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The Hague Bar 
Awards is een nieuw 
initiatief om groeiende 
barscene in Den 
Haag te promoten. 
Door middel van een 
publieksnominatie 
gevolgd door de 
beoordeling door 
een vakjury zijn deze 
prijzen een absoluut 
onafhankelijke 
weergave van de top 
bars en barkeepers in 
Den Haag.

The Hague Bar Awards is a new 
initiative to celebrate and promote 
the growing quality bar scene 
in the city. Based on a public 
nomination process – followed by 
verification by a panel of industry 
judges – the awards are a truly 
independent representation of 
the ‘Best of the Best’ bars and 
bartenders in Den Haag.



H New Bar of the Year award | Sponsor fee €500
 Een bar die op 30 september 2020 niet langer dan 15 maanden geleden geopend is 

A venue trading for 15 months or less on 30 September 2020

H Sustainable Practices award | Sponsor bijdrage €500

H Restaurant Bar of the Year award | Sponsor bijdrage €500

H Wine Bar of the Year award | Sponsor bijdrage €500

H Hotel Bar of the Year award | Sponsor bijdrage €500

H Drinks Menu of the Year award | Sponsor bijdrage €750

H Beach Bar of the Year award | Sponsor bijdrage €750

H Emerging Talent award | Sponsor bijdrage €750
 Een jonge barkeeper/mixologist 25 jaar of jonger op 30 september 2020 

A young bartender/mixologist aged 25 or younger on 30 September 2020

H Bartender of the Year award | Sponsor bijdrage €750

H Cocktail Mixologist of the Year award | Sponsor bijdrage €750

H Beer Bar of the Year award | Sponsor bijdrage €1000

H Cocktail Bar of the Year award | Sponsor fee €1000

P R I J S  C A T E G O R I E Ë N
E N  D E  K O S T E N  V O O R
D E  S P O N S O R I N G
A W A R D  C A T E G O R I E S  &  S P O N S O R S H I P  F E E S



Wat zijn de The Hague Bar Awards? 

Met een steeds gevarieerdere en verfijnde barscene in Den Haag zijn deze nieuwe prijzen een kans voor de beste bars in de stad om te 
schitteren. Van biercafé’s en cocktailbars tot wijnbars en restaurants, er is zoveel te vieren op het gebied van keuze en kwaliteit.

Hoe kun je stemmen?

Leden van het publiek kunnen hun favorieten in elke categorie nomineren via de www.thehaguebarawards.com website. Online nominaties 
openen in mei 2020 tijdens The Hague Cocktail Week 2020 en sluiten eind juli 2020.

Zodra de openbare nominaties gesloten zijn worden de top 3 in elke categorie ter beoordeling worden doorgegeven aan de vakjury. 
Zij controleert de resultaten door middel van een bezoek aan de genomineerde locaties en een persoonlijke interview, daarbij gebruikmakend 
van hun vakkennis. We gebruiken deze dubbele beoordeling om daarmee transparantie van het proces te garanderen.

Aan een nominatie zijn voor de bars geen kosten verbonden.

Wie zijn de jury leden?

De jury zal bestaan uit award sponsors en experts van de barindustrie uit 
heel Nederland.

Wanneer worden winnaars van The Hague Bar Awards 
bekend gemaakt?

In het begin van de herfst van 2020 vindt op een centrale locatie een 
besloten prijsuitreiking voor genodigden plaats. In elke categorie zal er één 
winnaar zijn, met twee runner-ups. Sponsors krijgen de kans om tijdens de 
prijsuitreiking hun product te presenteren aan de genodigde gasten. Er zal 
fotografie beschikbaar zijn voor de finalisten en sponsors.

Hoe worden de The Hague Bar Awards gepromoot?

De locaties in de stad worden voorzien van promotionele flyers en 
bierviltjes en tafelkaarten, zodat deze gebruikt kunnen worden tijdens de 
verkiezingscampagne. Print, internet en social media materiaal kan gratis 
gedownload worden van de Awards website. Daarnaast zal de organisatie 
gebruik maken van media en PR mogelijkheden. 

Wie is de organisatie?

The Hague Bar Awards worden gepresenteerd door Sharp Media, organisatoren van de jaarlijkse The Hague Cocktail Week. Sharp Media heeft 
meer dan 12 jaar ervaring met het organiseren en de promotie van grote eet- en drankevenementen in Nederland en Engeland maar ook in 
Canada en het Caribisch gebied.

Het team beschikt over de kennis en de expertise om ervoor te zorgen dat promoties geleverd worden voor de locaties, de merken en 
sponsors.

Hoe kan ik een prijs sponseren?

Elke prijs is beschikbaar voor sponsoring, waarbij het te betalen bedrag betrekking heeft op het consumenten profiel van de prijs. Sponsors 
krijgen een plaats in de jury en leiden de jurering voor hun specifieke award. Het logo van de sponsor staat op het drukwerk en het online 
marketing materiaal, persberichten, op de trofee die aan de winnaar van de categorie wordt uitgereikt en op de ingelijste certificaten voor de 
runner-up. De sponsor ontvangt een uitnodiging voor de prijsuitreikingsceremonie en reikt de prijs uit aan de winnaar van de categorie.

De hoogte van de kosten voor sponsoring in 2020 geeft aan dat dit de eerste editie van The Hague Bar Awards is. Sponsors van 2020 krijgen 
voorkeur voor sponsoring in 2021.

A L L E S  W A T  J E 
M O E T  W E T E N 







What are The Hague Bar Awards?

With an increasingly varied and sophisticated bar scene in The Hague, these new awards are an opportunity for the best bars in the city to 
shine. From beer cafés to cocktail bars through to wine bars and restaurants with a strong drinks menu, there is so much to celebrate in terms 
of choice and quality. 

How does the voting work?

Members of the public can nominate their favourites in each category via www.thehaguebarawards.com website. Online nominations open in 
May 2020 – alongside The Hague Cocktail Week – and close at the end of July 2020. 

Once public nominations are closed, the top three in each award category will be passed to the award judges who will then verify the results 
through venue visits, their own industry knowledge and face-to-face interviews. This dual-process is to avoid heavy petitioning and ensures 
transparency of process.

There are no cost implications for bars who are nominated.

Who are the judges?

The judging panel will include award sponsors and invited bar industry 
experts from across The Netherlands. 

When will the award results be announced?

An invite-only awards ceremony will be held at a central venue in early 
Autumn 2020. In each category there will be one winner, alongside two 
runner-ups. Sponsors will have the opportunity to showcase their product 
to invited trade guests at the awards ceremony. Complimentary photos will 
be available to finalists and sponsors.

How will the awards be promoted?

Venues across the city will be provided with promotional flyers, drink 
coasters and table-talkers for display in their venue during the public 
nominations period. Print, web and social media marketing materials 
will also be available for venues to download for free from the Awards 
website. In addition, the organisers will be taking advantage of media and PR opportunities.

Who are the organisers?

The Hague Bar Awards are presented by Sharp Media, organisers of the annual The Hague Cocktail Week. Sharp Media have over 12 years of 
experience organising major food and drink events and promotions in The Netherlands and UK, and as far afield as Canada and the Caribbean. 

The team have the knowledge and expertise to ensure promotions deliver for venues, brands and sponsors.

How do I sponsor an award?

Each award is available for sponsorship, with the amount payable relating to the consumer exposure of the award. Sponsors will also get a 
seat on the judging panel and lead the judging for their specific award. The sponsor’s logo will appear on supporting print and online marketing 
materials, press releases and the trophy presented to the category winner, and the framed runner-up certificates. The sponsor will receive an 
invite to the awards ceremony and present the award to the category winner.

The sponsorship fees for 2020 reflect that this is the first edition of The Hague Bar Awards. 2020 sponsors will have preference on 
sponsorship for 2021. 

E V E R Y T H I N G  Y O U 
N E E D  T O  K N O W



Wanneer je belangstelling hebt en/of wil deelnemen aan The Hague Bar Awards 2020 
aarzel dan niet en neem contact met ons op. Dat kan telefonisch of via email: 

If you’d like to join us for The Hague Bar Awards 2020
then please don’t hesitate to drop us a line or an email:

Astrid Philipsen 06 24 98 96 66 / Nick Mosley 06 36 53 03 39
hello@thehaguebarawards.com

www.thehaguebarawards.com  |  www.facebook.com/thehaguebarawards  |  Instagram @thehaguebarawards

Geniet, maar drink met mate  |  Please drink responsibly


