VOORDELEN

VOOR DE LEDEN
FREELANCE
MEMBER*
€ 165

REGULAR
MEMBER
€ 495

GOLDEN
MEMBER
€ 1.595

Je blijft op de hoogte van het laatste nieuws







Jouw bedrijfsnaam geassocieerd met een erkende beroepsfederatie







Via BESA ben je tevens geassocieerd met Event Confederation,
de overkoepelende sector (con)federatie







Via BESA heb je de mogelijkheid vragen te stellen aan Unizo







Kan een wetgever jou helpen? Vraag via BESA raad aan de Hoge Raad voor de Zelfstandigen
en de KMO’s (HRZKMO)







Vermelding met jouw (bedrijfs)naam & contactgegevens op de ledenpagina van de BESA website







Link naar eigen website







Toegang tot de beperkte freelance faceboek pagina



U mag het BESA logo gebruiken in alle communicatie van uw bedrijf







Kortingen op activiteiten van partner federaties Febelux, Stepp & Event Confederation,
indien van toepassing







Een BESA “regular/golden member” naamplaat om te gebruiken aan de receptie van je bedrijf,
op een bedrijfsstand, enz…

medium

groot

Vermelding van jouw logo op de ledenpagina van de BESA website

medium

groot





De bijdrage is exclusief btw,
op jaarbasis en volledig aftrekbaar.

Je eigen bedrijfspagina op de website van BESA
Weergave van jouw logo in de Golden Member Banner op de BESA website/homepage



Gratis deelname aan 1 betalend netwerkevent voor 2 deelnemers, volgens vermelding



Eénmalige (commerciële) e-mailing naar onze leden database



Mogelijkheid tot het HOSTEN van “MEET THE MEMBERS”
(federatie event 2x/jaar, vraag naar de details/checklist)



Mogelijkheid voor het plaatsen van een aantal foto’s bij jouw bedrijfsinfo op de BESA website

2

6

Verspreiden van jouw nieuws (niet commercieel) via BESA website en sociale media

2

6

Verspreiden van jouw vacatures via BESA website

2

6

Korting op BESA opleidingen d.m.v. opleidingscheque(s) (Waarde: € 30 ex. BTW)

2

6

Legal Freaks: korting bij aankoop van contracttemplates via de webshop ∞

10%

10%

10%

Legal Freaks: gratis eerste adviesgesprek in onze online meeting room ∞







Korting op advertenties bij Eventplanner °

10%

10%

Korting op advertenties in Experience Magazine °

15%

15%

Korting op advertenties bij Event Online °

15%

20%

Korting op advertenties in Rendevenement °

15%

20%

* Freelance membership is enkel van toepassing bij een jaaromzet < 150.000€ en facturatie van tijd/diensten en niet van goederen.
∞ Stuur een mailtje naar petra@b-esa.be: om de speciale BESA kortingscode te ontvangen / om de link te ontvangen waarmee je een afspraak kan inplannen.
° Ref. standaardprijzen & niet cumuleerbaar met andere kortingen.

WWW.B-ESA.BE

06-2022

Heb je nog vragen over dit veelzijdige lidmaatschap?
Contacteer ons via welcome@besa.be of bel ons op +32 (0)475 677 776

