pro
professionele vakjury wordt uitgereikt
als een publieksprijs.
In september gaat er een Call for Innovations uit waarin opgeroepen wordt
tot het insturen van bijzondere producten. Tegen die tijd zullen ook de
jury, de voorwaarden van deelname
en de werkwijze bekend zijn. <<

Over CUE2018
CUE2018 is de vakbeurs voor
event-, installatie- en entertainment
technologie. De tweejaarlijkse vakbeurs trakteert bezoekers op alles wat
nieuw is op het gebied van techniek
voor binnen- en buitenpodia. Daarbij
draait het niet alleen om materialen,
maar ook om de denkwijze erachter.
De Vereniging voor Podiumtechnologie is partner van CUE en organiseert
een omvangrijk lezingenprogramma
tijdens CUE2018: de VPT Academy.
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Elke dag vinden in drie ruimtes lezingen
en workshops plaats die aansluiten bij
de interesses van de CUE-bezoekers.
Dagelijks is er een keynote speaker, een
bijzondere gast die een pioniersrol speelt
in de branche.
De vorige editie van de vakbeurs –
CUE2016 – trok 6212 bezoekers, 12
procent meer dan de editie van 2014. 82
procent van hen legde tijdens het beursbezoek nieuwe contacten en 62 procent
gaf aan te verwachten dat die nieuwe

contacten binnen een jaar zouden
leiden tot concrete orders. De VPT Academy op CUE2016 werd gemiddeld met
het rapportcijfer 7,3 gewaardeerd.
89 procent van de bezoekers van
CUE2016 vond dat de vakbeurs aan zijn
verwachtingen voldeed. Van alle bezoekers gaf 92 procent aan weer terug te
keren op CUE2018. Die editie vindt van
15 tot en met 18 januari 2018 plaats in
Rotterdam Ahoy.
cue.nl

