
TIP 
 

Foto invoegen 

• Klik op het grijze vlak. 

• Verwijder het grijze 

vlak met Delete. 

• Klik op het afbeeldings-

pictogram 

• Selecteer de foto. 

• Klik met de rechter-

muisknop op de foto. 

• Kies Naar achtergrond. 

 

Op dezelfde wijze kunt u 

ook een ingevoegde foto 

vervangen. 

 

Kopieer deze dia als u 

de dia vaker wilt 

gebruiken! 

We werken aan bewustzijn over 

gezonde voeding en een hogere 

consumptie van groenten en fruit. Dat 

doen we onder andere via 

promotionele activiteiten en online 

media. Daarbij zetten we in op meer 

consumptie en minder verspilling. 
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• Inspireren consumenten om meer met groente en 

fruit te doen met Verse Oogst.  

 

• De recepten op dit platform maken vers koken en het 

gebruik van onze producten makkelijker.  

 

• Consumenten raken meer betrokken en kunnen 

contact leggen met telers.  

 

• Onze activiteiten op internet en sociale media helpen 

ons om actueel en relevant te blijven voor de 

samenleving.   
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‘Asperges, de koningin van de groente’ 
 

• Eerste TV-campagne ooit voor asperges gesteund om 

asperges hipper te maken onder jongeren boven de 

rivieren.  

 

• Ontwikkelen asperge promoties, zoals de 

#snacksperge foodtruck die een maand lang 

verschillende steden in de Randstad aandeed.  

 

• Voor de campagne van asperges werkten we samen 

met het Nederlands Aspergecentrum.   
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Sweet Sensation  
 

• Ondersteunen consumptie van Sweet Sensation 

peren door crossmediale campagne te ontwikkelen.  

 

• De vrucht neergezet als gezond tussendoortje voor 

onderweg, waarbij geen gedoe met druppen of 

schillen.  

 

• Een peer was voornamelijk een vrucht voor in 

gerechten of op de fruitschaal, nu een 

consumptiemogelijkheid onderweg. 
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Portie- en breekverpakkingen 
 

• Gezond eten makkelijk maken.  

 

• Mensen eten vaker kleinere maaltijden en 

tussendoortjes. Daar speelden we op in met de 

nieuwe breekverpakking voor blauwe bessen. De 

verpakking met vier bakjes met een topseal zijn 

eenvoudig los te breken en daardoor ideaal om mee 

te nemen.  

 

• Focus op recycled plastic.  
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Little & Fresh 
 

• Kleinere huishoudens vragen kleinere groenten.  

 

• Toenemende voorkeur voor biologisch en onverpakt.  

 

• Retailconcept ‘Little & Fresh’ - dat zijn biologische 

groenten van een kleiner formaat die onverpakt 

verkrijgbaar zijn. Zo maken we biologisch bereikbaar 

voor een nieuwe doelgroep en dragen we bij aan een 

duurzamere samenleving.  
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