NVD Poster Award 2019

(Dutch version below English text)
To qualify for this Award the poster should:
• have a link with The Netherlands or Italy, either through the nationality , place of residence or
university of the candidate, or through the choice of topic
• the poster should present and visualize the results of population research
• be self-nominated by the candidate within the given deadline
• text is in English.
Using an online voting tool, the participants of the Dutch Demography Day select the laureate.
Technical details:
•
•
•

The size and format of your poster should be A1 (59.4 x 84.1 cm), portrait.
The text should be in English
You are also asked to prepare a short, two minute poster-pitch and send us one PowerPoint
slide to use during this pitch. Here you are given the chance to trigger attendees’ interest to
come take a closer look at your poster.

NVD Poster Award

Voor de NVD Poster Award gelden de volgende spelregels:
• de poster heeft een band met Nederland of Italië, hetzij door nationaliteit, woonplaats of
universiteit van de indiener, dan wel door het onderwerp;
• de poster moet onderzoeksresultaten over bevolkingsvraagstukken presenteren en in beeld
brengen
• kandidaten moeten zelf hun poster nomineren voor de geldende deadline
• tekst is in het Engels
Een publieksstemming bepaalt de winnaar.
Technische instructies:
•
•
•

Het gewenste format voor de poster is A1 (is 59.4 x 84.1 cm), portrait.
De tekst moet in het Engels zijn.
We vragen je ook om een korte poster-pitch voor te bereiden van ongeveer twee minuten,
en om ons van te voren één PowerPoint slide te sturen die je tijdens deze pitch kunt
gebruiken. Het doel van de poster-pitch is om de interesse te wekken van de aanwezigen,
zodat ze vervolgens je poster uitgebreider komen bekijken.

