
Instructies cases beoordelen
Jury



Leuk dat je jurylid bent van de Grand Prix Content Marketing 2022 

Als jurylid heb je een belangrijke taak. Jij bepaalt namelijk mede welke case een award of bekroning 
wint! Leuk toch?!

Het jureren gaat dit jaar via de tool AwardStage. Via deze slides laten we zien hoe de tool werkt.

Succes met het beoordelen van de cases!

Mocht je vragen hebben over de tool of over iets anders, stuur ons dan een e-mail: marketing@bbp.nl

mailto:marketing@bbp.nl


Uitnodiging

Wij voegen je toe aan AwardStage en koppelen je aan de categorie die je moet beoordelen. 
Dat kan zijn; Awards, Bekroningen Creatie of Bekroningen Distributie. 

Je ontvangt een mail van system@awardstage.com met daarin een link om je te registeren voor de tool.

mailto:system@awardstage.com


Registreren

Vul hier een wachtwoord in en klik op Save.



Registreren

Vul je naam in, ga akkoord met de algemene voorwaarden en klik op Proceed to dashboard.



Cases beoordelen - dashboard

Je komt nu op de dashboard pagina terecht.
Hier zie je hoe veel cases je moet beoordelen, hoe veel je er beoordeeld heb en hoe lang je nog de tijd hebt om 
te jureren. 

Klik op Start judging om te 
beginnen met beoordelen.



Cases beoordelen - overzichtspagina

Je ziet hier de cases die jij moet beoordelen. Klik op het hamertje en je kunt aan de slag. 



Cases beoordelen – case pagina

Op de volgende twee slides zie de beoordelingspagina per case. Links staat de case en de eventuele geüploade 
bestanden. Als je op het bestand klikt wordt het vergroot. 

Rechts geef je 4 cijfers door de schuifbalk te verschuiven naar het juiste cijfer (1-10), je kan het cijfer 
onderbouwen door een comment te geven. Het vriendelijke verzoek is om dit altijd te doen, zodat de inzenders 
goede, uitgebreide waardevolle feedback ontvangen. Klik iedere keer nadat je je feedback geschreven hebt op 
save comment. 

Onderaan vul je nog een ‘overall comment’ in over de case. Wees ook hier zo uitgebreid mogelijk.

Je hoeft niets op te slaan, dit gebeurd automatisch. Klik vooral niet op abstain.
Als je naar de volgende case wil om te beoordelen klik je boven aan de pagina op next. 
Als je klaar bent met het beoordelen van de cases kan je niet meer op next klikken. 



Cases beoordelen – case pagina



Cases beoordelen – case pagina
Als je naar de volgende case wil om te beoordelen klik je boven aan de pagina op next. 
Als je klaar bent met het beoordelen van de cases kan je niet meer op next klikken. 

Klik op dashboard om het 
beoordelen af te sluiten 
als je klaar bent.



Cases beoordelen – case pagina
Hier zie je dat je alle cases die aan jou zijn toegewezen zijn beoordeeld. Doe je de beoordelingen 
in meerdere keren, dan zie je hier hoe veel je er al gedaan hebt en hoe veel je er nog moet doen.


