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WEDSTRIJD REGLEMENT ‘SONIQ AWARD’  

Organisatie 

De wedstrijd wordt georganiseerd door de Belgische Vereniging van Audiovisuele Media (VIA) wiens 

maatschappelijke zetel gevestigd is op de Louis Schmidtlaan 2, 1040 Brussel (hierna genoemd de ‘Organisator’).  

De Organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijd uit te stellen, te wijzigen of in te trekken omdat de 

omstandigheden dit vereisen, zonder dat deelnemers hier enig recht ten nadele van de Organisator uit kunnen 

putten.  

Deelnemingsvoorwaarden  

Deelname aan deze wedstrijd is volstrekt gratis. 

Deelname aan deze wedstrijd is exclusief voorbehouden aan reclame-agentschappen, adverteerders of 

productiehuizen (verder genoemd “Indieners”). 

Het merk dat onderwerp is van de ‘sonic branding’ dient te worden vermeld en de rechtmatige eigenaar dient op 

de hoogte te zijn van de deelname van zijn merk aan deze wedstrijd. De Organisator behoudt zich het recht voor 

dit te controleren. 

De voorwaarden om mee te dingen voor deze award zijn: 

- de sonic branding moet in 2019 op meerdere touchpoints gebruikt zijn; 

- de sonic branding werd in 2019 op ten minste 1 Belgische nationale radiozender (Noord of Zuid) gebruikt, met 

minimum 20 spots. De lijst van radio’s is te vinden in bijlage; 

- de sonic branding mag reeds langer bestaan. 

Een deelname is pas geldig na het uploaden van het dossier, dat uit 4 onderdelen bestaat: 

- een volledig ingevuld inschrijvingsformulier; 

- minimaal 1 mp3 die de ‘sonic branding’ weergeeft; 

- minimaal 1 mp3 die deze ‘sonic branding’ toepast in een radiospot; 

- een document van maximaal 2 A4 pagina’s,met minimaal lettertype 11, met de beschrijving van de case. 

Bij het uploaden zal de Indiener een bevestigingsmail ontvangen met een deelnemingsnummer, dat als bewijs van 

deelname geldt. 

Verloop 

De wedstrijd wordt vanaf 24 oktober op de website van VIA kenbaar gemaakt, en vervolgens via verschillende 

kanalen aangekondigd. 

Deelnemers dienen ten laatste op 16 januari 2020 om middernacht een dossier te uploaden op de website van VIA 

: www.viabelgium.media/soniqaward/. 

Een jury van mediaprofessionals zal de inzendingen beoordelen tijdens een zitting in januari 2020. De juryleden 

zullen in november op de website van VIA bekendgemaakt worden. Veranderingen in de samenstelling van de 

uiteindelijke jury zijn mogelijk en deelnemers aan de wedstrijd dienen deze aanpassingen te aanvaarden. 

De winnaar(s) wordt(en) tijdens het SONIQ evenement op 13 februari 2020 bekendgemaakt. 

 

http://www.viabelgium.media/soniqaward/
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Aantal winnaars en prijs 

De winnaar is de case die door de jury wordt aangeduid, op basis van: 

- het idee (40%): welke (audio-)elementen heeft men gekozen om de doelstellingen te bereiken? 

- de executie (40%): hoe is dit in de praktijk uitgewerkt? 

- de resultaten (20%). 

De jury zal bij een gelijke uitkomst van meerdere kandidaten een laatste uitsluitende ronde houden, zodat er 

uiteindelijk slechts 1 dossier als winnaar overblijft. 

 

Zowel de Indiener als de eigenaar van het merk dat onderwerp is van de case zullen een gelijkwaardige prijs 

ontvangen. De prijs kan ook in geen geval afgestaan of ingeruild worden voor een som geld.  

Algemeen 

De Organisator behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om bepaalde kandidaat-deelnemers niet tot de wedstrijd 

toe te laten, o.m. in geval dat de deelnemer niet aan de voorwaarden voldoet of er vermoedens bestaan van 

misbruik, misleiding of bedrog. 

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt 

geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken).  

Alle bijkomende mededelingen door de Organisator gedaan in verband met de wedstrijd gelden als punt van 

reglement. 

De uitslag en de beslissingen van de Organisator kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook. Alle 

beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.  

De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie m.b.t. de wedstrijd 

en VIA. 

De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden indien, ten gevolge van overmacht of enige andere reden die 

buiten de wil van de Organisator ligt, de wedstrijd aangepast of simpelweg geannuleerd wordt.  

De winnaar(s) van de wedstrijd verleent(en) de Organisator de toestemming om, zonder dat deze laatste daartoe 

enige vergoeding verschuldigd is, foto’s van hen te reproduceren en te publiceren, en dit zonder enige territoriale 

of tijdsbeperking, in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of ter promotie van de wedstrijd en het 

medium radio. 

De deelnemers aan deze wedstrijd aanvaarden dat hun inzending als voorbeeld gebruikt wordt op de website van 

VIA, zonder tijdsbeperking, om het begrip ‘sonic branding’ beter in de kijker te zetten. 

Door de bevestiging van deelname na het uploaden per mail en de ontvangst van het dossiernummer dat erbij 

hoort, aanvaardt iedere kandidaat-deelnemer de regels van dit reglement, alsook de beslissingen die de 

Organisator in verband met het verloop van de wedstrijd neemt.  

Alle persoonsgegevens die in het kader van deze wedstrijd verzameld worden, zijn vertrouwelijk en worden niet 

met derden gedeeld.  

Dit reglement werd op 24 oktober 2019 opgesteld. 

Bijlage:  

Lijst van de radiozenders waarop in 2019 ten minste 20 radiospots werden uitgezonden die sonic branding als 

onderdeel hadden:  

(Nederlandstalig) Radio1, Radio2, Studio Brussel, QMusic, MNM, Klara, Joe, Contact, Nostalgie, NRJ, Topradio; 

(Franstalig): La Première, Vivacité, NRJ, Contact, BEL RTL, Fun Radio, Pure, Nostalgie, Classic21, Music3, DHRadio, 

Mint, Chérie FM. 

 


