Sponsoring Dutch Craft Beer Conference - 21 januari 2020
1. Inleiding
Initiatiefnemer van de Dutch Craft Beer Conferences is CRAFT. CRAFT bestaat sinds 2003 en
is sindsdien uitgegroeid tot het grootste samenwerkingsverband van bierbrouwerijen (met
en zonder eigen ketels) van Nederland. De ruim 170 leden zijn allen ondernemers die zich
bezighouden met de ontwikkeling, productie en verkoop van bier naar eigen receptuur.
De markt van craft bieren groeit fors. De consumptie van pils loopt al jaren terug en
tegelijkertijd is er een sterke (nationaal en internationaal) opkomende vraag naar lokaal
gebrouwen bieren. De Nederlandse consument krijgt steeds meer aandacht voor een mooi
gebrouwen craft bier, dat met eerlijke ingrediënten op ambachtelijke wijze geproduceerd
wordt. Ook onze leden en leveranciers in de branche merken dit. Mede om deze reden heeft
CRAFT de Dutch Craft Beer Conference opgezet en wordt in 2020 alweer de 4e editie
georganiseerd.
2. Doelgroep Congres
Het 4e Dutch Craft Beer Conference vindt plaats op dinsdag 21 januari 2020 in de Fokker
Terminal te Den Haag en is voor iedereen die betrokken is bij het brouwen van craft bieren.
Toegangskaarten voor CRAFT leden zijn beschikbaar vanaf € 105,- en voor niet leden vanaf
€ 205,-.
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Een groot deel van de deelnemers heeft een eigen brouwerij of werkt bij een brouwerij.
Gedurende de hele dag zullen er langere en kortere workshops plaatsvinden over een
veelvoud van onderwerpen over bijvoorbeeld het brouwproces, sales & marketing, techniek
en veiligheid.
Op het congres worden meer dan 400 medewerkers van brouwerijen verwacht (waarvan het
merendeel zelf brouwt), de samenstelling van de bezoekers zijn onder andere:
 Productie brouwerijen
 horeca brouwerijen
 brouwerijhuurders
 bier sommeliers
 leveranciers (verpakking, ingrediënten, flessen, mouterijen)
Bekijk hier impressies van voorgaande edities.
3.Sponsoring
De Dutch Craft Beer Conference 2020 is voor leveranciers een unieke kans om je product of
dienst onder de aandacht te brengen van je doelgroep.
Onderstaand aanbod geeft sponsoren verschillende mogelijkheden om hun product of dienst
bij hun doelgroep onder de aandacht te brengen.
Sponsormogelijkheden 4e Dutch Craft Beer Conference

Bedrag

Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW.

Hoofdsponsor Dutch Craft Beer Conference ‘20 (1)
 presentatie van uw product of dienst tijdens het congres
 uw bedrijf wordt als hoofdsponsor genoemd tijdens communicatie uitingen rond
het congres
 bedrijfslogo op congrespagina’s website en in nieuwsbrieven
 bedrijfslogo tot en met DCBC ‘20 op homepage CRAFT
 logo op het congresprogramma en op de congresbanner
 in aanloop naar het congres uw logo in nieuwsbrieven
 een advertorial in de CRAFT nieuwsbrief
 vloeroppervlakte op de informatiemarkt (6m²) incl. vloerbedekking, logobord
75x50cm incl. montage aan railing of in trusspaal
 4 toegangskaarten tot het evenement (congresbezoek en standbemanning)
 extra kaarten tegen ledentarief

€3.500,-

Workshopsponsor Dutch Craft Beer Conference ‘20 (beperkt aanbod)





presentatie van uw product of dienst tijdens het congres
bedrijfslogo op congrespagina’s website en in nieuwsbrieven
logo op het congresprogramma en op de congresbanner
vloeroppervlakte op de informatiemarkt (6m²) incl. vloerbedekking, logobord

€2.150,-

75x50cm incl. montage aan railing of in trusspaal
 3 toegangskaarten tot het evenement (congresbezoek en standbemanning)
 extra kaarten tegen ledentarief
Stand op de informatiemarkt
 vloeroppervlakte op de informatiemarkt (6m²) incl. vloerbedekking, logobord

75x50cm incl. montage aan railing of in trusspaal
 logo op congrespagina’s website

€1.350,-
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 2 toegangskaarten tot het evenement (congresbezoek en standbemanning)
 extra kaarten tegen ledentarief
Weergeven bedrijfspromotie op scherm
 doorlopende bedrijfspresentatie op scherm tijdens congres
 logo op congrespagina’s website
 Entreekaarten tot het congres tegen ledentarief

Advertorial in nieuwsbrief inclusief logo
Extra m² vloeroppervlakte
Statafel 80x80cm + 2 krukken

Stroompunt

€ 350,-

€ 500,€90,- per m²
€ 60,- per
set
€ 40,-

4. Promotie
Help ons mee het congres te promoten!



Download het conference logo, plaats het op je website en link deze door naar
https://craftbrouwers.nl/dutch-craft-beer-conference/
Download hier het persbericht (binnenkort beschikbaar)

5. Meer informatie
In overleg is maatwerk mogelijk. Voor meer informatie en voor het aanmelden als sponsor,
kunt u contact opnemen met Jan van de Vis van CRAFT via 033 247 3407 of
acquisitie@mos-net.nl.
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