
 
 
 
 
 
 
 
 
Brewers Association’s American Craft Beer Ambassador 

 
För att stärka sin position som ledande inom amerikanska craft beer marknadsföring 
och utbildning, har Brewers Association (BA) och dess Export Development 
underkommitté valt Andreas Fält att täcka Europa som en amerikansk Craft Beer 
ambassadör för BA’s Export Development Program (EDP). Med en stark kunskap om 
amerikansk craft beer samt högt anseende av både bryggerier och distributörer är 
Andreas uppdrag att utbilda öl samhället och media i Europa om tillgången och 
kvaliteten på amerikansk craft beer.  
 
"Andreas utnämning kommer vid en spännande tid för amerikansk craft beer export 
tillväxt. Över lag har craft beer exporten rekordökat under 2011, och regionalt var 
Europa största destinationen för amerikansk craft beer. Andreas kommer att fungera 
som en värdefull länk mellan våra medlemmar och den växande publiken av älskare 
av amerikanska craft beer utomlands.", säger Bob Pease, operativ chef, Brewers 
Association. 
 
"Efterfrågan på amerikanska craft beer växer stadigt i Europa", tillägger Andreas. 
"Genom att arbeta för att nå målen för Export Development Program och hjälpa 
Brewers föreningens medlemmar i viktiga internationella målmarknader kommer vi 
att fortsätta att öka medvetenheten om och kärleken till amerikansk craft beer." 
 
En del av er känner redan till Andreas genom hans tidigare äventyr som importör i 
Sverige, men för dem som inte gör det, här är en kort introduktion. 
 
”Jag har arbetat i öl industrin i 12 år, men min kärlek till öl går tillbaka mycket längre 
till början av 1990-talet när jag började med hembryggning. År 2000 började jag 
importera öl till Sverige som More Import. Under de kommande sex åren jag flyttade 
jag till Invicta Import där jag utvecklade en stor öl portfölj inklusive flera 
amerikanska märken som Sierra Nevada, Flying Dog och Great Divide. I slutet av 
2006 flyttade jag till Storbritannien för att arbeta för Vertical Drinks, Europeiska 
distributör av Sierra Nevada Brewing Co. Under de följande fem åren har jag 
utvecklat den europeiska marknaden för Sierra Nevada och en portfölj av 
amerikanska craft beers för Storbritannien och Irland. Mottagningen och efterfrågan 
för dessa produkter i Europa har varit enorm, men jag tror att det återstår mycket 
arbete för att placera Amerikansk Craft Beer för en långsiktig framgång på marknaden. 
Av denna anledningen kontaktade jag Brewers Association för att se om det fanns en 
mer formell roll jag kan spela i EDP. Tidpunkten var bra eftersom det fanns ett 
ömsesidigt intresse för en entreprenör med säte i Europa för att hjälpa till att föra 
amerikanska craft beer framåt.” 
 



Andreas roll för EDP är att allmänt främja amerikansk craft beer i hela Europa, 
samtidigt utbilda nyckelhandel, media och konsumentgrupper om amerikansk craft 
beer och den amerikanska craft industrin. Under de senaste 6-8 åren har intresset för 
amerikanska hantverk öl i Europa har exploderat. Men så har rörelsen ”craft beer” i 
andra länder som t.ex Italien, Skandinavien och Storbritannien. Genom Andreas roll 
hoppas EDP för att säkerställa att den lokala handeln, media och konsumenter inte 
tappa fokus på den amerikanska industrin. 
 
Globalt ökade American Craft beer exporten med 86 procent under 2011, över 
130.000 hektoliter öl, värderade till uppskattningsvis $23.400.000. Den Europeiska 
regionen ökade med 52 procent och överträffade 60.000 hektoliter. Storbritannien och 
Sverige är två av de tre största internationella marknader. 
 
Sedan starten 2004 har EDP arbetat för att utbilda internationella handeln och media 
om kvaliteten och mångfalden av produkter som erbjuds av den amerikanska craft 
beer industrin och om den amerikanska craft beer kultur, informera medlem 
bryggerier om möjligheter för sina produkter i viktiga internationella mål marknader 
och komplettera branschens egna ansträngningar att öka internationell distribution. 
 
Andreas kommer till Stockholm Beer & Whisky Festival och kommer att hålla flera 
American Craft Beer Masterclasses. 
 
För mer information om Brewers Association’s arbete i Europa kontakta  
Andreas Fält, andreas@brewersassociation.org, +44 7902 835016 
 
För mer information om Brewers Association besök www.brewersassociation.org 
Besök också www.craftbeer.com för nyheter och information om Amerikansk Craft 
Beer. 
 
 
 


