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Fiche 4 : selectie actuele FED+ voordelen 
 
Product 
 

 
Selectie actuele FED+ voordelen (aanbiedingen en wedstrijden)  
 

 
Domein 
 

 
FED+ pimpt uw interne kanalen (digitaal en niet-digitaal)   
 

 
Bondige omschrijving 
 

Deze selectie van actuele FED+ voordelen is in 2 vormen 
beschikbaar:  

- In een PPT-presentatie: actuele voordelen visueel 
voorgesteld. De ppt is zo weinig ‘talig’ mogelijk.  
De PPT kan op eenvoudige aanvraag worden doorgemaild. 

- Acutele voordelen in kant en klare tekstjes + linken 
gegoten: de FED+ news bestaat in NL en FR.  
Abonneren op de FED+ news kan onder ‘Blijf op de hoogte’ 
op de homepage van www.fedplus.be  

Beide documenten worden om de 2 weken geactualiseerd. 
 

 
Doelgroep 
 

 
Federale communicatoren  
Op de FED+ news kan elk FED+ lid zich abonneren.  
 

 
Doelstelling 
 

 
Zoveel mogelijk ambtenaren bereiken met actuele FED+ voordelen, 
en via de PPT ook de medewerkers die op de werkplek geen 
toegang hebben tot internet.  
 

 
Uitgebreide omschrijving  
 

Hoe zien beide producten eruit?  
- De powerpointpresentatie: een 10-tal FED+ voordelen, 

telkens één voordeel per slide. De slide heeft telkens 
volgend stramien: titel voordeel + evt. locatie en data, een 
sprekend beeld en het webadres www.fedplus.be. Omwille 
van zijn sterk visuele karakter is dezelfde PPT bruikbaar 
voor NL en FR publiek.  

- De FED+ news:  7 à 9 voordelen in kant en klare tekstjes 
gegoten, met logo en beeld, en telkens gevolgd door de 
link die verwijst naar de gedetailleerde aanbieding op 
www.fedplus.be  

 

 
Kostprijs 
 

 
Gratis 

 
Dienst 
 

 
FED+  

 
Contact 
 

 
fedplus.info@p-o.belgium.be of ann.depoorter@p-o.belgium.be  
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Website 
 

www.fedplus.be : elk FED+ voordeel dat in de PPT en in de FED+ 
news voorkomt, wordt op de website in detail beschreven.  

 
Aanverwante producten en 
diensten 
 

 
*de RSS-feed op uw intranet en in uw mailprogramma, de grafische 
promokit en www.fedplus.be  
*op maat ondersteuning bij uw communicatie over FED  
 

 

Illustratie: Printscreen van Powerpoint met actuele FED+ voordelen:   

 
 

Illustratie: Printscreen van een FED+ news:  
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