
PLUS introduceert Vrolijkst Pasen
Energize laat zien hoe je met het paasassortiment van PLUS de vrolijkste bordjes op
tafel zet.

24 MAART 2015, AMSTERDAM

SAMENVATTING

Deze week lanceert PLUS haar nieuwe paascampagne Vrolijkst Pasen. Energize tekende
voor de online doorvertaling.

In de TV-commercial die Doom & Dickson maakte, zien we hoe PLUS medewerkers
met verschillende paasproducten de vrolijkste bordjes samenstellen. Energize vertaalde dit
naar een actiesite vol inspirerende content. Op plus.nl/pasen vind je een greep uit het rijke
paasassortiment van PLUS en ontdek je spelenderwijs hoe je met deze ingrediënten vrolijke
bordjes op tafel zet. En natuurlijk ook hoe je de paastafel kan aankleden. Om traffic naar de
site te genereren werden diverse vormen van online advertising en social media posts
ontwikkeld.

PLUS Pasen
http://www.plus.nl/pasen

Energize
http://www.energize.nl

RELEVANTE LINKS

CITATEN

"Met deze Vrolijkst Pasen campagne zetten we de lijn voort die we met de
kerstcampagne hebben ingezet voor PLUS. We activeren consumenten om de
feestdagen nét even anders aan te pakken dan ze misschien gewend zijn."
— Berber Hoekstra, strategy planner bij Energize
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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. 

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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