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Checklist

Voor het uploaden van uw project hebben wij projectspecifieke informatie nodig.
Gebruik deze checklist om alle gegevens te verzamelen. Heeft u alle gegevens bij de hand,
dan kunt u uw aanmelding in een keer afronden via www.daikinawards.nl.
Na uw online aanmelding nemen wij contact met u op, zodat u de achtergrond van het project
en uw motivatie nader kunt toelichten. Wij zijn erg benieuwd waarom dit project volgens u
het beste project van het jaar is.
Op basis van dit gesprek kunnen wij, indien gewenst, ondersteunen bij het schrijven van de teksten voor
de website, zodat uw project op een goede manier onder de aandacht wordt gebracht. Wanneer u zelf niet
over goede projectfoto’s beschikt kunnen wij, in overleg, op de projectlocatie foto’s maken. Op deze manier
houdt u tijd over voor andere zaken en kunt u toch deelnemen aan de Daikin Awards!

Vragen/opmerkingen:

Vragen over de Daikin Awards of het aanmelden van uw project? Bekijk www.daikinawards.nl
bel met de afdeling Marketing 088 324 54 78 of mail naar marketing@daikin.nl

Uw gegevens
Bedrijfsgegevens
bedrijfsnaam

Upload uw logo! U heeft de
mogelijkheid om uw project te
voorzien van uw bedrijfslogo.

adres
postcode
website

plaats

Uw bestand dient hieraan te
voldoen:
- maximaal 5 MB
- bestandsformaat .PNG of .JPG

Contactpersoon
naam
functie
telefoonnummer
e-mailadres

m/v

Projectgegevens
Het project
naam project of gebouw
plaats
opdrachtgever

architect / adviseur (optioneel)

Heeft u foto’s en/of filmpjes van
uw project? In stap 4 heeft u de
mogelijkheid om deze aan uw
project toe te voegen.

contactpersoon sales enigeer Daikin

Dit is niet verplicht, maar maakt
uw project wel aantrekkelijker.

gebruiker gebouw (indien niet opdrachtgever)

Looptijd
besteldatum

leverdatum

installatiedatum

U kunt max. 3 foto’s uploaden
en 1 videolink plaatsen
(bijv. Vimeo of YouTube)

Let op! Deelname is alleen mogelijk indien het betreffende project tussen 1 november 2016 en
31 oktober 2017 besteld en geleverd is. De installatie is uiterlijk 10 november 2017 geïnstalleerd.

Contactpersoon opdrachtgever
naam

m/v

telefoonnummer

Stemt u van tevoren af met
uw opdrachtgever en/of de
eigenaar van het gebouw of
gegevens gepubliceerd mogen
worden (incl. fotomateriaal).

e-mailadres

Toelichting
Formuleer kort de vraag / vertrekpunt van het project
Wat maakt het project zo bijzonder? Welk resultaat heeft het project opgeleverd?
Met welke techniek(en) is het bovenstaande resultaat gerealiseerd?

In dit laatste gedeelte vragen
wij u om enkele open vragen te
beantwoorden mbt het project
dat u heeft aangemeld.
Hier is tevens ruimte om
beeldmateriaal aan te leveren.
(zie specs hierboven)

Formuleer puntsgewijs welke producten zijn gebruikt

Klaar om uw project aan te melden! Ga nu naar www.daikinawards.nl

daikinawards.nl

