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PLUS laat met nieuwe campagne zien dat je
met goed eten ook goed voor elkaar zorgt

Amsterdam, 8 April 2019 - Deze week lanceert PLUS haar nieuwe campagne, die zoals
gebruikelijk om goed eten draait. En alle emoties die daaromheen spelen. In de film, onderdeel
van de nieuwe campagne, zien we de bijzondere band die een opa en een kleinzoon met elkaar
door de jaren heen hebben opgebouwd. Uiteraard speelt goed eten een belangrijke rol in die
relatie. En – spoiler alert – eindigt de film met goed eten, samen, in een heerlijk lente-zonnetje.
Bekijk het filmpje hier:

Okke Wiarda, Manager Merk & Communicatie bij PLUS legt uit:

“Onze goed eten positionering legt ons geen windeieren. Integendeel. We zien
een duidelijke uplift, zowel op campagne-, merk- als business-niveau. Zeker
ook door het toevoegen van meer emotie aan de campagne. Die heldere en
succesvolle lijn zetten we met deze campagne voort."
De campagne is ontwikkeld door J. Walter Thompson Amsterdam.

“De goed eten positionering geeft PLUS een unieke en relevante plek. Het is
ook een positionering die een rijke creatieve bodem heeft. Op alle lagen van
communicatie. We zijn trots op de effectieve campagne die zijn steentje
bijdraagt aan de resultaten van PLUS”.
— Bas Korsten, Creative Partner, J. Walter Thompson Amsterdam

De film is de vijfde in de emotionele reeks van PLUS die duidelijk aanslaat bij het Nederlandse
publiek. Afgelopen jaar eindigden PLUS met 2 films bij de laatste 10 van de Ster Gouden Loeki.
Beeld is hier te downloaden:
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