
 

 

FEBED AANBOD VOOR PRODUCENTEN 
 
 
 
FEBED, de Federatie van Belgische Drankenhandelaars, vertegenwoordigt alle onafhankelijke 
drankenhandelaars in België. Zij staan in voor een tewerkstelling van 2.660 voltijds equivalenten, 
investeren 45 miljoen euro in de horecasector en realiseren een geconsolideerd zakencijfer van 
2,115 miljard euro. 
 
Als federatie hebben wij een aantal informatiekanalen ter beschikking primair gericht op de 
drankenhandelaars. Wij bieden aan producenten en stakeholders de mogelijkheid om tegen betaling 
gebruik te maken van deze kanalen. 
 
DIVERSE INFOKANALEN 
 

1. STEUNLIDMAATSCHAP - FEBED News:  
 
Als producent van goederen of diensten gericht op de sector van de drankenhandelaars 
ontvangt u onze FEBED News met info over FEBED en de sector in het algemeen. Deze 
nieuwsbrief is volledig gratis en we zijn uiteraard verheugd dat u deze massaal leest. 
Ongetwijfeld hebt u gemerkt dat u niet altijd toegang hebt tot alle artikels die in onze 
nieuwsbrief verschijnen. 
Het steunlidmaatschap kost 250 euro (exclusief BTW) op jaarbasis en geeft u toegang tot het 
afgeschermde deel van de website. Het zou ons uiteraard plezieren indien u FEBED op die 
manier zou willen ondersteunen. 
 

Prijs op jaarbasis 250 € 

2. ADVERTEREN VIA www.febed.be:  
 
U kan adverteren op onze website: uw advertentie verschijnt op onze site via een roterende 
banner en geeft de mogelijkheid om door te linken naar een site of afbeelding van uw keuze. 
Op maandbasis zijn er gemiddeld 5.000 page views op de website van FEBED.   
 

Prijs op maandbasis 275 € 
Korting 20% op jaarbasis 2.640 € 

3. INFOREPORTAGE FEBED News 
 
Er is de mogelijkheid tot een informatieve reportage in FEBED NEWS. Dit driemaandelijks 
tijdschrift heeft een oplage van 2.400 exemplaren.  De inforeportage kan uw bedrijf in de 
kijker plaatsen, kan een interview zijn met u als zaakvoerder of CEO,… 
 

Prijs voor de inforeportage 500 €  

4. ALL-IN FORMULE 

U kan er ook voor opteren om van alle drie bovenstaande mogelijkheden gebruik te maken. 
Deze formule omvat een abonnement van 1 jaar op FEBED News, 1 jaar advertentieruimte op 
onze site en 1 inforeportage in FEBED NEWS.  
 

Prijs op jaarbasis 3.000 € 
 
 

Alle prijzen zijn exclusief BTW en geldig tot 31 december 2021. 
Voor meer informatie of aanvragen kan u bij ons terecht via onderstaande contactgegevens 

http://www.febed.be/

