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Goed eten
PLUS staat voor: Goed eten voor iedereen, elke dag. 

En daarom is storytelling in de winkel juist voor PLUS zo belangrijk.  
Zo laten we zien dat onze communicatie meer is dan voornemens en beloftes, het is wat we in huis 
hebben. Wat we iedere dag doen. Met deze verhalen verhogen we de kwaliteitsperceptie en laten  
we zien wat PLUS uniek maakt, waarom het goed is dat je boodschappen komt doen bij PLUS.
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De PLUS-formule is gebaseerd op een samenspel tussen drie P’s: Puur, Persoonlijk & Prijs.  
De winkel is hierin dé plaats waar deze drie uiteindelijk tastbaar samenkomen.  
De kunst is nu om de juiste balans te vinden tussen deze drie P’s. Waarbij:
• Puur de drager is van de merkbeleving van de PLUS supermarkt
• Puur en Persoonlijk het onderscheidend element is
• Prijs de verrassende bevestiging is van een juiste keuze

Op deze manier draagt de winkel in totaliteit bij aan de formule en creëren  
we zo een ware winkelbeleving. 

PLUS heeft gekozen om hoog in te zetten op goed eten. Hierin schuilt immers  
de meest tastbare belofte van puur: 
• Hart voor de oorsprong 
• Oog voor de kwaliteit

Drie P’s: Puur, Persoonlijk & Prijs 
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Bij PLUS houden we van goed eten. Daar hebben we veel over te vertellen. En dat doen we bij  
PLUS graag, en met smaak. PLUS haalt goed eten dichtbij en dat klinkt door in de copy voor PLUS.  
Geen dure woorden, nooit highbrow, maar wel een beetje zelfspot en relativeringsvermogen. 

De toon is lekker Hollands en op een onderhoudende manier uitleggerig. Over goed eten raken  
we namelijk niet uitgepraat. Op tv en (instore) radio horen we de stem van Victor Löw. In de winkel  
zijn we kernachtiger, maar ook instore geldt dat Victor Löw het gezegd moet kunnen hebben. 
PLUS is niet van woordspelingen. De aanspreekvorm is je. 

PLUS geeft uitdrukkelijk geen recepten. Wel ideeën, suggesties en inspiratie, maar geen uitgebreide 
bereidingswijze. En ook al houden we bij PLUS van goed eten, we zijn ook niet van het Voedingscentrum. 
We kijken nauwlettend naar de Schijf van Vijf, maar een aardbeienvlaai moet een keer kunnen. 
We willen consumenten voortdurend het gevoel geven dat-ie niet teveel betaalt. Maar de mate  
waarin varieert: van prijsgeruststelling tot een flink prijsvoordeel.
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Heading, subheading en prijs: Gotham Bold Heading: Eight Days A Week 

Heading: Veneer

Heading: Hanley Slim Sans

Body: Gotham Book
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We gebruiken 2 standaard kleurenpaletten. 
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PLUS actiekleurenpalet
Rood wordt gebruikt om een actie aan te geven.

PLUS kleurenpalet
De kleuren van de corporate identity. 
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Basisprincipes  
winkelcommunicatie
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