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Golden Service Awards 2021
“Ouderwets gezellig”

Golden Service Awards
Sinds 2002 worden de Golden Service Awards uitgereikt. Dit is een verkiezing met als doel het imago en
de uitstraling van het schoonmaakvak te verbeteren, om op die manier het vakgebied verder te
professionaliseren. Kern is steeds het belonen van opmerkelijke prestaties in de schoonmaaksector!

Verkiezing
Met deze verkiezing wordt de Schoonmaker van het Jaar (m/v), Schoonmaak leidinggevende van het
Jaar (m/v), Schoonmaakteam van het Jaar en Glazenwasser van het Jaar (m/v) bekend gemaakt. Het
zijn immers de mensen die er toe doen en niet de organisaties. Schoonmaaktoppers worden
genomineerd door collega’s en/of opdrachtgevers die dichtbij de schoonmakers staan. Een
onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen op basis van duidelijke criteria. De winnaars hebben een
uitstekende mogelijkheid om zichzelf nadrukkelijk te presenteren, onder meer via uitgebreide aandacht
in de nationale, regionale en lokale media.
Dit jaar de 20e editie! Reden voor een feest. Ondanks het coronavirus gaan we dit jaar een feestelijke
editie met diner organiseren binnen de regelgeving van het RIVM. Dat betekend dat we met lekker eten
en goed vermaak een mooie show gaan neerzetten.
Na een jaar corona heeft de schoonmaakbranche het belang, de vakkundigheid en expertise getoond.
Om deze waardering en dank uit te spreken gaan we voor een gave jubileumeditie welke we nog meer
inclusief willen maken. Daarbij hebben we partners nodig om dit te realiseren
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Bereikcijfers
Vakblad
Oplage

5.230

Aantal lezers

18.305

Website
Unieke bezoekers 35.987
Paginaweergaven 76.055

Social media
Linkedin

4.265

Twitter

3.533

Emailnieuwsbrief
Abonnees
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5.615
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Planning
Golden Service Awards 2021, Ouderwets gezellig.
Dit jaar kunnen we bij elkaar komen zelfs op 1,5 meter afstand, misschien zelfs weer bij elkaar aan tafel.
Juist deze gezelligheid maakt de Golden Service Awards zo`n prachtig evenement. Deze 20e editie wordt
wederom gekenmerkt door het coronavirus, maar we zijn ingeënt tegen die tijd en hebben middelen om de
hygiëne en veiligheid te waarborgen. Omdat we de winnaars en de sector in het zonnetje willen zetten om
onze waardering te uiten gaan we alles op alles zetten om dit te realiseren.
“Schoonmaak is een vitaal en cruciaal beroep”.
Daarom gaan we het dit jaar ouderwets gezellig maken door weer samen te komen met in achtneming van
de regelgeving en met oog op dat dit veilig kan. Daarnaast maken we deze editie meer inclusief door op
meer fronten onze waardering te delen.
1 juni t/m 1 september 2021 – inschrijvingen zijn geopend
▪ Schoonmaker van het Jaar (m/v)
▪ Schoonmaakmanager van het Jaar (m/v)
▪ Schoonmaakteam van het Jaar
▪ Glazenwasser van het Jaar (m/v)
November 2021
▪ Uitreiking winnaars GSA – Fysiek Event
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Word ambassadeur, juist nu!
De Golden Service Awards vormen een uithangbord voor de schoonmaakbranche, dit jaar 20 jaar! Een
unieke kans om de naam van je organisatie te verbinden aan het event. Op deze manier laat jouw
organisatie zien dat de personen die dag in dag uit zich inzetten voor een schone omgeving een warm
hart toedraagt. Daarnaast kan je natuurlijk ook je eigen personeel aandragen als dit van toepassing is.
Hoe meer partners zich verbinden aan het event, hoe meer wij deze kanjers in het zonnetje kunnen
zetten! Zonder de steun van partners, is dit namelijk niet mogelijk.
Mediapartners
Er zijn diverse media-platformen verbonden aan de Golden Service Awards. Vakmedianet ondersteunt de
Golden Service Awards vanuit de communities Service Management & Facto. Hierdoor worden zowel de
schoonmaakprofessionals als de facility managers bereikt. Daarnaast schrijven we alle nationale grote
media kanalen aan om aanwezig te zijn. Zo heeft de Trouw vorig jaar aandacht gegeven aan dit initiatief.
Klik HIER voor het artikel.

De voordelen voor jouw organisatie:
 Je steunt de schoonmakers in het vak
 Goed werkgeverschap
 Branding voor je organisatie
 Mogelijkheid tot sposoren award binnen passend thema
 Een feestelijk teamuitje!
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Word ambassadeur!
Ambassadeur Plus

Ambassadeur Plus

Ambassadeur

✔️ Word onderdeel van de Golden Service Awards. Je
organisatie/logo wordt meegenomen in alle communicatie
uitingen.

✔️ Word onderdeel van de Golden Service
Awards. Je organisatie/logo wordt
meegenomen in alle communicatie uitingen.

✔️ Naamsvermelding + begeleidende tekst op de
eventwebsite van de GSA

✔️ Naamsvermelding + begeleidende tekst
op de eventwebsite van de GSA

✔️ Word onderdeel van de
Golden Service Awards. Je
organisatie/logo wordt
meegenomen in alle
communicatie uitingen.

✔️ Claim één categorie en reik deze award uit
✔️ 20.000 bannerimpressies voor felicitaties winnaar
gekozen awardcategorie

✔️ Tonen van video via alle kanalen van
Service Management en de website van de
GSA. Waarom is de GSA zo belangrijk voor
de branche?

✔️ Tonen van video via alle kanalen van Service
Management en de website van de GSA. Waarom is de GSA
zo belangrijk voor de branche?

✔️Jullie krijgen een moment op het podium
om de genomineerden toe te spreken vanuit
jullie organisatie

✔️Jullie krijgen een moment op het podium om de
genomineerden toe te spreken vanuit jullie organisatie

✔️ Toegang voor 8 personeelsleden,
partners of klanten tijdens de uitreiking met
diner

✔️ Toegang voor 12 personeelsleden, partners of klanten
tijdens de uitreiking met diner
✔️ logo in Service Management nieuwsbrief als partner
Golden Service Awards
✔️ 2/1 pagina interview in Service Management editie 8
2021 + doorplaatsing online
✔️ Advertorial in themanieuwsbrief Golden Service Awards
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€ 7.000,-

Golden Service Awards

✔️ logo in Service Management nieuwsbrief
als partner Golden Service Awards

✔️ Naamsvermelding +
begeleidende tekst op de
eventwebsite van de GSA
✔️ Tonen van video via alle
kanalen van Service
Management en de website
van de GSA. Waarom is de
GSA zo belangrijk voor de
branche?
✔️ Toegang voor 6
personeelsleden, partners of
klanten tijdens de uitreiking
met diner

✔️ 2/1 pagina interview in Service
Management editie 8 2021 + doorplaatsing
online

✔️ logo in Service
Management nieuwsbrief
als partner Golden Service
Awards

✔️ Advertorial in themanieuwsbrief Golden
Service Awards

✔️ 1/1 pagina in Service
Management editie 8 2021

€ 5.000,-

€ 3.000,-

Wij waarderen
jullie steun om
dit mogelijk te
maken!!!

