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Juryleden bezoeken de stand van de 6 genomineerde mini op de speciale Mini-Awardsmarkt 

  
Jurylid Stefanie Wienhoven laat zich informeren 

over het product ‘Wonderbloom’ 
De stand van mini ‘InnoBag’ met product ‘Varie Tea’ 

  
Moderator Funs Pollux verwelkomt vervolgens 

deelnemers, de twee jury’s en andere 
belangstellenden in een gevulde Lounge 

Overall coördinator van de mini’s Nicolaas van Dijl 
schetst de creatieve en persoonlijke ontwikkelingen  

in mini-ondernemingen 

  

Waarna iedere genomineerde mini drie minuten 
krijgt om in een pitch de jury te overtuigen dat zij 

de beste duurzame of euregionale mini zijn 

Die steevast kunnen rekenen op enthousiaste reacties 
van het publiek, 

waaronder de organisatoren van de Awards 
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Het blijken vooral dames, die de uitdaging met de klok aangaan, zoals de General Managers van Baginess en Luna 

  
De Sustainability jury leden geven hun eerste reacties.  
 
Van links naar rechts: 
Mrs Stefanie Wienhoven(Communication manager 
Grodan, onderdeel Rockwool B.V.),  
Mr Peter van de Ven(De IdeeDokter) and  
Jan Galli(Geschäftsführer Malteser Hilfsdienst e.V.) 

De Crossing Borders Award jury bestaat uit: 
Mr. Lei Heldens (Board Chairman of the Business Club 
Maas Rhein),  
Mr. Daniel Görtz(Recruitment Consultant Germany 
Personato) and  
Mr. Andy Dritty (President of the euroregion Rhine-
Meuse-North in Mönchengladbach) 

  
De beide jury’s in beraad om tot hun oordeel te komen 
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In de Lounge is in een ontspannen sfeer met muziek en een drankje het toch wel spannende wachten begonnen 

  
De jury heeft besloten en de winnaar van de Sustanability Awards is……..Mini24 met Wonderbloom 

 
Na bekendmaking van 3de prijs voor VarieTea en de 2de prijs voor Baginess kunnen de fotoshoots beginnen 
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De drie prijswinnaars van de Crossing Borders Award 

  
Luna met de romantische candle in a bowl DustBuster 

  
en Wheeco 

 


