
Instructies cases inzenden
Deelnemers



Leuk dat je meedoet aan de Grand Prix Content Marketing 2022 

Met deze slides helpen we je handje op weg om de case(s) te uploaden in de tool AwardStage.
We gebruiken deze tool om alle cases te verzamelen, zodat de jury ze kan beoordelen. 

Wil je meer dan één case insturen? Dat kan! Je kan per case één award kiezen, maar je mag deze case 
dan ook bij één of meerdere bekroningen inzenden. 

Succes met het inzenden van de case(s)!

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

mailto:marketing@bbp.nl


Registreren AwardStage

Via deze link kan je je registeren. https://grandprixcm.awardstage.com/register/entrant
Deze staat ook in de bevestigingsmail die je hebt ontvangen na je inschrijving via de website van Grand Prix 
Content Marketing.

Vul hier al je persoonlijke gegevens in. Let op: bij e-mailadres moet je hetzelfde adres invullen waarmee je je hebt 
geregistreerd voor de Grand Prix Content Marketing.

Op de volgende drie slides zie je wat je moet invullen. 

https://grandprixcm.awardstage.com/register/entrant
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Case uploaden

Je komt nu op de dashboard pagina terecht.
Hier zie je hoe lang je nog de tijd hebt om je case(s) te uploaden. Nadat je cases hebt geüpload , zie je ook of het 
gelukt is. 

Klik op Create Entry of op 
Entries om je case(s) in te 
voeren. 

Als je de categorieën nog een 
keer wil bekijken kan je dat 
bij Categories doen.  



Geklikt op Create Entry – keuze maken

Kies hier de categorie waar je een case voor wil indienen. Wil je meerdere cases indienen dan moet je dat één 
voor één doen.



Formulier invullen

Vul het formulier in om de case in te zenden. Het formulier bestaat uit 4 pagina’s. Op pagina 4 kan je afbeeldingen, 
video’s en andere documenten uploaden om zo je case een visueel beeld te geven.
LET OP: als je het bestand hebt geselecteerd dat je wil gebruiken moet je nog een keer op ‘upload’ klikken.



Formulier invullen

Als je het hele formulier hebt ingevuld en alle bestand hebt geüpload, dan klik je onderaan de pagina op submit.  



Inschrijving bevestigen

Als je zeker weet dat je alles goed hebt ingevuld en aangeleverd, klik je op submit now. 



Inschrijving bevestigd

Klaar! Je hebt je (eerste) case ingestuurd. Mocht je toch nog iets willen toevoegen aan je case, dan kan je dat tot de 
sluitingsdatum van inzenden doen door op het potloodje te klikken. Wil je nog een case insturen, klik dan op Create
Entry.


