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PLUS brengt iedereen samen deze feestdagen.
Energize ontwikkelt i.s.m. WT Amsterdam de nieuwe
kerstcampagne van PLUS. In een serie van geïntegreerde
verhalen reizen we mee met allerlei personen die op weg zijn
naar hun unieke kerstmoment.

Verlangen naar samenzijn
2020 gaat de boeken in als het jaar waarin we onze families en vrienden minder vaak en

ongedwongen zagen dan we wilden. Niet voor niets kijken we dit jaar extra uit naar een avond

waarop we onze dierbaren weer zien rond een feestelijk gedekte tafel vol heerlijke gerechten.

Maar hoe bereid jij je voor op kerst, als we niet weten hoe we de feestdagen kunnen vieren? Ook

al wordt het anders dan we gewend zijn, met PLUS maak je er hoe dan ook een heerlijk

samenzijn van.

De bus brengt mensen samen

⏲

https://energize.pr.co/


In de geïntegreerde kerstcampagne reizen we mee met buschauffeur Mo. In de TVC worden

diverse busreizigers door deze vrolijke buschauffeur opgepikt en naar hun bestemming

gebracht. In de online video's stappen we mee uit en ontdekken we de verhalen van deze

personages. De bus brengt hen samen, zodat iedereen zijn eigen kerstbeleving kan vieren, van

1,5 meter buurtfeest tot een intiem samenzijn met familie.

Bekijk ook de andere verhalen:

Samen maken we er wat moois van
Met een intiem diner met het gezin, een raamlunch of een kerst-voortuin-feest met de buurt.

We inspireren iedereen om kerst op een veilige manier te vieren, uiteraard binnen de

mogelijkheden die we dit jaar hebben. Want goed eten, is samen eten. Daarom vind je bij PLUS

alles voor smakelijke feestdagen. Van een uitgebreid feestassortiment en de snelle PLUS

bezorgservice tot veelzijdige inspiratie voor het kerstdiner - wat je zelf samenstelt dankzij o.a.

de Facebook Instant Experience.

PLUS - Kerst 2020 - Moeder & zoon - Bezorgservice  "40

PLUS - Kerst 2020 - Gezin - Last minute boodschappen "15

https://www.youtube.com/watch?v=0ZCfJYgiddU
https://vimeo.com/487999504
https://vimeo.com/488007763


Voor het eerst hebben we gekozen voor een volledig geïntegreerde aanpak.
Beide bureaus, WT en Energize, hebben vanaf de eerste briefing nauw
samengewerkt en dat zien we goed terug in de gehele campagne.
— Okke Wiarda, Merk & Communicatie - PLUS Retail

Dit jaar én zeker deze kerst is anders dan anders. We waren echt op zoek
naar iets menselijks, eerlijke verhalen. Geen vallende sterren of verdwaalde
sneeuwvlokken, maar momenten uit het leven gegrepen.
— Robin Pas, Creative Director - Energize 
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OVER ENERGIZE

Energize is het bureau voor verdiende aandacht. Wij geloven dat aandacht de nieuwe valuta is en helpen
merken om waarde te creëren die door mensen wordt gewaardeerd. Dit doen we door aandacht te geven aan je
marketingstrategie, je merkcommunicatie én de vaardigheden van je team.
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