
Word BAPP lid en  
verhoog uw kansen op zichtbaarheid!

ALS U LID WORDT VAN BAPP ALS ADVISEUR :

�  Blijft u op de hoogte van de nieuwe wetten en wettelijke verplichtingen binnen de sector. 

�  Profiteert u van de slagkracht van BAPP bij de officiële instanties en overheden. 

�  Ontvangt u gratis communicatietools om uw klanten en prospects te overtuigen van de kracht  

van productmedia. 

�  Hebt u toegang tot de belangrijkste Europese normen. 

�  Neemt u gratis deel aan workshops, opleidingen, uitwisselingsdagen… 

�  Profiteert u van voordelige transport- en verzendingstarieven bij GLS. 

�  Krijgt u kortingbons (ter waarde van E 3.000) die u kunt gebruiken bij de deelnemende BAPP-leveranciers. 

�  Wordt u gratis vermeld op de site van BAPP en in professionele tijdschriften. 

�  Kunt u uw relatienetwerk uitbouwen via BAPP. 

�  En last but not least: lid zijn van BAPP is een kwaliteitslabel ten aanzien van klanten, prospects  

en leveranciers.

Wat doet BAPP 
voor haar leden ?
u  VERTEGENWOORDIGING EN VERDEDIGING  

VAN DE SECTOR

	 •	OP	NATIONAAL	NIVEAU	

  BAPP is de bevoorrechte gesprekspartner bij de overheden 
en regulerende instanties (Bebat, Auvibel, Valipac, Recupel, 
FostPlus…).

	 •	OP	INTERNATIONAAL	NIVEAU	

  BAPP werkt samen met andere nationale en internationale 
organisaties, rond marktonderzoeken, vorming, compliance 
en lobbying. 

u INFORMATIE

 �•��Organisatie�van�speedlunches�rond�actuele�thema’s.

 �•��Educatieve�voordrachten�met�befaamde�sprekers.�

 �•��Regelmatig�versturen�van�informatieve�Flashnews.

u PROMOTIE VAN DE SECTOR

  BAPP promoot de productmedia (promotieartikelen 
en relatiegeschenken) bij B2B eindklanten, dankzij 
haar publicaties en haar aanwezigheid op diverse 
marketingevenementen. 

u  MARKETINGTOOLS

 �•��Terbeschikkingstelling�van�brochures�voor�de�eindklanten.�

 �•��Samenstelling�van�een�personaliseerbare�toolkit.�

 �•��Terbeschikkingstelling�van�nationale�en�internationale�
marktonderzoeken over de sector.

u  AANWEZIGHEID IN HOGESCHOLEN EN 
UNIVERSITEITEN 

  BAPP organiseert opleidingen in hoger-onderwijsinstellingen 
voor marketing, om de impact van productmedia te 
promoten. In de toekomst zal BAPP zich richten tot een 
meer professioneel publiek. 

u  STAGES

  BAPP wil geïnteresseerde studenten stages aanbieden  
bij haar leden. 

u  AANWEZIGHEID OP PROMZ.BE 

 �•��Publicatie�van�actueel�nieuws�binnen�de�sector.

 �•��Beschikbaarheid�van�de�BAPP-ledenlijst.

 �•��Mogelijkheid�voor�de�leden�om�actueel�nieuws� 
te publiceren over hun bedrijf. 

De “Belgian Association of Promotional Products” (BAPP) is de Belgische federatie 

van ondernemingen die actief zijn op het vlak van Product Media (promotieartikelen 

en� relatiegeschenken).� Haar� doel� is:� het� imago� van� Product� Media� promoten,� de� sector�

professionaliseren en valoriseren, en daarbij de belangen van haar leden en hun klanten 

verdedigen. De BAPP telt meer dan 160 leden.
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