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PLUS viert familietradities met nieuwe
kerstcampagne van JWT
Supermarktketen zet wederom in op de verbindende kracht van samen eten met een
familierecept in de hoofdrol
Amsterdam, 6 december 2018 - Vandaag lanceert PLUS haar nieuwe kerstcampagne. Kerst
is bij uitstek de tijd om samen te zijn en te genieten van Goed Eten. Familietradities zijn in die
periode heel belangrijk. Niet alleen de traditie van hoe we kerst met elkaar vieren. Maar ook de
traditie van wat we eten.
In de nieuwe film van PLUS zien we een vrouw die met haar familie een prachtige kerstavond
voorbereidt. Onder toeziend oog van haar moeder maakt ze een heerlijke rollade klaar, waarbij
ze het traditionele familierecept stap voor stap volgt. Maar gaandeweg komen we erachter dat
deze kerst anders is dan anders…
Bekijk de commercial hier:

Esmée Blom, Communicatie Manager bij PLUS: "We zijn echt heel trots op deze nieuwe
campagne. We geloven sterk in onze Goed Eten strategie die we 3 jaar geleden hebben
ontwikkeld. En net als vorig jaar belichten we in deze campagne de verbindende kracht
van Goed Eten. De lat ligt hoog, want vorig jaar was onze beste kerst ooit.
Bas Korsten, Creative Partner bij J. Walter Thompson Amsterdam: "Elke familie heeft z’n
verhalen en tradities. Kerstmis is een prachtige tijd van het jaar om deze verhalen te
verkennen. In dit specifieke geval is de held van ons PLUS-verhaal een oud
receptenboek. Dat generaties verbindt en dat familierecepten levend houdt."
De muziek is op maat gemaakt voor de kerstcampagne van PLUS. Het nummer She’s The One
van Robbie Williams - dat 19 jaar geleden verscheen - is voor de gelegenheid in een nieuw
winterjasje gestoken door de Britse zangeres Frances.
Het nummer is hier te horen https://AmpAmsterdam.lnk.to/shestheone
Beeld is hier down te loaden:
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