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G.A.P. Awards 2016 – Oproep aan alle producenten! 
Aankondiging van de vierde editie van de GLOBALG.A.P.  
Good Agricultural Practices Awards 
  
Meld u vandaag nog aan! Deadline: 30 juni 2016.  
  
De G.A.P. Awards zijn in 2012 in het leven geroepen om GLOBALG.A.P.-gecertifceerde 
producenten te onderscheiden die uitmuntende resultaten hebben behaald met 
betrekking tot de principes van GLOBALG.A.P. en de implementatie van goede 
landbouwpraktijken. Daarnaast is het evenement een uitstekende gelegenheid voor 
GLOBALG.A.P.-gecertificeerde telers om hun resultaten te tonen en wereldwijde 
erkenning te krijgen voor hun prestaties. 

De G.A.P. Awards 2016 spitsen zich toe op de volgende drie categoriën:  

1. Talent for Agriculture, Women and Youth (landbouwtalent, vrouwen en jeugd)  
2. Water Management (watermanagement) 
3. Integration of Smallholders (integratie van kleine landbouwbedrijven)  

Deze zullen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:  

• Traceerbaarheid - IT/transparantie  
• Partnerschappen/samenwerkingsverbanden stimuleren (publiek, privaat, etc.) 

hips/Co-operations (public, private, etc.)  
• Innovatieve praktijken/technologiën 
• Economisch aspect/gecreëerde waarde 
• Passie en een krachtig verhaal 

De G.A.P. Awards 2016 zijn bedoeld voor alle GLOBALG.A.P. Integrated Farm 
Assurance Standard-gecertificeerde telers en producentengroepen, en programma’s 
waarbij één of meer gecertificeerde telers betrokken zijn. 

Alle winnaars ontvangen: 

• Een toegangsbewijs voor de GLOBALG.A.P. SUMMIT 2016 in Amsterdam, 
inclusief reis- en verblijfkosten voor één persoon 

• Een G.A.P. Awards 2016-trofee  
• Een G.A.P. Awards 2016-winnaarscertificaat 
• Een G.A.P. Awards 2016-winnaarskeurmerk voor communicatiedoeleinden, e-

mails, website 

Voor aanmeldingscriteria en meer informatie, ga naar 
www.globalgap.org/gapawards2016 

Vul het online aanmeldingsformulier hier in om u aan te melden. 
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Download de G.A.P. Awards 2016-flyer hier. 

Over GLOBALG.A.P. 
 
GLOBALG.A.P. is een leidend, wereldwijd certificatieprogramma met als doel telers en 
detailhandelaren samen te brengen om veilig voedsel te produceren en te verhandelen, 
om schaarse bronnen te beschermen en samen te bouwen aan een duurzame toekomst. 
 
 
Contact:  
 
GLOBALG.A.P. c/o FoodPLUS GmbH 
Claudia Meifert  
Public Relations 
Tel.: +49 (0) 221-57993-86 
E-mail: meifert@globalgap.org 


