Planning en draaiboek Prix Galien Award 2022
Introductie
De Prix Galien Awards worden jaarlijks uitgereikt. De Pharmaceutical Award en de Research Award
bestaan in Nederland sinds 1993. De MedTech Innovation Award is in 2018 ingesteld. Met ingang van
2022 is de oorspronkelijke Pharmaceutical Award opgedeeld in een Prix Galien Pharmaceutical Award
en een Prix Galien Biological Award (zie het Reglement voor uitleg)
De Prix Galien wordt inmiddels in 16 landen uitgereikt. Eens in de 2 jaar mogen de nationale winnaars
van de Prix Galien Award meedingen naar de Internationale Prix Galien. Dat zal in december 2021 en
daarna weer in 2023 gebeuren.
Dossiers
De aanmelding kan tot en met 28 januari 2022 online worden gedaan via www.prixgalien.nl (Aanmelden
Prix Galien Awards 2022). Zie voor specifieke details het Reglement 2022. Het dossier moet als één PDF
uiterlijk op 18 maart 2022 per e-mail verzonden worden aan philip.delorme@prixgalien.nll met de
vermelding 'Kandidaat Prix Galien Pharmaceutical Award 2022’ respectievelijk 'Kandidaat Prix
Galien Biological Award 2022’.
Prix Galien Magazine
Zoals gebruikelijk wordt er jaarlijks een Prix Galien Magazine gepubliceerd waarin de kandidaten van
de Prix Galien Awards worden voorgesteld. Het Prix Galien Magazine wordt uitgebracht door de
organisatie van de Prix Galien zelf. Het zal worden verstuurd naar een selecte doelgroep (specialisten
met BIG-registratie) samengesteld op basis van de kandidaatproducten en op aanwijzing van de
meedingende bedrijven. De bedrijven krijgen voor eigen gebruik en/of verzending ook eigen
exemplaren.
1. Kandidaatstelling Prix Galien Awards betekent dat men automatisch meewerkt aan de Prix
Galien Magazine;
2. voor de kandidaten van de Prix Galien Awards is er per gekandideerd product één redactionele
pagina gereserveerd waarin het product kan worden voorgesteld;
3. voor de kandidatuur, de plaatsing van de A4-advertorial, de productie en verspreiding van het
Magazine wordt u een bedrag van € 4.950 in rekening gebracht;
4. de deadline voor het aanleveren van tekst en beeld is 25 februari a.s.
5. de tekst mag niet meer dan 450 woorden bevatten, eventuele beelden zoals een visual,
productlogo of grafiek (maximaal 2 per pagina / product) dienen eveneens per e-mail verstuurd
te worden aan philip.delorme@prixgalien.nl of via WeTransfer. Beelden en logo’s moeten
aangeleverd worden in minimaal 300 dpi
6. indien u beelden aanlevert, moet u er rekening mee houden dat er ongeveer 50 woorden per
aangeleverd beeld minder geplaatst kunnen worden;
7. de aangeleverde teksten moeten vooraf intern goedgekeurd zijn. Er is na aanlevering van de
teksten slecht 1 gratis auteurscorrectie mogelijk. Hierna wordt er € 75 extra per gecorrigeerde
pagina in rekening gebracht
8. Te lange teksten worden door ons in overleg met u ingekort.
Samenvatting timeline Magazine:
o Deadline aanleveren tekst en beeld: 25 februari
▪ De referenties tellen niet mee in het opgegeven woorden ad 450 stuks voor de
kandidatenpagina zelf. Deze worden, indien gewenst, elders in het blad geplaatst. De
referenties moeten als Wordbestand apart aangeleverd worden.
▪ De bijsluiter opgemaakt aanleveren in formaat 8,5 x 12,5 (bxh). Zie voorbeeldpagina.
o Tekst wordt door de redactie gecontroleerd op aantal woorden: 1 t/m 4 maart
o Eventuele opmerkingen naar klant: 1 t/m 4 maart
o Def. tekst akkoord en naar opmaak: 8 maart
o Opgemaakte pagina naar klant voor akkoord: 14 maart
o Akkoord klant opgemaakte pagina: 21 maart
o Start opmaak magazine: 24 maart
9. u krijgt voor eigen gebruik 75 exemplaren van deze Prix Galien Magazine. Meer is mogelijk
tegen een gereduceerd tarief. Dit kunt u tot uiterlijk 14 april opgeven aan
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philip.delorme@prixgalien.nl. Ook kunt u ervoor kiezen zelf voor de verspreiding van het
magazine te zorgen, geef dat tijdig aan en om hoeveel exemplaren het gaat;
10. indien u er de voorkeur aan geeft alleen een digitale versie van het Magazine (zie voorbeeld
Magazine 2020/2021) te ontvangen is dat mogelijk, hierin kunnen wij tevens een beperkt aantal
links verwerken;
11. mocht u op voorkeursplaatsen een advertentie willen plaatsen in het Magazine is dat mogelijk.
Neem dan even contact met ons op voor de prijzen van de cover 2, 3 en 4-posities of posities in
de redactie. Er worden geen advertenties geplaatst in het redactionele gedeelte van de
kandidatenpagina’s.
Prix Galien uitreiking
• De uitreiking vindt plaats in mei/juni 2022 op een nader te bepalen datum en tijdstip;
• op deze dag worden de Pharmaceutical-, Biological-, MedTech Innovation- en de Research Award
uitgereikt;
• pas tijdens de uitreiking zal bekend gemaakt worden welke producten genomineerd zijn en welke
producten de uiteindelijke winnaars zijn van de respectievelijke Awards. Over de uitslag wordt voor
die tijd onder geen beding gecorrespondeerd;
• elke fabrikant dient een videopresentatie van maximaal 1,5 minuut aan te leveren, deze moet
uiterlijk 2 mei aangeleverd worden via WeTransfer. De videopresentatie wordt vooraf aan de
uitreikingsceremonie getoond;
• instructies met betrekking tot hoeveel vertegenwoordigers van uw bedrijf tijdens de uitreiking
aanwezig mogen zijn, hoort u te zijner tijd van ons;
• afhankelijk hoe de situatie met de pandemie dan is, wordt besloten al dan niet na afloop van de
uitreiking een receptie te houden.
Internationale Prix Galien
In het najaar van 2021 en 2023 is de uitreiking van de Internationale Prix Galien, dat eens in de 2 jaar
wordt uitgereikt. Als uw product de Prix Galien Pharmaceutical Award of - de Biological Award in 2021
of 2022 heeft gewonnen, dingt het mee naar deze prestigieuze internationale prijs. Details hierover
volgen te zijner tijd.
Houdt u er als potentiële winnaar van de Pharmaceutical Award of - de Biological Award rekening mee,
dat u ten behoeve van de Internationale Prix Galien voor de zomer een Engelstalig (en bij voorkeur ook
Franstalig) dossier moet indienen. Veelal worden deze dossiers echter door de lokale organisaties of
het hoofdkantoor samengesteld.
Winnaars Internationale Prix Galien
2018 Dakar - nusinersen (Spinraza – Biogen) in de categorie Prix Galien Bio(techno)logy Award en
empagliflozine (Jardiance – BI) in de categorie Pharmaceutical Award
2016 Parijs - bedaquiline (Sirturo - Janssen) in de categorie Prix Galien Bio(techno)logy Award en
pembrolizumab (Keytruda - MSD) in de categorie Pharmaceutical Award
2014 Monaco - ivacaftor (Kalydeco - Vertex Pharmaceuticals); boceprevir (Victrelis - MSD) en
telaprevir (Incivo - Janssen).
2012 Lyon - ustekinumab (Stelara - Janssen)
2010 New York - romiplostim (Nplate - Amgen)
2008 Berlijn - papillomavirusvaccin (Gardasil - Sanofi-Pasteur / MSD)
2006 Zürich - bortezomib (Velcade - Janssen Cilag)
2004 Lissabon - enfufirtide (Fuzeon - Roche)
2002 Madrid - imatinib (Glivec - Novartis Pharma)
2000 Montreal - infliximab (Remicade - Schering Plough/Centocor)
1998 Parijs - indinavir (Crixivan - MSD); ritonavir (Norvir - Abbott); saquinavir (Invirase - Hofmann La Roche)
1996 Londen - risperidone (Risperdal - Janssen-Cilag)
1994 Berlijn - hepatitis A vaccin (Havrix - Smith Kline Beecham)
1992 Brussel - filgrastim (Neupogen - Roche / Amgen)
1990 Parijs -ondansetron (Zophren - Glaxo Wellcome)
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Timing Prix Galien Awards
1. december 2021
• start aanmelden Prix Galien Awards
2. 28 januari 2022
• deadline aanmelden Prix Galien Award
3. 25 februari 2022
• kandidaten worden verzocht één pagina tekst (ongeveer 450 woorden in een
Wordbestand) en eventueel foto’s en/of illustraties (maximaal twee; minimaal 300 dpi)
op te sturen naar philip.delorme@prixgalien.nl;
4. maart 2022
• Het dossier met een omvang van maximaal 15 pagina’s A4 dient uiterlijk 18 maart
digitaal in het bezit te zijn van Prix Galien Nederland (philip.delorme@prixgalien.nl );
• De dossiers worden via Dropbox of WeTransfer verzonden aan de juryleden;
• 14 maart PDF van kandidatenpagina naar klant voor akkoord
• 21 maart akkoord PDF door klant
5. april 2022
• Beraad met betrekking tot de Prix Galien. Uit alle kandidaten worden elk 2 of 3
producten genomineerd voor de Prix Galien Pharmaceutical of - Biological Award;
• Uit de genomineerden worden de winnaar (eventueel meerdere bij ex aequo) 2022
gekozen;
De uitslag met betrekking tot genomineerden en winnaars wordt pas tijdens de uitreiking
bekendgemaakt.
6. 2 mei 2022
• Een videopresentatie van maximaal 1,5 minuut wordt aangeleverd (WeTransfer)
7. mei / juni 2022 – Uitreiking Prix Galien Awards
• dag voor de uitreiking: persbericht met aankondiging van de uitreiking, door wie de
prijzen worden uitgereikt gaat naar de landelijke pers;
• uitreiking vindt plaats in mei / juni 2022 op een nader te bepalen datum en tijdstip;
• de Pharmaceutical -, Biological -, MedTech Innovation - en de Research Award
kandidaten worden via een korte videopresentatie voorgesteld;
• kandidaten en genomineerden ontvangen een oorkonde;
• uitreiking Awards;
• persbericht over de winnaars naar de landelijke pers
• feestelijke receptie na afloop van de uitreiking (indien mogelijk).
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