Wat doen we?
Advies op maat
Internationaal
Juridisch
Sociaal
Kwaliteit/Veiligheid/Duurzaamheid
Communicatie/PR

Lobbying
Promotie van leden
Networking via events
Voordeeltarieven
Tender service
Jobplatform

ONS landschap
Type leden
Leden
Geassocieerde leden
Agenten

Strategische partners
Commerciële partners
Retailpartners

Wie zijn we?
Belgische Modefederatie en partner van
Belgische producenten en modemerken.
Mannen, vrouwen en kinderen
Prêt-à-porter, lingerie/ondergoed, homewear
en sportkleding
Bedrijfskleding en uniformen
Andere geconfectioneerde producten

Contact
Leliegaarde 22 - 1731 Zellik
T 02 238 10 11
info@creamoda.be
www.creamoda.be

Team
Annemie Van Gramberen • Internationaal
Christa Moonens • Assistente
Dominique Garot • Assistente
Erik Magnus • Directeur
Els Reynders • Juridisch/Sociaal
Jo Van Landeghem • Kwaliteit/Veiligheid/Duurzaamheid
Wendy Luyckx • Communicatie/PR

Hoe kan ik lid worden VAN Creamoda?
Lidmaatschap
Het lidmaatschap is per kalenderjaar en de jaarlijkse bijdrage wordt berekend op basis van de toegevoegde waarde van het bedrijf.
Ze bedraagt minimum 525 euro (excl. btw).

Type
lidmaatschap

Hoofdactivieit

Doel

Voorwaarden tot
toetreding

Lid

Producent
Modemerk
Freelance ontwerper

Het actief promoten
van de leden
Lobbyen voor onze
leden
Optimaliseren van het
bedrijf, de activiteit
en/of modemerk

In België gevestigd zijn
Creatie en/of productie
in België

Geassocieerd
lid

Bedrijf met sector
gerelateerde
expertise (bv. ICT,
transport, marketing,
etc.) of leverancier
van goederen en/of
diensten aan de
Creamoda leden

Het bekendmaken van
het bedrijf, product of
dienst bij onze leden

Een meerwaarde hebben
voor de federatie & haar
leden

Verkoopagent
Productieagent

Het bekendmaken van
het bedrijf, product of
dienst bij onze leden

Agent

In België gevestigd zijn
Minstens één Belgisch
merk vertegenwoordigen
(voor verkoopagent)

Productiecapaciteit
aanbieden
(voor productieagent)

Voordelen
Gratis advies binnen de kennisgebieden van
Creamoda
Toegang tot infosessies en andere
netwerkevents
Vrije toegang tot de ‘Members Only’ info op de
Creamoda website
Tweewekelijkse Fashion Flash
Wekelijks ‘Voor U Gelezen’ mediaoverzicht
Promotie via sociale media
Gebruik van de ‘Tender Service’

Toegang tot de infosessies en andere
netwerkevents
Tweewekelijkse Fashion Flash
Wekelijks ‘Voor U Gelezen’ mediaoverzicht
Ondersteuning via sociale media
Advies op maat @100 euro/uur

