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Elvee kiest Today is Canday als partner voor
haar rebranding en marketingcommunicatie.
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Elvee kiest voor Today is Canday als haar lange termijn partner voor alle marketing- en

communicatieactiviteiten. Op basis van de ontwikkelde herpositionering, zal de gehele

marketing communicatie van het merk geoptimaliseerd worden, zowel online als instore. Een

belangrijk eerste stap is de nieuwe merkuitstraling van de verpakkingen in het schap en online

activatie.

Elvee, de de patisserie van de supermarkt, produceert op duurzame wijze bonbons, snoep en

andere andere chocolade specialiteiten. Het merk is te koop in de supermarkt en tuincentra.

Today is Canday adviseert Elvee in haar herpositionering, ontwikkelt de nieuwe verpakkingslijn

en draagt zorg voor de (online) activatie van het merk tot aan het ontwikkelen en produceren

van de dagelijkse content.

Over Elvee
Elvee is opgericht in 1994. Het begon allemaal met het idee van een jonge ondernemer die zag

dat ambachtelijke bonbons alleen verkocht werden in speciaalzaken, maar niet in de

supermarkt. Als echte chocolade liefhebber wilde hij ook graag dichtbij huis ambachtelijke

bonbons kunnen kopen. Toen kwam hij op het idee bonbons in te kopen bij chocolatiers in

België en deze te verkopen via Nederlandse supermarkten.

Elvee is door de jaren heen uitgegroeid tot een specialistisch bedrijf met een groot en divers

assortiment ambachtelijke bonbons en chocolade. Daarnaast zijn producten toegevoegd als

nougat, fudge, truffels, biologische & fairtrade chocolade specialiteiten en een groot assortiment

snoep.

Elvee is de patisserie van de supermarkt en biedt ambachtelijke bonbons en chocolade van

topkwaliteit. Het merk staat voor een intense smaakbeleving, een verrassend & vernieuwend

assortiment en tegen een betaalbare prijs. Kortom: ambachtelijke, patisserie kwaliteit

chocolade en bonbons, maar dan gewoon verkrijgbaar in supermarkten en tuincentra.

Daarnaast is alle chocolade van Elvee duurzaam. De chocolade is 100% UTZ en/of Fairtrade

gecertificeerd.



OVER TODAY IS CANDAY

Create. Activate. Accelerate.

Today is Canday. The hybrid impact agency. Born in 2013. Born in the digital age.

Wij zijn Today is Canday. Hybrid impact agency voor merken en marketeers van vandaag, die willen verrassen,
niet vervelen. Durfals die geen bestaand publiek lénen, maar een éigen publiek creëren. Transparant.
Multidisciplinair. Even realistisch als visionair. Broedplaats voor tech geeks, datacrushers, structopaten,
verhalenvertellers, beeldendenkers, digital natives, business masterminds en social addicts. Voor iedereen die
onze mix van creatives én nerds, als springplank voor nieuwe ideeën ziet.

 
Alles wat jouw business nodig heeft om te groeien dus.

Elvee is op dit moment nog niet zo top of mind bij consumenten. Het merk
heeft veel moois te bieden, een breed assortiment aan chocolade- en
zoetwarenspecialiteiten van hoogstaande kwaliteit. De patisserie, altijd dichtbij.
Betaalbare luxe, voor ieder wat wils. Dit is waar Elvee voor staat. In de
samenwerking met Today is Canday hopen wij het merk nieuw leven in te
kunnen blazen en meer consumenten kennis te laten maken met en te
verbinden aan dit mooie merk.
— Jessie Hereijgers, Marketing Manager bij Elvee

Liefde voor Chocolade
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