Geassocieerd lidmaatschap voor toeleveranciers CRAFT brouwers
CRAFT bevindt zich in een groeimarkt en dat merken we ook aan toeleveranciers die zich op enige wijze
aan de vereniging willen verbinden. Door toeleveranciers is meer dan eens de vraag gesteld of CRAFT
voor hen geen aparte regeling kan instellen waarmee zij zich duurzaam aan de vereniging kunnen
verbinden. Als antwoord hierop heeft CRAFT hiervoor het geassocieerd lidmaatschap ingevoerd, dit naar
voorbeeld van het Supplier Associates Membership van onze zusterorganisatie SIBA. Dit lidmaatschap
biedt leveranciers verschillende voordelen.

Inhoud lidmaatschap

Prijs* Toelichting
Doorzoekbare lijst met leveranciers
gerubriceerd naar type. Deze wordt
gepubliceerd op de website van CRAFT.
Zie voorbeeld op website SIBA.

Vermelding in de CRAFT-bedrijvengids voor
toeleveranciers.

Het voeren van het CRAFT logo met de
toevoeging “Geassocieerd lid”.

Het door één contactpersoon, tegen
ledenvoorwaarden deelnemen aan
bijeenkomsten van CRAFT en toegang tot het
openbare deel van ledenvergaderingen.

€550

Geassocieerde leden krijgen geen
toegang tot ledenvergaderingen en
hebben (dus) ook geen stemrecht.

Ontvangen van nieuwsbrieven en relevante
marktinformatie (CRAFT index).

Deelname aan commissies en werkgroepen.

Op uitnodiging van het bestuur.

Optioneel (exclusief voor geassocieerde leden)

Prijs

Toelichting

Doorklikbare logo bij de vermelding in de
bedrijvengids.

€150

Per contributiejaar.

€350

Aanvragen worden voorgelegd aan het
bestuur en getoetst aan frequentie
(maximaal 1 commercieel bericht per
week op de website) en of de content
voldoende relevant is voor de achterban.

Versturen van een mailing naar de leden.

€550

Aanvragen worden voorgelegd aan het
bestuur en getoetst aan frequentie (per
nieuwsbrief wordt er maximaal 1
commercieel bericht geplaatst) en of de
content voldoende relevant is voor de
achterban.

Logo in een slider op de homepage van CRAFT.

€250

Logo is drie maanden zichtbaar op de
homepage van craftbrouwers.nl.

Publiceren van een bericht op de website.

* De contributie betreft een jaartarief en is exclusief 21% btw. Conform de statuten dient het lidmaatschap
uiterlijk voor 1 december van het volgende verenigingsjaar te worden opgezegd.

