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Producten- en dienstencatalogus FED+ 

Fiche 5 : www.fedplus.be in NL en FR 
 
Product 
 

 
www.fedplus.be in NL en FR 

 
Domein 
 

 
FED+ pimpt uw media 

 
Bondige omschrijving 
 

 
De website www.fedplus.be biedt een gedetailleerd overzicht van 
alle FED+ voordelen, info over FED+ en over de activiteiten van het 
.be Team.  
De meest relevante rubrieken voor de communicatoren: 
De rubrieken ‘alle voordelen’,  ‘.be Team’ en ‘in de kijker’. 

 
Doelgroep 
 

In de eerste plaats:  
- alle FED+ leden (werkende en gepensioneerde ambtenaren 

en hun gezinnen),  
maar ook  

- de federale communicatoren  

 
Doelstelling 
 

 
Op een overzichtelijke manier alle FED+ voordelen kunnen 
raadplegen en informatie vinden over FED+ en de activiteiten van 
het .be Team 
 

 
Uitgebreide omschrijving  
 

 
Beschrijving van de belangrijkste rubrieken voor communicatoren: 
‘alle voordelen’ geeft een overzicht van alle FED+ voordelen die 
gelden op een bepaald moment. 
Deze voordelen worden onderverdeeld in aanbiedingen (= 
kortingen) en wedstrijden (beheerd door FED+).  
Onder de aanbiedingen zitten zowel permanente aanbiedingen als 
tijdelijke acties. De aanbiedingen kunnen op 3 manieren worden 
gevonden:  

1) Via ‘toon alle aanbiedingen’  
2) Via het ingeven van een zoekterm 
3) Via de rubriek waaronder de aanbieding past: eerst de 

hoofdrubriek: ontspanning, shopping of diensten en dan de 
subrubriek: bijv. huis en tuin, musea… 

De wedstrijden zijn te vinden onder ‘toon alle wedstrijden’. 
‘.be Team’ bevat alle info over de activiteiten die FED+ organiseert 
om het groepsgevoel onder de ambtenaren te vergroten. Oa. 
deelname .be Team aan 20 km door Brussel, …   
‘In de kijker’ is de rubriek die enkel verschijnt op de homepage 
maar die continu een selectie laat zien van actuele voordelen: een 
mix van aanbiedingen en wedstrijden.  
‘Blijf op de hoogte’ onderaan de homepage biedt de mogelijkheid 
om zich in te schrijven op de FED+ news. 
 
Rechtsboven heeft de website ook een aanvinkfunctie ‘onthou mij’ 
die ervoor zorgt dat een FED+ rechthebbende op één pc zijn/haar 
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FED+ kaartnummer niet telkens opnieuw hoeft in te voeren. 

Kostprijs Gratis 

 
Dienst 
 

 
FED+  

 
Contact 

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

 
Website 
 

 
www.fedplus.be  

 
Aanverwante producten en 
diensten 
 

 
*de RSS-feed op uw intranet en in uw mailprogramma, de grafische 
promokit en de actuele FED+ voordelen;  
*op maat ondersteuning bij uw communicatie over FED  
 

Illustratie: printscreen van de homepage van www.fedplus.be  
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