
Zes keer op rij
Meest Verantwoorde 

Supermarkt

PLUS draagt bijna
1,5 miljoen US dollar
af aan Fairtrade premie

Joseph Joseph
keukenhulpjes bieden 
gemak in de keuken

Maaltijdgemak: Nieuwe 
verse maaltijden ‘Uit de 
Keuken van PLUS’

Van 40 Laagblijvers op AGF naar 
300 Laagblijvers in de hele winkel

2020

6

Distributiecentra die grote 
volumes verwerken

Mooie lokale
voorbeelden van hulp5

Corona: Snel veel
communicatiematerialen
geregeld om veilig te 
kunnen werken

PLUS huismerk krijgt een 
nieuw jasje; je proeft, 
ruikt en voelt het product

E-commerce omzet-
ten waren zeer hoog 

Extra borrelgemak voor de 
klant, 40 nieuwe producten

PLUS steunt Nederlandse 
telers: bramen, blauwe 
bessen, komkommers
van Nederlandse bodem 

Grill en Gaar maaltijdcomponenten 
zorgen voor lekker, gezonde en 
snelle maaltijd 

Inslaan campagne
ondergaat metamorfose  

Diverse verbeteringen PLUS app
voor optimale klantervaring 

Meer ruimte voor Goed 
Eten dankzij assortiment 
optimalisatie  

100% Fairtrade cacao in alle 
PLUS huismerkproducten
waar cacao in is verwerkt

Plasticreductie
Gebak 168.000 kg, Brood 19.000 kg, 
Tomaten 18.000 kg, Avocado 1.229 kg 
plastic en 134.574 meter folie en meer

Nu in ruim 100 winkels 
Scan & Go beschikbaar

Elektronische schaplabels
bieden klant en winkel gemak

‘Buiten in Nederland’ leert 
kinderen over de natuur en 
brengt ze buiten

Introductie PLUS 
vleesvervangers

Bouw van BREEAM-
gecertificeerd DC 
Oss gestart 

Er wordt volop gespaard voor 
het PLUS Boodschappenpakket 

Veilige IT processen
dankzij M-AXI 

Samen zorgen wij voor onze klanten door florerend zelfstandig ondernemerschap. 

plus.nl

Kerst in het teken 
van weerzien

Introductie Goed Eten 
helden verstevigen 
positionering

PLUS voor de achtste keer 
Beste Wijnsupermarkt

Wij zorgen voor Goed eten,
de buurt en voor elkaar 

Zes nieuwe 
ondernemers

Zes nieuwe geslaagden PLUS
Aspirant ondernemersopleiding    

Vier nieuwe PLUS Waarden laten 
zien waar we voor staan: Open, 
Betrokken, Vooruit, Samen 

winkels
268 

ondernemers 
229

medewerkers
24.000

Het jaar 2020 in beeld!
Het jaar 2020 was een bewogen jaar. Als gevolg van het coronavirus lag 

onze focus op het zorgen voor een goede voedselvoorziening en de
veiligheid en gezondheid van klanten en medewerkers. Het was bovendien 

het eerste jaar van ons nieuwe businessplan waarin de zorg voor goed 
eten, voor de buurt en voor elkaar centraal staan. Er is veel vooruitgang 

geboekt en mooie projecten uit het businessplan zijn gerealiseerd.

Award website van 
het jaar gewonnen


