
Initieel kwam ’t Groentehalleke bij nmg aan tafel 

voor een nieuwe website. Al snel werd duidelijk dat 

dit ondernemerskoppel een fantastisch concept in 

handen had, maar dat dit niet de aandacht kreeg 

die het waard was. Toch niet in zijn huidige vorm. 

Doordat nmg veel vertrouwen kreeg van Bjorn en 

Saren duurde het echter niet lang vooraleer het 

gesprek over de nieuwe website uitmondde in een 

gesprek over een nieuw bedrijf.

DE UITDAGING

CASE VITA VEGGIE 

Bjorn en Saren kenden met hun onderneming 

’t Groentehalleke een snelle groei. In geen tijd 

werd de groente- en fruitzaak op 2 locaties 

uitgebaat en kwam het vooruitzicht op een 

derde winkelpand. Het aanbod werd dan ook 

steeds diverser. Waar de winkel in het begin 

hoofdzakelijk groenten en fruit verkocht, werd 

het assortiment doorheen de tijd aangevuld 

met streekproducten en vers afgewerkte 

gerechten, belegde broodjes, en slaatjes.

OVER VITA VEGGIE



Tijdens het eerste gesprek was het meteen duidelijk 

dat ’t Groentehalleke een uniek concept kon worden 

binnen zijn regio. Het nieuwe pand dat de ondernemers 

op het oog hadden was veel groter dan de traditionele 

oppervlakte van een groente- en fruitwinkel, en bood 

dus meteen ruimte aan alle andere creatieve ideeën 

die de ondernemers voor ogen hadden. Zo zou er heel 

wat aandacht zijn voor onbekende streekproducten, 

plaats voor een verskeuken waarin slaatjes en verse 

pastagerechten bereid kunnen worden, een broodjes- 

en smoothiebar, en nog veel meer. Kortom: een healthy 

food conceptstore!

De sprong in het diepe zorgde aan de kant van nmg 

voor een breed vertrouwen en wakkerde bij Bjorn 

en Saren de creativiteit verder aan. Alles moest 

samensmelten met de opening van het nieuwe 

winkelpand. Slechts 6 maanden later. 

DE OPLOSSING

Het concept

In essentie

 – Nieuwe merknaam

 – Herpositionering van het bedrijf

 – Logo en merkidentiteit

 – Website en online marketing

 – Winkelconcept

 – Brochure

 – Advertising en campagnes



In de eerste plaats bedacht nmg een nieuwe, passende 

merknaam. De winnaar uit dit traject werd uiteindelijk 

“Vita Veggie”. De krijtlijnen voor het nieuwe concept 

werden gezet en daaruit werd een volledig nieuwe 

merkidentiteit ontwikkeld.

Het begon uiteraard met de creatie van een logo en 

de grafische elementen die nodig waren om de basis 

te leggen voor het merk. Daarna werd de volledige 

huisstijl bepaald en werd zeer breed naar toepassingen 

gekeken om de winkelbeleving te versterken.

Vita Veggie moest een trendy, eerlijke, en pure 

conceptstore worden. Een over the top knipoog naar 

het landelijke, maar wel in een eigentijds kader. Als klant 

moet je het gevoel krijgen dat een bezoek aan deze 

winkel een ware ontdekkingstocht is. 

Rebranding

 – Merknaam

 – Logo

 – Huisstijl & identiteit

 – Brandbook

“Bjorn en saren zijn ondernemers 

met passie, dat zag ik van het 

eerste moment toen ik bij hen 

binnenstapte. Heerlijk om samen 

hun droom mee te helpen 

verwezenlijken. Lekker, vers eten 

en een top-bediening, dat is Vita 

Veggie. Dat zijn Bjorn en Saren.” 

Bert - Account Director 



Conceptstore

 – Winkelconcept

 – Winkelbeleving

Vanuit de nieuwe merkidentiteit moest natuurlijk het 

pronkstuk nog geleverd worden. Zo ontwikkelde nmg 

een draaiboek van de perfecte belevingswinkel. We 

creëerden een winkelconcept dat volledig aansloot 

op de merkidentiteit. De WOW-factor vinden we terug 

in verschillende hoeken van de winkel. In plaats van 

een proevertjestafel werd een boom neergeplant 

met een zwevende tafel rond. Deze verwelkoming 

maakt meteen impact en laat de bezoeker meteen 

kennismaken met enkele creatieve producten. 

Budgettair werden gerichte keuzes gemaakt. Zo 

werd de oorspronkelijke vloer behouden om ruimte 

te maken voor een creatievere inrichting. Er werd 

zoveel mogelijk gewerkt met ruw hout. Ook bij 

het presenteren van de producten wordt plastic 

trouwens tot een minimum herleid. Reclameborden 

van leveranciers en fruitmerken worden geweerd, en 

het eigen logo wordt op verschillende plaatsen als 

eyecatcher gepositioneerd. Het pronkstuk daarvan is 

ongetwijfeld de groenwand met logo.

Zodra het concept bepaald werd, gingen we aan 

tafel zitten met Klokhuis Interieurarchitecten voor 

de verdere uitvoering van het project. Daarbij werd 

in de eerste plaats creatief gebrainstormd om zo de 

haalbaarheid van het geheel te finaliseren. Klokhuis 

is onze vaste partner in crime, en ook een nmg-klant 

natuurlijk. Zij zorgden voor de totale uitvoering van dit 

knappe concept. Er werd nagedacht over alles, zelfs 

over de kleinste verpakking van huisbereide gerechten.

Uiteindelijk was het nieuwe concept voor Bjorn en 

Saren zelfs zo overtuigend dat zij besloten 1 van de 

3 winkels te sluiten aangezien het concept niet vlot 

vertaald kon worden naar dat pand.

“Dankzij de samenwerking met nmg is 

onze online communicatie altijd zeer 

professioneel en helemaal in lijn met 

onze noden en behoeften. Met een 

minimum aan tijdsbesteding voor 

ons, en een maximum aan resultaat!” 

Bjorn - Vita Veggie



Bij de creatie van een nieuw merk komt uiteraard heel 

wat kijken. Zo werd bijvoorbeeld nagedacht over de 

signalisatie van het logo en de brochure, maar ook over 

de verpakkingen van de huisbereide gerechten. Alles 

moet de sfeer van het merk ademen: het verhaal moet 

kloppen tot in de kleinste details.

Onze opdracht beperkte zich niet enkel tot de grafische 

opmaak, ook de creatieve copywriting en de fotoshoot 

werden door nmg uitgevoerd. Onze vaste huisfotograaf 

bracht de winkelbeleving in beeld waarbij Bjorn en Saren 

een centrale rol speelden. 

Een vers merk

 – Fotoshoot

 – Copywriting

 – Brochure

 – Lettering & signalisatie



Er werd eveneens ingezet op een strategie binnen 

social media waarbij nmg in de eerste plaats een 

uitgebreide analyse voerde om zeer doelgericht 

resultaten te bereiken. Sindsdien zorgt nmg voor 

zowel de advertentiestrategie als de content creatie, 

en bouwen we de community uit. Een chatbot via 

Facebook Messenger zorgt voor een verhoogde 

interactie met het publiek. Facebook blijkt een krachtig 

instrument te zijn om de positie als dé inspirator voor 

lekkere en gezonde voeding in de regio te claimen. 

Sinds de lancering haalt de website 53,03% van al zijn 

bezoekers uit sociale media.

Nadat het winkelconcept op poten stond, werd 

eveneens een nieuwe website uitgerold. De website 

werd voorzien van een CMS-systeem en is vlot 

bereikbaar met alle devices (responsive). Tijdens de 

lanceringsweek behaalde de site meteen meer dan 600 

bezoeken/dag dankzij de lanceringscampagne. 

Online marketing

 – Website

 – Sociale media

 – Chatbot





Vita Veggie gaf nmg carte blanche om een nieuw 

totaalconcept te ontwikkelen en plukte daarvan de 

vruchten. Door een krachtige lancering van het merk 

noteerden de twee zaakvoerders na slechts enkele 

maanden al een merkbare omzetverhoging in het 

bedrijf. Wij namen deze uitdaging met beide handen 

aan en transformeerden hun volledige business.

In de toekomst blijft nmg waken over de strategie en de 

merkidentiteit. Zowel als raadgever én als uitvoerende 

partner zijn we een verlengstuk van Vita Veggie. 

Onze rol in de toekomst?

 – Campagnes en acties

 – Mediaplanning

 – Strategisch advies

 – Bewaken van de strategie

 – Totale uitvoering




