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Zinkinfo Benelux nodigt u van harte uit 

om uw project in te schrijven voor de 

BTTV Trofee 2023. Met deze wedstrijd wil 

Zinkinfo Benelux een staalkaart aan toe-

passingen van thermisch verzinken tonen. 

hun klanten heel wat voordelen. Vooral de 

lange levensduur en onderhoudsvriende-

lijkheid zijn belangrijke troeven van dit con-

serveringssysteem. Bovendien waarderen 

ontwerpers het mooie verouderingspro-

ces van thermisch verzinkt staal waardoor 

het met de jaren die typische natuurlijke 

patina krijgt. De uiterste inschrijfdatum 

is 31/01/2023.

DRIE CATEGORIEËN

maakt de BTTV Trofee een onderscheid 

FUNCTIONEEL  
VERZINKEN: 
De keuze voor discontinu thermisch ver-

zinken werd vrijwel uitsluitend ingegeven 

door de functionele kwaliteiten van de 

thermische zinklaag. Levensduur door op-

timale corrosiewering en onderhoudsvrij 

karakter van het thermisch verzinken gaf 

de doorslag.

ESTHETISCH VERZINKEN: 
Naast de functionele eisen waren er ook 

esthetische verwachtingen/eisen waaraan 

het thermisch verzinkte staal diende te 

voldoen. De architect/de opdrachtgever 

kozen voor het typische patina van ver-

zinkt staal dat zich perfect verhoudt tot 

andere materialen en de omgeving.

DUPLEX
Verzinken + coaten (natlak of poeder)

De jury reikt daarnaast over de 3 catego-

voor een project waarin de principes van 

werden toegepast.

BOEK BTTV

Zinkinfo Benelux zal een boek uitgeven 

waarin alle projecten die aan de Trofee 

deelnemen zullen worden opgenomen. 

Op die manier ontstaat een mooi naslag-

werk dat voor alle betrokkenen als een 

marketingtool kan worden gebruikt. Dit 

boek zal op een grote oplage worden 

gedrukt en ruim worden verspreid onder 

opdrachtgevers, architecten, studiebureaus, 

staalbouwers en aannemers.

SOCIAL MEDIA

Zinkinfo Benelux zal alle deelnemende 

projecten aan bod laten komen via haar 

social mediakanalen (Instagram, Linkedin, 

Facebook). Bovendien komen alle projec-

ten op de website van Zinkinfo te staan 

onder de categorie waarin ze zijn inge-

schreven. 

JURY

Een onafhankelijke jury selecteert de ge-

nomineerden en de laureaten en kent de 

prijzen toe.

Voor meer gedetailleerde informatie over 

deelnemingsvoorwaarden, jurering, media-

campagne e.d. verwijzen we naar de web-

site www.zinkinfobenelux.com.
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LINKEDIN POWER SESSIONS (ONLINE)

PERSONAL & COMPANY BRANDING

28/02/2023 & 06/03/2023

Aanwezigheid op sociale media wordt steeds belangrijker. In de sector van oppervlaktebehandeling, kijken we dan 

vooral naar LinkedIn. Hoe start je een goede pagina voor je bedrijf? Hoe breid ik mijn netwerk kwalitatief uit? Hoe 

maak ik sterke posts met een goed bereik? En waarom is die zichtbaarheid zo belangrijk? 

VOM gaat opnieuw in samenwerking met Erendiz Ates van AZ-Solutions voor deze online trainingen. 


