
Partner lidmaatschap
CRAFT, de branchevereniging voor onafhankelijke brouwerijen in Nederland, ziet de toetreding
van professionals en bedrijven uit de branche als een kans voor de vereniging en haar leden.
De leden van CRAFT bevinden zich in een groeimarkt en dat merken we ook aan
toeleveranciers die zich graag duurzaam aan onze branchevereniging willen verbinden.

CRAFT heeft voor deze partners het geassocieerd lidmaatschap ingevoerd. Dit lidmaatschap
bedraagt €550 per jaar (excl. BTW) en biedt leveranciers diverse voordelen.

Inhoud lidmaatschap Toelichting

Vermelding in het partneroverzicht op de website.
Een doorzoekbare lijst met leveranciers,
gerubriceerd naar type, is gepubliceerd
op de website van CRAFT.

Het mogen voeren van het “CRAFT partner” logo.

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

Partners krijgen geen toegang tot het
besloten deel van de ledenvergaderingen
en hebben (dus) ook geen stemrecht.

Ontvangen van nieuwsbrieven en relevante
marktinformatie, zoals het “CRAFT index”
ledenonderzoek.

Versterken van de inhoudelijke betrokkenheid door
deelname aan commissies en werkgroepen. Op uitnodiging van het bestuur.

Voorrang op de mogelijkheid tot huur van een
stand tijdens de Dutch CRAFT Beer Conference.

Mogelijkheid om ledenvoordeel te plaatsen op de
website.

Publicatie van ledenvoordelen vindt
plaats in overleg met het bestuur.

Mogelijkheid om eigen (informatieve)
bijeenkomsten te plaatsen op de website.

Publicatie van eigen bijeenkomsten vindt
plaats in overleg met het bestuur.



Naast deze voordelen biedt het lidmaatschap voor partners ook deze exclusieve
advertentiemogelijkheden, tegen extra betaling.

Mogelijkheid Prijs
(excl. BTW) Toelichting

Logo op de homepage van CRAFT €250 Logo is drie maanden zichtbaar op
de website van CRAFT.

Publiceren van een bericht op de
website. €350

Aanvragen worden voorgelegd aan
het bestuur en getoetst aan
frequentie (maximaal één
commercieel bericht per week op
de website) en relevantie voor de
leden.

Versturen van een mailing naar de
CRAFT leden. €550

Aanvragen worden voorgelegd aan
het bestuur en getoetst aan
frequentie (maximaal één
commerciële mailing per kwartaal)
en relevantie voor de leden.


