
Een goede campagne,
daar houden we van.
PLUS-EK-voetbalcampagne
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t Communicatieregisseurs* is de lokale marketingspecialist voor jouw 

PLUS. Wil jij je omzet verhogen, meer naamsbekendheid genereren 

of de klantloyaliteit vergroten? Ons creatieve team staat voor je 

klaar om unieke reclamecampagnes te bedenken.

In de tussentijd gaat in juni het EK-voetbaltoernooi van start, een 

evenement waar we met z’n allen naar uitkijken en dat we natuurlijk 

samen willen beleven. Communicatieregisseurs* heeft daarom de 

PLUS-EK-campagne ontwikkeld voor meer loyaliteit en een hogere 

besteding. Met de online EK-voetbalpool krijgen potentiële en 

bestaande klanten de gelegenheid om het EK voetbal samen te 

beleven.

Een goede campagne,

daar houden we van.

PLUS-EK-pool

EK-tickets

Informatieboekje

Posters

Schapkaarten

Plafondhangers

Winkelwageninlay

Social media

Pagina-advertentie

“Samen het EK voetbal beleven,
daar houden we van.”



Een eigen EK-pool voor familie, vrienden en collega’s maakt het 

voetbaltoernooi nog spannender. Wie heeft de meeste voetbalkennis of het 

meeste geluk? Met de PLUS-EK-pool ga je de strijd aan en beleef je samen 

het EK online. Zo simpel is het! 

Speel je mee in de PLUS-EK-pool dan maak je kans op mooie prijzen!

Voorspel 
de uitslag



Jouw ticket  
naar het EK

De PLUS-EK-campagne is gericht op het trekken van (nieuwe) klanten om 

vervolgens binding te creëren. Twee vliegen in één klap. 

Het verzorgingsgebied krijgt huis-aan-huis een EK-ticket in de brievenbus. 

Dit kan worden ingeleverd voor een 1+1-artikel. Tijdens de EK-periode krijgt 

een klant bij een aankoopbedrag van 25 euro of meer een volgende ticket. 



Informatie-
boekje
Klanten kunnen aan de kassa 

kleine informatiefolders 

meenemen met daarin de uitleg 

van de EK-campagne. 

Posters en 
schapkaarten
Om in de winkel goed 

duidelijk te maken waar de 

1+1-artikelen staan, worden 

er posters en schapkaarten 

geleverd.

Beleef het EK met 
uw familie, vrienden, 
collega’s of klasgenoten.
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Samen het EK beleven.
Daar houden we van.

Een eigen EK pool voor familie, vrien-

den en collega’s maakt het voetbal-

toernooi nog spannender. Wie heeft de 

meeste voetbalkennis of wie heeft er 

het meeste geluk? Met de PLUS EK pool 

ga jij de strijd aan met je vrienden en 

familie en beleven jullie samen het EK 

online. 

Tijdens de EK actieperiode ontvang je 

jouw EK Pool tickets bij PLUS van de Pol. 

Met dit ticket start jij jouw EK beleving. 

Op de website ga je de strijd aan in de 

PLUS EK Pool of strijd je tegen je vrien-

den en familie in je zelfgemaakte sub-

pools. Hoe meer spelers mee doen aan 

de EK pool 2021, hoe gezelliger! Nodig 

daarom je familie, vrienden en collega’s 

uit om mee te doen met de pool en maak 

kans op mooie prijzen. 

Jouw EK ticket is eveneens gekoppeld 

aan 1+1 gratis-actie Ieder EK Ticket is tij-

dens de actieperiode in te leveren voor 

een 1+1 actieartikel in de winkel. 

Beleef het EK met uw familie, 
vrienden, collega’s of klasgenoten. 
Doe mee met de pool!
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Winkelwageninlays

Voor alle winkelwagens worden inlays geleverd. Deze zullen de klanten blijven stimuleren 

om mee te doen met de EK-pool en tickets in te leveren.

Plafondhangers

Aan de start van de campagne wordt alle instore communicatie geleverd. De plafondhangers 

bestaan uit twee verschillende soorten. Het zijn echte blikvangers voor in de winkel.



Social media | Facebook & Instagram

Met behulp van Facebook en Instagram wordt een groot publiek bereikt. Het zijn 

geweldige middelen om met de doelgroep te communiceren, te activeren en voor 

interactie.

Pagina-
advertentie

Om de campagne bekend te maken onder het 

grote publiek in de regio kan er een advertentie 

worden geplaatst in de regionale kranten en 

dagbladen.
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PLUS van de Pol
 Kesteren 

PLUS van de Pol Iedere week is jouw EK Ticket geld waard
bij PLUS van de Pol. Ieder EK ticket is in de actieperiode in 
te leveren voor een 1+1 actieartikel in de winkel. meer...

PLUS van de Pol

See More

Haal jouw EK ticket bij PLUS van de Pol, speel mee met de 
EK Pool en maak kans op mooie prijzen! Met de PLUS EK 
pool ga jij de strijd aan met je vrienden..... meer weergeven

PLUS van de Pol

Speel 
samen met 
je vrienden 
mee in de EK 
Pool!



Campagne tijdlijn
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Week 1Week -1Week -2Week -3 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5

7-13 juni31-6 juni23-30 mei17-22 mei 14-20 juni 21-27 juni 28-4 juli 5-11 juli

Social media 
aankondiging

EK-tickets  
(huis-aan-huis)

inleveren in week 1

Pool open

Social media 
aankondiging

Folder aan de kassa

Social media 
aankondiging

Plafondhangers

Winkelwagen inlay

Social media 
aankondiging van 

artikel 1

EK-ticket versie 1

Poster en schapkaart 1

Social media 
aankondiging van 

artikel 2

EK-ticket versie 2

Poster en schapkaart 2

Social media 
aankondiging van 

artikel 3

EK-ticket versie 3

Poster en schapkaart 3

Social media 
aankondiging van 

artikel 4

EK-ticket versie 4

Poster en schapkaart 4

Social media 
aankondiging van 

artikel 5

EK-ticket versie 5

Poster en schapkaart 5

Start EK en 
actieproducten

Bekendmaking
campagne

Bekendmaking
winnaar

pool
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