
GERT LAST YEAR: A CREATIVE CHALLENGE 

WAT? 

Een creatieve competitie tussen reclamebureaus om een evenementieel 
reclameblok te creëren. 

WANNEER? 

19 december 2018 

Tweede reclameblok volledig ter beschikking tijdens de uitzending van 
Gert Last Year. 

DE OPDRACHT 

Creëer een creatieve en evenementiële reclamespot voor een adverteerder 
profit of non-profit uit jullie portfolio, met inachtname van alle relevante 
wettelijke bepalingen (Mediadecreet, Wetboek Economisch Recht, …). 

VOORWAARDEN 

• Maximum 5 minuten.

• Evenementieel karakter, met eventuele publieksparticipatie.

• Inhoudelijk sterk met een mogelijkheid tot redactionele opvolging zodat 
het eventueel gedurende één uitzendweek kan meegenomen worden in 
het programma (onder voorbehoud van goedkeuring redactie en zonder 
vergoeding).

• Een deelname van Gert en James aan het idee is wenselijk.

• Meerdere voorstellen zijn mogelijk per reclamebureau.

• De productiekosten (en alle andere mogelijke kosten) worden betaald 
door het reclamebureau.

• Het reclamebureau zal haar idee persoonlijk komen pitchen aan de jury 
(datum wordt nog bepaald door SBS Belgium).

• Voor non-profit inzendingen zullen Gert en James deelnemen aan de 
actie zonder vergoeding. Voor profit inzendingen worden deze case per 
case bekeken of dit kan (hier kan een financiële vergoeding bijkomen). 

DE JURY 

Ilse De Leersnyder Brandcare Manager SBS 
Annick Bongers Programma Directeur SBS 
Isabelle Dams Hoofd Intern Productiehuis SBS en Gert Late Night 
Steve Brouwers Creative Director SBS 
Gert Verhulst  Presentator 
James Cooke Presentator 



 

 

 

 

BESLISSINGSPROCES 

Ieder jurylid geeft punten op 10 op twee criteria: 

 Creativiteit 

 Evenementieel en participatief karakter van het idee 
 
De 3 ideeën met het hoogst aantal punten vormen DE SHORTLIST. 
Hieruit wordt een winnaar gekozen. Het idee met het hoogst aantal punten 
wint de wedstrijd. Bij een ex aequo wint het idee met het hoogste aantal 
punten op creativiteit. De uiteindelijke beslissing is niet voor beroep vatbaar. 
 

TIMING 

 

30 SEPTEMBER melding van deelname aan CC bij SBS 

HALF OKTOBER pitch voor Jury 

1 NOVEMBER bekendmaking winnaar SBS 

NOVEMBER productie 

  
 

BELANGRIJK! 

Confidentialiteit is gegarandeerd door SBS Belgium. 
Uitgesloten zijn: 

 Reclame voor een andere regie of mediakanaal. 

 Seksueel aanstootgevende producten. 

 Andere reclamevormen die in strijd met een wet zijn. 
. 
Eventueel te betalen (schade)vergoedingen zullen volledig op het 
winnende reclamebureau worden verhaald. 
 
SBS Belgium behoudt zich het recht voor om te beslissen deze wedstrijd 
te annuleren indien de kwaliteit van de inzendingen naar haar oordeel 
onvoldoende is. 
 
Alle communicatie naar steve.brouwers@sbsbelgium.be. 


