Food from Denmark medlemskab - Betingelser
1. Medlemskab og pris
Food from Denmark er en privatejet organisation, som markedsfører danske virksomheders produkter
internationalt via www.foodfromdenmark.dk. Vi plejer vores medlemmers interesserer omkring eksport og
de udfordringer danske virksomheder står overfor i fremtiden. Vi markedsfører økologiske og
konventionelle produkter internationalt via vores hjemmeside. Vi sætter kursen ud fra vores medlemmers
behov og ønsker.
Et basis medlemskab koster 2500 kr. ex moms om året for virksomheder der omsætter over 10 mio. om
året og 800 kr. for virksomheder som omsætter under 10 mio. om året. Medlemskabet inkluderer
følgende:
•
•

•
•
•

Du kan deltage i alle eksportprojekter/inspirationsture mv. arrangeret af Food from Denmark
En online virksomhedsprofil i fødevaredatabase på foodfromdenmark.dk, som er et værktøj som
de udenlandske indkøbere kan bruge når de søger efter danske fødevareproducenter. Medlemmer
leverer tekst og billeder til opsætning af profilen i databasen. Alternativt kan du også give Food
from Denmark lov til at tage materiale direkte fra din hjemmeside og opsætte en profil. Profilen
skal efter påsætning godkendes af medlemmet. Du giver samtidig Food from Denmark lov til at
bruge din virksomheds billeder i markedsførings øjemed på portalen www.foodfromdenmark.dk.
Fælles eksportdag for alle medlemmer, netværk og med udenlandsk gæstetaler i Skanderborg
Gratis lancering af de internationale messer du deltager på via www.foodfromdenmark.dk
Gratis lancering af produktvideoer på www.foodfromdenmark.dk

Ud over et basis medlemskab har du mulighed for, at tilkøbe ydelser som annoncer på forsiden af
foodfromdenmark.dk. Kontakt Food from Denmark for betingelser.
Eksportprojekter hvor offentlige tilskud er en del af projektprisen er ikke betinget af et medlemskab af
Food from Denmark.
2. Medlemsperiode
Alle medlemskaber gælder et år ad gangen og starter 01.01 og slutter 31.12. Tilmelder du dig midt i en
medlemsperiode, kommer du ikke til at betale det fulde medlemskabsgebyr, men kun et gebyr der svarer til
de resterende måneder op til den 31.12.
3. Fornyelse og opsigelse af medlemskab
Du modtager automatisk faktura til genfornyelse den 1. januar for det kommende år. Hvis du på dette
tidspunkt ikke ønsker at forlænge dit medlemskab for det kommende år, har du indtil den 15. januar til at
meddele Food from Denmark på info@foodfromdenmark.dk at du ikke ønsker at forlænge dit medlemskab
for det kommende år. Derefter modtager du en kreditnota per mail.
Et allerede indbetalt medlemskontingent kan ikke refunderes.
4. Hvem kan være medlem
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Du skal have et dansk CVR-nummer for at kunne blive medlem og være en dansk fødevarevirksomhed,
importør eller distributør.
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