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Registreer jouw activiteit



Het wordt opnieuw geweldig!

Craft beer bars, (hobby)brouwers, bottle shops, jeugdhuizen, gidsen, de typische 
bruine kroeg, organisatoren, en studentenclubs verenigt u. Belgium Beer Week (BBW) 
probeert in eerste instantie de Belgische biercultuur in de kijker te zetten. Dit door een 
week lang verschillende activiteiten aan te bieden op verschillende locaties.

De derde editie wordt groter en gewaagder. Met de focus op cultuur (en omdat ze weer open mogen) 
verwelkomen we dit jaar de biermusea en andere culturele organisaties over heel België. Ook beertalks 
en events over bier(-geschiedenis) worden warm aangemoedigd.

Nog een primeur: dit jaar doen ook internationale Belgische bierbars mee. Zo wordt de laatste week van 
augustus een echte wereldwijde showcase van onze Belgische biercultuur. 
 
 
 

Voor slechts € 20,00 krijg je: 

 » Promotie: op alle kanalen van BBW. Onder andere: de website met overzichtelijke online kalender, 
in de pers, op sociale media, op events en via onze partners. Belgium Beer Week voorziet ook een 
promopakket met coasters, stickers en posters om kenbaar te maken dat je meedoet aan BBW.

 » Persoonlijke space op de website: het “visitekaartje” van jouw onderneming en 
gepersonaliseerd profiel waarop jouw zaak en events op een overzichtelijke manier in de 
kijker worden gezet. De week zelf wordt alles netjes op de kalender en een interactieve kaart 
weergegeven.

 » Belgium Beer Week bierviltjes, stickers, en posters om weg te geven. 

Wat doe jij? 

 » Reclame maken voor je eigen events en activiteiten.
 » De info voor je profiel aanreiken. Foto’s, en info over jouw venue. 
 » Je event ook daadwerkelijk organiseren.

BBW vraagt geen commissie op jouw inkomsten en wees steeds transparant over de kosten die 
bierliefhebbers moeten betalen voor jouw event.



Schrijf je nu in, voeg events later toe

belgiumbeerweek.be/add-venue
 » 31 Juli: Laatste dag om je deelname te bevestigen
 » 7 augustus: Laatste dag om je event te registreren

We hebben geluisterd naar jullie gewaardeerde input.
In tegenstelling tot vorig jaar dien je dit jaar slechts 1 event te organiseren.  

Meerdere events worden aangemoedigd.

 

Tip: promoot je events via Facebook en maak Belgium Beer Week medeorganisator van je event. 
Dan komt het automatisch mee op de BBW-kalender.

Gebruikt @BelgiumBeerWeek en #BBW22

We hopen op originele, kwalitatieve events. Giveaways van gadgets of permanente kortingen zijn leuk, 
maar zullen minder aandacht krijgen in de promocampagne en op de website.



Contact
Zijn er vragen of opmerkingen? Heb je hulp nodig met de inschrijving?

 » contact@belgiumbeerweek.be 

Of bel ons:

Ahmed ElAmin: +32 475 937 194 
Dieter Proost: +32 494 111 222 

Bas Boiy: +32 488 050 003  

Belgium Beer week komt voort uit vier bier lovers via Beer Idiots VZW 
(www.idiots.beer), een online magazine. 

Beer Idiots VZW - 736.435.777

In 2021 konden we onder andere genieten van een live botteling, 
vele tap takeovers, bier-festivalletjes, bierglas blazen, bier-

rondleidingen en -wandelingen en zoveel meer.
We kijken uit naar jullie mooie innovatieve events dit jaar.
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