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De BOV Trofee is de ondernemersprijs voor Noordoost-

Brabant en wordt georganiseerd door leden van JCI. De 

winnaar is de ondernemer met de Beste Ondernemers Visie 

(BOV). In deze editie staan ondernemers uit Agrifood en hun 

innovaties centraal.

Wanneer u zich aanmeldt, wordt uw bedrijf door een 

onafhankelijke jury beoordeeld. Naast deze unieke  

reflectie, komen de finalisten via verschillende media  

uitingen (o.a Regio Business, Brabants Dagblad en social 

media) uitgebreid aan bod. De vorige winnaar, Loot B.V., 

geeft aan nog steeds toegevoegde waarde te ervaren van 

de prijs. “Deuren gaan open, die anders gesloten blijven!”

De bedrijven die zich aanmelden, worden door een lid van  

de commissie, diverse experts en een jurylid beoordeeld. 

Hieruit volgt een selectie van 3 finalisten voor de finaledag 

eind 2014. Op de finaledag bepaalt een vakjury wie van de 

finalisten tot winnaar uitgeroepen zal worden. Tijdens dit 

event verwachten we zo’n 200 bezoekers, veelal onder-

nemers uit de regio. Een ultieme manier om uw bedrijf in  

de “picture” te zetten met daarnaast veel media exposure.

Naast de prijsuitreiking zorgt JCI ’s-Hertogenbosch voor  

een interessant programma met ondernemende sprekers, 

verrassende acts en natuurlijk voldoende ruimte om te 

netwerken onder het genot van een hapje en een drankje.

‘ GEZOCHT: INNOVATIEVE  
ONDERNEMER UIT DE 
WERELD VAN AGRIFOOD’

Bent u Innovatief op het gebied van Agrifood en wilt u met uw bedrijf strijden voor deze prestigieuze prijs? 

Prijzen: Dit jaar zijn er trofeeën voor twee categorieën te winnen. Eén voor Startups en klein MKB en één voor groot MKB & 

Corporates. Kijk voor de criteria voor deelname en aanmeldprocedure op www.bov2014.nl en meld u uiterlijk voor 31 juli 2014 aan!

De BOV Trofee wordt 

gesponsord door:

Bent u innovatief op het gebied van Agrifood en wilt u met uw 
bedrijf strijden voor een prestigieuze prijs? Lees dan verder...
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Johan Treur, tel. 06 – 55 75 89 73 of e-mail: bov@jci-shertogenbosch.nl


