


Briefing. 

Voor de instore communicatie van Albert Heijn  
wordt veel gebruik gemaakt van papier en karton.

Door voornamelijk logistieke redenen worden  
deze materialen vaak maar éénmalig gebruikt.  

Naast het feit dat de productie van papier en karton 
veel van de natuur eist, is er een wereldwijd  
groeiend tekort aan deze materialen.  



Uitdaging 1.

Een Albert Heijn die in winkels zonder papier en karton  
dezelfde boodschap kan blijven communiceren.  



Inzicht 1.

Albert Heijn heeft 
veel ruimte die ze  
op dit moment niet  
benutten.  
 
Denk aan de vloeren, de ruimte boven  
de schappen en lege wanden.    

Onbenutte ruimte 

AH Jodenbreestraat



Inzicht 2.

Veel van de huidige instore communicatie wordt  
niet opgepikt door de winkelende consument.  



Inzicht 3. 

Er zijn veel innovatieve mogelijkheden voor instore 
communicatie waar Albert Heijn nog geen gebruik van 
maakt.   



Voorwaarden. 

Efficiënt 
De instore communicatie 
is complementair aan de  

winkelruimte en maakt optimaal  
gebruik van zijn omgeving. 

 

Op basis van de briefing en deze inzichten moet de oplossing voldoen 
aan de volgende voorwaarden: 

Origineel   
De instore communicatie  
moet opvallen, inspireren,  

enthousiasmeren en prikkelen.
We willen de consumenten  
verrassen en op een geheel  
nieuwe manier benaderen.  

Innovatief
De instore communicatie 

maakt gebruik van de laatste  
ontwikkelingen op gebied van 

 technologie en innovatie. 

Duurzaam 
De instore communicatie moet 
een vervanger zijn voor papier 
en karton en is op die manier  

milieuvriendelijker. 
 



Concept.

Laserlicht projectie als instore communicatiemiddel.



Concept.

Laserlicht projectie is de toekomst als het gaat om 
‘display advertising’. Met de introductie van laserlicht 
zijn projecties feller, lichter en geconcentreerder. 

Deze vorm van communicatie biedt veel meer  
mogelijkheden dan kartonnen actiedisplays,  
digitale schermen of traditionele lampprojecties.  

Bekijk hier het 1e filmpje. 

Bekijk hier het 2e filmpje. 

Bekijk hier het 3e filmpje.

Bekijk hier het 4e filmpje.

https://www.youtube.com/watch?v=yFyi_Af72Hk
https://www.youtube.com/watch?v=qZg_rsIFEPE
https://www.youtube.com/watch?v=k_u4MbA4F94
https://www.youtube.com/watch?v=4Ma4rxgNTG8


Concept.

Het wordt mogelijk om op iedere plek, op iedere vorm 
en op ieder materiaal een contentlaag te creëeren. 



Concept.

Klein en groot.  
Stilstaand en dynamisch. 
Muren, vloeren, display windows, borden en andere  
objecten en ruimtes worden getransformeerd. 



Concept.

De hele winkel wordt tot leven gebracht... 



Concept.

De lente hangt in de lucht. 
De vogeltjes fluiten en de zon begint weer te schijnen.  
Ook in de schappen van Albert Heijn. We kunnen er weer fris en fruitig tegenaan. 



Concept.

Verse producten 
Dat de producten van de
versafdeling vers zijn wisten 
we al, maar waar ze precies 
vandaan komen is een ander  
verhaal. We laten de consument 
zien uit welke bomen hun appels 
zijn geplukt, welke kippetjes hun 
eieren hebben gelegd en welke
koeien er nodig waren voor het 
maken van de lekkerste kaas.  
Hierdoor hebben verse producten  
nooit eerder zo vers gevoeld. 



Concept.

We projecteren  
campagnecontent 

Vernieuwende en dynamische  
content wordt gebruikt voor  

campagnes. In plaats van kartonnen  
borden die laten zien dat je kan  

sparen voor het allermooiste bestek;  
projecteren we deze set nu levensgroot, 

stuk voor stuk, door de winkel. 
Met als gevolg dat de campagne  

écht tot leven komt. 



Concept.

Sfeer
Plastic kerstbomen, nep 
spinnenwebben en papieren WK  
vlaggetjes zijn verleden tijd. In plaats 
daarvan projecteren we sneeuw- 
vlokken in de winter, magisch  
grote kerstbomen tijdens kerst,  
griezelige spoken met halloween  
én zien we juichend publiek boven  
de schappen tijdens het WK. Om nog  
maar te zwijgen over de verstopte 
paaseieren die tussen de schappen  
te vinden zijn.

 

Concept. 



Concept. 

Interactiviteit  
Stilstaande objecten brengen we tot leven. Denk aan 
een grote kersttafel in de winkel waar verschillende
gerechten op worden geprojecteerd. Zo inspireren we  
de winkelende consument en helpen wij hen een handje  
bij wat hij of zij dit jaar tijdens kerst op tafel gaat zetten.  
 
De huidige technologie biedt zelfs mogelijkheid tot 
interactiviteit. Via software die gelinkt is aan de Albert Heijn  
app kan de consument zelf het beeld, in dit geval het diner,  
veranderen. Ook kan hij of zij bijbehorende recepten en  
ingrediënten vinden.   



Concept.



Concept.

Bonus en prijzen
Ook prijzen en bonusschappen  
worden opgelicht. Hamsteren is nog  
nooit zo leuk geweest. Door de hele  
winkels rennen hamsterende hamsters.   
 
  Signing
Via de geprojecteerde pijlen en namen  
van schappen op de grond, verbetert de  
winkelervaring.

Naast signing gebruiken we de grond  
voor kinderspelletjes en speurtochten. 
Zo wordt boodschappen doen leuk, 
voor jong en oud.  



Voordelen.

Laserlicht projectie als instore communicatiemiddel heeft de volgende voordelen: 

Duurzamer
1.  Er is geen papier en karton meer nodig om te communiceren in de winkels.
2.  Laserprojectoren gaan erg lang mee en zijn daardoor ‘power efficient’.  
3.  De meeste projectoren zijn van recyclebaar materiaal gemaakt. 

Betere winkelbeleving
1.  De ‘customer journey’ wordt verbetert in Albert Heijn; consumenten worden meer geprikkeld.  
2.  Een oneindige hoeveelheid aan mogelijkheden voor de meest uiteenlopende en creatieve content om de  

consument te inspireren en enthousiasmeren. 
3.  De manier van communiceren is origineel en hierdoor onderscheidt Albert Heijn zich van zijn concurenten.  
4. De instore communicatie valt meer op. 

  
 

 



Voordelen.

Flexibeler
1.   Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de ruimte in de winkels.  
2.       Omdat content niet meer wordt gedrukt, kan deze veel sneller worden aangepast. Niets staat meer zwart
   op wit.  Het biedt de mogelijkheid sneller in te spelen op de consumentenvraag en ontwikkelingen. 
3.  Content kan afwisselend zijn. Voorheen kon er maar één boodschap geuit worden per plek. Nu kunnen  

verschillende uitingen elkaar afwissen - zo hoeft er niet op iedere hoek van de winkel een bord te hangen.
4.  De projector is mobiel en kan verplaatst worden. Daardoor wordt de indeling van de instore communicatie een 

stuk flexibeler. 



Voordelen.

Advertentie- 
mogelijkheden
  Er ontstaat een uitgebreider  
verdienmodel doordat product- 
leveranciers meer kunnen  
adverteren binnen de instore  
communicatie. Dit wordt  
mogelijk gemaakt door het  
flexibele karakter van dit  
communicatiemiddel.  



Uitdaging 2. 

Ontwikkel een campagne die de karton- en papierloze  
Albert Heijn aan het licht brengt. 



Inzicht 1.

Consumenten verwachten steeds meer van retailers 
als het gaat om duurzaamheid. 



Veel mensen willen wel ‘bewuster’ consumeren 
door biologisch te eten, maar goedkopere opties  
blijven aantrekkelijk.

Inzicht 2.



Inzicht 3.

Albert Heijn is al erg actief op het gebied van  
duurzaamheid. Ondanks dat kan het imago van Albert 
Heijn nóg groener. 



Hoofddoel. 

Een campagne die door middel van een nieuw groen  
communicatiemiddel de consumenten bewust maakt van  
het feit dat Albert Heijn de koploper in duurzaamheid is.

 

Op basis van de briefing en deze inzichten is het  
hoofddoel als volgt geformuleerd: 



Concept. 

We zetten Albert Heijn  
in groen daglicht.  

Letterlijk omdat we laserlicht 
als groene vervanger voor papier  
en karton gebruiken.  
 
Figuurlijk omdat we Albert Heijn  
belichten als duurzame koploper. 
  



Kerngedachte. 

We schrijven geschiedenis  
zonder inkt en papier. 



Instore. 

Instore projecteren we  
de kerngedachte van onze 
campagne. 

Een teller houdt bij hoeveel  
KG papier en karton er  
wordt bespaard. Deze teller  
is up-to-date en blijft oplopen. 



Duurzaamheid.

De nieuwe mogelijkheden die deze duurzame technologie  
biedt, gebruiken we meteen voor een duurzame actie. 

Duurzaamheid in het kwadraad. 
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Concept.

Het extra ingrediënt dat aan de campagne wordt  
toegevoegd voor een duwtje in de groene richting: 
de ‘Bio Bonus’. 



Concept. 

Niet duur.  
Wel duurzaam. 

De ‘Bio Bonus’ zorgt er ook voor dat  
de schappen van Albert Heijn in  

een groen daglicht worden gezet.  
Zo geven we biologische producten  

extra aandacht en helpen we hiermee  
de consument, maar ook de wereld.  

Betaalbaar én groen. 

Goed voor je portemonnee
én de wereld. 



Instore. 

Instore projecteren we de  
‘Bio Bonus’. 

Ook hier willen we de consument 
bewust maken van wat zijn  
groene aankoop als gevolg voor 
de wereld heeft. Een teller houdt 
bij hoeveel KG CO2 uitstoot er 
wordt bespaard tijdens de 
actie. Deze teller is up-to-date  
en blijft oplopen. 



Instore. 

Groen  
Hamsteren
Ook de hamsters slaan 

dit jaar groene producten in. 



Commercial. 

Ilse zet Albert Heijn  
in een groen daglicht 
 
Iedere dag opnieuw worstelt Ilse met de grote  
hoeveelheid karton die in haar winkel hangt.  
Na een wandeling door het bos kijkt ze omhoog  
naar de zon. Ze ziet ‘het licht’. Karton en papier
komen de Albert Heijn van Ilse niet meer in.  
In plaats daarvan zet ze Albert Heijn in ‘groen daglicht’.
Zo schrijft ze geschiedenis zonder inkt en papier. 
En nu ze toch zo goed bezig is, waarom niet  
de rest een duwtje in de groene richting geven.  
Met de Bio Bonus helpt ze iedereen aan de meeste, 
lekkerste en groenste aanbiedingen.  
Niet duur, wel duurzaam.



Social. 

Daarnaast zal Albert Heijn de groen belichte aanbiedingen online communiceren naar de consument. 

Albert Heijn

362 likes

Groen doen? Eitje. #BioBonus #AHingroendaglicht

1+1
Gratis

Groen doen? 
Eitje toch! 

Albert Heijn

362 likes

Duurzamer? Gaan met die banaan.  
#BioBonus #AHingroendaglicht

Duurzamer zijn?
Gaan met die banaan. 

25%
korting 

Albert Heijn

362 likes

Voor de groentjes onder ons.  #BioBonus
#AHingroendaglicht

Voor de groentjes 
onder ons. 

1+1
Gratis



Resultaat. 

Een campagne die bijdraagt aan een betere wereld, 
maar er ook voor zorgt dat Albert Heijn een nog  
groener imago krijgt. 



Resultaat. 

In Nederland én wereldwijd staat Albert Heijn in  
een groen daglicht. 



Bright future. 

Ik heb het licht al gezien.  
Nu Albert Heijn nog. 


