
De Gouden Giraffe is de Live Communication Award die, door het samengaan van de 
Gouden Giraffe en de Nationale ExpoJaarprijs in 2012, twee werelden samenbrengt: de 
evenementenbranche en het expovak. Gebleken is dat hiermee een geslaagde weg is ingeslagen 
en dat Gouden Giraffe, Live Communication Award een brede en sterke prijs geworden is.
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Het is de prijs die de kracht en de 
kansen van het medium live com-
municatie zichtbaar maakt voor 

de buitenwereld, en zodoende bijdraagt 
aan de professionalisering en profilering 
van de branche.

De initiatiefnemers van de Gouden Giraf-
fe, Live Communication Award zijn High 
Profile Events en CLC-VECTA Centrum 
voor Live Communication. Dit jaar wordt 
de award in 6 categorieën uitgereikt; Cre-
atief,  Effectief, Maatschappelijk Betrok-
ken, Beurs, Deelname en Congres. In 
2013 belooft de gala-uitreiking wederom 
een hoogtepunt te worden voor vele bu-
reaus, organisatoren, opdrachtgevers en 
ook voor de meejurerende studenten van  
Fontys Academy for Creative Industries 
die voor het eerst betrokken zijn bij de 
jurering van de inzendingen en zich over 
het recordaantal van maar liefst 84 inge-
zonden cases zullen gaan buigen. “Te gek 
om te zien hoe de prijs leeft en blijft groei-
en, het is en blijft natuurlijk een enorm 
belangrijk podium voor de gehele branche 
om te laten zien waar we mee bezig zijn 
op het gebied van live communicatie. Wij 
gaan ons met heel veel plezier op de in-
gezonden cases storten de komende tijd,” 
aldus Pascale de Wijs, voorzitter van de 
categorie Creatief.

Live Sessie in Spant!
Alle 84 ingezonden cases worden de 
aankomende periode met enthousiasme 
en precisie beoordeeld door juryleden die 
raakvlakken hebben met de live com-
municatiebranche. Kanshebbers voor 
de felbegeerde Gouden Giraffe Awards 
worden geïnformeerd en uitgenodigd 
voor de ‘Live’ sessie. Deze kanshebbers 
hebben tijdens deze sessie op 8 maart hun 
case toegelicht aan de desbetreffende jury 
in Spant! te Bussum. Na de ‘Live’ sessie 
zullen half maart de genomineerden voor 
de Gouden Giraffe, Live Communication 
Awards 2013 bekend worden gemaakt. 

Gala-uitreiking in Taets 
Art & Event Park
De awards voor de beste evenementen, 
beurzen, congressen en/of deelnames 
worden uitgereikt in het wonderlijk mooie 
rijksmonument aan het Noordzeekanaal. 
Met het beschikbaar stellen van deze loca-
tie mag Taets Art And Event Park zich 
hoofdsponsor van de award uitreiking 
noemen.

Locatie passend bij filosofie
Initiatiefnemers van de Gouden Giraffe, 
branchevereniging CLC-VECTA en 
High Profile Events, zijn blij met deze 
schitterende locatie: “We zijn er enorm 

trots op dat Taets de Gouden Giraffe van 
2013 gaat hosten. Deze monumentale 
locatie past helemaal in onze filosofie; de 
Gouden Giraffe uitreiking hoort plaats te 
vinden in een betekenisvolle locatie met 
een eigen storytelling en atmosfeer. Taets 
voldoet hier volledig aan,” aldus Riemer 
Rijpkema, directeur van CLC-VECTA.
Ook aan de andere zijde klinken enthou-
siaste geluiden: “Gouden Giraffe 2013 
in Taets Art And Event Park. Geweldig! 
We zijn uiteraard enorm trots iedereen 
in Taets te mogen ontvangen. Met heel 
veel plezier gaan we met de organisatie 
van de Gouden Giraffe aan de slag om op 
15 april a.s. voor jullie een spectaculaire 
avond neer te zetten in dé hotspot voor 
innovatieve en creatieve events in groot 
Amsterdam!”, aldus Peter Tates & Remco 
Boelens, Taets Art And Event Park.

Kaartverkoop
Kaarten zijn verkrijgbaar via de site: 
www.gouden-giraffe.nl. Kaarten kosten 
€ 65,00 per persoon (excl. btw) en voor de 
snelle beslissers is er een early bird tarief 
van € 55,00 per persoon (excl. btw). Dit 
aanbod geldt tot en met 15 maart a.s. 
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