
PLUS Supermarkten kiest voor Energize als bureau voor
digitale campagnes
Samenwerking begint met de online activatie voor Kerst

19 DECEMBER 2014, AMSTERDAM

SAMENVATTING

PLUS Supermarkten heeft Energize aangesteld als bureau voor digitale campagnes.
Energize wordt verantwoordelijk voor de doorvertaling van campagnethema’s naar online
activaties en zal daarom gaan samenwerken met Doom & Dickson. Voor Kerst werd
gezamenlijk de campagne 'PLUS introduceert: Het Iedereen doet mee kerstdiner' ontwikkeld.

Het thema voor de Het Iedereen doet mee Kerstdiner campagne werd ontwikkeld door Doom
& Dickson, net als de commercial en het winkelmateriaal. Energize tekende voor de
campagnewebsite, waar consumenten door het PLUS kerstmagazine kunnen bladeren en tot
aan Kerst élke dag een nieuwe tip kunnen openen. Zo leer je onder andere hoe je makkelijk
taken verdeelt, vind je recepten die door iedereen te maken zijn en krijg je advies over de
muziek, de aankleding en activiteiten voor na het diner.

De kerstcampagne is de eerste in een reeks van meerdere campagnes die Energize voor
PLUS zal ontwikkelen. 

Het Iedereen doet mee Kerstdiner
http://www.plus.nl/kerst

RELEVANTE LINKS

CITATEN

"We vinden het ontzettend leuk om PLUS als klant te mogen verwelkomen. Er is een
goede klik en PLUS gelooft net als wij in de kracht van activatie en geïntegreerd
werken. Dat belooft veel goeds voor de toekomst."
— Jack Gnodde, Account Director bij Energize



http://www.plus.nl/kerst
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fenergize.pr.co%2F91926-plus-supermarkten-kiest-voor-energize-als-bureau-voor-digitale-campagnes&text=PLUS+Supermarkten+kiest+voor+Energize+%40EnergizeNL&via=EnergizeNL&related=prdotco
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fenergize.pr.co%2F91926-plus-supermarkten-kiest-voor-energize-als-bureau-voor-digitale-campagnes
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fenergize.pr.co%2F91926-plus-supermarkten-kiest-voor-energize-als-bureau-voor-digitale-campagnes&title=PLUS+Supermarkten+kiest+voor+Energize+als+bureau+voor+digitale+campagnes&summary=PLUS+Supermarkten+kiest+voor+Energize+%40EnergizeNL&source=Energize


AFBEELDINGEN

http://energize.pr.co/images/151366
http://energize.pr.co/images/151365
http://energize.pr.co/images/151368
http://energize.pr.co/images/151364
http://energize.pr.co/images/151367
http://energize.pr.co/images/151363
http://energize.pr.co/images/151362


Klaas Weima
Managing Director 

klaas@energize.nl 

0031 20 - 240 28 00 

0031 6 - 26 31 83 70

klaasweima

KlaasWeima

Richard de Jong
Creative Director 

richard@energize.nl 

0031 20 - 240 28 00 

0031 6 - 54 96 73 69

Richard_de_Jong

Joost van Liemt
Strategy Director 

joost@energize.nl 

0031 20 - 240 28 00 

0031 6 - 22 66 57 00

joostvanliemt

WOORDVOERDER

OVER ENERGIZE

Energize is the go-to agency for earned attention. We are a enthusiastic team of brand strategists, creatives and
producers. 

We love crafting meaningful experiences, clever content and smart campaigns worth sharing. Generating Earned
Attention® a brand rightfully deserves. 
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We work for ambitious brands. Big ánd small, including AEGON, KPN, KLM, SNS Bank, PLUS Supermarkten, and
miffy. 

 ---

Energize is het bureau voor verdiende aandacht. We bestaan uit een enthousiast team van merkstrategen,
creatieven en producers. 

We creëren betekenisvolle ervaringen, doordachte inhoud en slimme campagnes die het delen waard zijn. Hiermee
genereren we Verdiende aandacht® voor merken.  

We werken voor ambitieuze merken. Groot én klein, waaronder AEGON, KPN, KLM, SNS Bank, PLUS
Supermarkten en nijntje. 
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