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Ontbijtje, snack voor onderweg of tussendoor, hapje voor bij de borrel, snelle

 maaltijd, dessert... Het aantal consumptiemomenten neemt toe en dat is ook te

merken aan het assortiment in de supermarkten. De groeiende diversiteit in levens-

middelen, hun formaten en verpakkingen wordt eens te meer zichtbaar tijdens een

rondje door een Albert Heijn in Hilversum met supermarktkenner en consultant 

Erik Hemmes, van Erik Hemmes\Trade Marketing Services.
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‘Grenzeloze combinaties om heerlijk te borrelen’, luidt de boodschap op dit meubel. Albert Heijn plaatst hier prosecco, wijnboek-

jes, droge worsten, salades, olijven, opgerolde worstjes en tapasselecties naast elkaar. ‘Albert Heijn is leading wat betreft con-

sumptiemomenten én in het combineren van producten die elkaar aanvullen’, zegt Hemmes. ‘Dat zie je terug in dit meubel.’
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Een stuk watermeloen in een doorzichtige verpakking. Volgens

Hemmes een goed voorbeeld van hoe Albert Heijn inspeelt op

eetmomenten. ‘Het is makkelijk om mee te nemen en het heeft

een versuitstraling. Jongeren gaan tegenwoordig sneller voor

vers. De omzet van gesneden vruchten is nu al groter dan van

vruchten in blik. Het verpakken van fruit en groenten op deze

manier maakt het product ook smakelijker.’

Het combinatiedenken komt terug in deze opzet. Grillproducten

worden in dit meubel aangevuld met vleessauzen. Boven het

meubel torent de grill uit. Daarnaast kunnen klanten stukjes

vlees van de grillproducten proeven. Hemmes: ‘Albert Heijn

heeft zich gerealiseerd dat proeven hoort bij de ‘fun’ van het

winkelen.’

Kaas verschijnt in steeds meer verschillende vormen, gericht

op verschillende consumptiemomenten. ‘De afgelopen jaren is

vaker het mes in productontwikkeling gehanteerd. Je ziet meer

verschillende formaten. Het plakkenkaassegment bijvoorbeeld

is gigantisch gegroeid. Denk aan kaasblokjes in een zak. Maar

je ontdekt hier ook veel meer buitenlandse kazen en ronde 

geitenkaasjes in verpakking. Dat zag je tien jaar geleden nog

niet op de winkelvloer.’

‘Vleeswaren in rolletjes in een doorzichtige verpakking is een

nieuwe vorm van presenteren. Het versterkt een ambachtelijke

uitstraling en je kunt het zo meenemen, afgestemd op een eet-

moment’, zegt Hemmes.

Zelfs het assortiment diervoeding is tegenwoordig afgestemd

op consumptiemomenten. ‘Eerst zat het voedsel alleen in blik-

jes, maar zo’n blikje was eigenlijk te veel voor één kat. Tegen-

woordig zijn de porties afgestemd op één dier en is er een

zodanige keur aan smaken dat je je afvraagt of het gaat om de

smaakbeleving van het baasje of het huisdier.’

‘Je ziet bij de deegwaren een groeiend aantal combinaties van

pesto- en pastasauzen. Daarnaast is er nog een opmerkelijke

ontwikkeling. Vroeger zaten de producten standaard in een

dichte verpakking, tegenwoordig in een doorzichtige. Je ziet

ook binnen dkw dat er een verschuiving gaande is richting een

versuitstraling.’
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Een typisch voorbeeld van een combinatieproduct: salade en toast in één verpakking. ‘En het is echt consumptiemomentgericht

denken wat je hier ziet. Je kunt het ter plekke consumeren’, zegt Hemmes.

Een meubel waar prosecco wordt ondersteund met allerlei vleeswaren, tapas en sauzen. De combinatie van deze producten zorgt

voor een ambachtelijke uitstraling.
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‘Alle ingrediënten voor een maaltijd en zelfs voor een salade

zitten tegenwoordig in aparte zakjes of bakjes. Je vindt pijn-

boompitjes en gebakken spekjes in de koeling. Dat werkt naar

de klant toe heel goed. Vroeger kocht je een ui. Nu haal je 

gesneden ui uit een zakje. De groei van maaltijdsalades is een

goed voorbeeld van het denken in consumptiemomenten.’

Op deze kopstelling heeft Albert Heijn twee producten

 geplaatst die zijn bedoeld voor hetzelfde consumptiemoment:

op de bank voor de televisie met een zak chips en een fles bier.

Lay’s chips en Heinz tomato ketchup. Twee merken op één

 verpakking. Chips met ketchupsmaak wordt zo letterlijk een

combinatieproduct.

Een ‘perfect match’ noemt Coca-Cola het op deze display. De

frisdrankgigant probeert zijn product te verkopen door te 

stellen dat het goed cola drinken is bij het eten van een pizza.
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