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BNP Paribas Fortis zit op foursquare®

BNP Paribas Fortis heeft al haar 950 kantoren geregistreerd op foursquare®. Het is de
eerste Belgische bank die voor haar volledige netwerk locaties heeft aangemaakt op de
sociale netwerksite, waar alles draait rond geolocatie. Om haar aanwezigheid op
foursquare® te vieren, lanceert BNP Paribas Fortis, met de steun van BNP Paribas Fortis
Foundation, een speciale actie ten voordele van de Voedselbanken.
Het bestaan en de reikwijdte van sociale netwerksites biedt voortdurend nieuwe
perspectieven, onder meer op het vlak van werving, duiding, samenwerking en sociaal
engagement. Vandaar dat deze netwerken bijzondere aandacht krijgen bij BNP Paribas
Fortis. Door haar 950 kantoren te referentiëren op het geolocatienetwerk foursquare®,
zet de bank - die ook al aanwezig is op Facebook, Twitter en YouTube - haar
aanwezigheid in de sociale media nog eens extra in de verf. De bank heeft bovendien
locaties aangemaakt voor haar 38 Private Banking Centres, 2 Wealth Management
Centres en 20 centrale kantoorgebouwen.
BNP Paribas Fortis zet haar introductie op foursquare® luister bij door samen met BNP
Paribas Fortis Foundation een tijdelijke actie voor de Voedselbanken te lanceren. Voor
elke ‘check-in’ van een gebruiker op een van de door BNP Paribas Fortis geregistreerde
locaties op foursquare® tussen 17 september en 17 oktober, schenkt BNP Paribas Fortis
Foundation een maaltijd aan de Voedselbanken, tot maximaal 5.000 maaltijden. Een
mooie gelegenheid om het digitale universum en de echte wereld te verenigen in één
gemeenschappelijk doel.
Het principe van foursquare® is eenvoudig: via zijn gsm laat de gebruiker zijn
vriendengroep weten waar hij is, wat hij doet en wat hij ervan vindt. Dat wordt de
‘check-in’ genoemd. Op dit groepsgevoel berust ook het concept van de ‘badges’ die de
gebruikers kunnen verdienen als ze regelmatig inchecken. Wie bijvoorbeeld het vaakst
incheckt op eenzelfde locatie, wordt tot ‘burgemeester’ uitgeroepen.
Met haar aanwezigheid op foursquare® biedt BNP Paribas Fortis haar bezoekers de
mogelijkheid om in realtime hun tips en meningen over de kantoren en diensten van de
bank te delen of hun vrienden op de hoogte te brengen van acties en voordelen die BNP
Paribas Fortis biedt.
Meer info over foursquare®: www.foursquare.com
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-----BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.com) biedt in België een totaalpakket van financiële diensten aan
particulieren, zelfstandigen, beoefenaars van vrije beroepen, ondernemingen en publieke instellingen. Op het gebied van
verzekeringen werkt BNP Paribas Fortis nauw samen met AG Insurance, de grootste verzekeraar in België. De bank
verstrekt internationaal ook maatoplossingen aan vermogende particulieren, grote ondernemingen en publieke en
financiële organisaties. Daarbij maakt zij gebruik van de knowhow en het wereldwijde netwerk van BNP Paribas.
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) is aanwezig in 80 landen en telt bijna 200.000 medewerkers, waarvan meer dan
150.000 in EUROPA; Het bezit sleutelposities in zijn drie kernactiviteiten: Retail Banking, Investment Solutions en
Corporate & Investment Banking. De Groep heeft vier thuismarkten in Europa (België, Frankrijk, Italië en Luxemburg) en
BNP Paribas Personal Finance is de nummer één in kredieten aan particulieren. BNP Paribas ontplooit zijn
geïntegreerde model in het Middellandse Zeegebied, Turkije en Oost-Europa en het heeft een belangrijk netwerk in het
westen van de Verenigde Staten. Ook voor Corporate & Investment Banking en Investment Solutions is BNP Paribas
toonaangevend in Europa, is het sterk aanwezig op het Amerikaanse continent en bezit het stevige en snelgroeiende
activiteiten in Azië. Met een rating van AA- door Standard & Poor’s heeft BNP Paribas één van de beste ratings van
banken wereldwijd.
BNP Paribas Fortis Foundation (http://foundation.bnpparibasfortis.be) werd op 12 april 2010 juridisch opgericht als
private stichting. Met die oprichting bevestigt BNP Paribas Fortis zijn engagement voor het bedrijfsmecenaat en
verenigt het veertien jaar ervaring van Fortis Foundation Belgium met de waarden van de groep BNP Paribas. BNP
Paribas Fortis Foundation spitst zijn mecenaat toe op twee werkterreinen: a) de sociale integratie van kansarme
kinderen en jongeren in moeilijkheden via educatieve projecten; b) de aanmoediging van solidariteitsprojecten waarin
medewerkers van de bank actief betrokken zijn. In 2011 verleende BNP Paribas Fortis Foundation 854.091 euro
financiële steun aan verenigingen. Zo werden in totaal 174 verenigingen geholpen, waarvan 108 projecten met
rechtstreekse financiële steun.
De Belgische

Federatie van Voedselbanken (http://www.voedselbanken.be) is een koepelorganisatie. Ze

vertegenwoordigt een nationaal net van negen regionale voedselbanken, die de levensmiddelen verdelen aan
charitatieve verenigingen. Het doel van de voedselbanken is voedselhulp te bieden aan de minstbedeelden. Daartoe
nemen ze grote hoeveelheden levensmiddelen in ontvangst van het Europese Voedselprogramma, maar ook van de
voedingsindustrie, van de grote distributiebedrijven en van de veilingen. Ze organiseren ook voedselinzamelacties bij
het grote publiek. Alle ingezamelde bedragen worden gebruikt om zoveel mogelijk maaltijden aan de minstbedeelden
aan te bieden. Op dit ogenblik wordt jaarlijks meer dan 13.000 ton levensmiddelen ingezameld en uitgedeeld aan ruim
117.000 begunstigden via zo’n 629 lokale caritatieve verenigingen.
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