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TIP 30 

Kansrijke introducties eerste helft 2010
Supermarkt Actueel maakt halverwege het jaar traditie-
getrouw de balans op van de veelbelovende productintro-
ducties uit de eerste helft van het jaar. Een enquête onder 
category managers en ondernemers in combinatie met een 
selectie van de redactie heeft geleid tot een Tip 30 van kans-
rijke introducties. Zij dingen aan het einde van het jaar mee 
naar de felbegeerde titel SuperIntro van 2010.

•	 Amoy	Mix	&	Wok	

•	 Arla	Apetina	met	toppings

•	 Arla	Biologische	zuivel	range

•	 Aviko	Rösti	Burgers	

•	 Bacardi	Mojito	Classic	“ready	to	serve”

•	 Bavaria	0.0%	Witbier

•	 Broodje	Döner	van	Mekkafood

•	 Bros	Puur

•	 Burn	Energy	Shot	van	Coca-Cola

•	 Côte	d’Or	Intense	biscuits

•	 Danoontje	Drinkyoghurt

•	 Dr.	Oetker	Lillifee	Muffins	en	Aardbeientaartje

•	 Dubbelfrisss	Aquafruit

•	 Fa	Royal	Jelly	showercream	en	creambath

•	 Grill	it!	Barbecuelijn	van	Silvo

•	 Iglo	Chicken

•	 Kips’	Patés	en	Vleesspreads

•	 Lassie	Toverrijst	Extra

•	 Libresse	Deo	Fresh	Normal

•	 Look-o-Look	Snoep	Voor	Grote	Kinderen

•	 Mentos	Get	Fresh	Keelpastilles

•	 Optimel	Variaties-concept

•	 Persil	EcoPower

•	 Prince	MiniCrowns

•	 Red	Bull	Energy	shots

•	 Schweppes	Fusion-range	

•	 Struik	Hotdogs

•	 Time	Out	Krokante	Graanrepen

•	 TUC	MiniBites	van	Lu

•	 Witte	Reus	100%	Hygiëne

Tip 30 kansrijke introducties eerste helft 2010 (op alfabetische volgorde)

Erik Hemmes: 
“Ik vraag me af of de consument 
wel zit te wachten op gigantisch 
nieuwe producten. Een langzame 
verandering scoort over het alge-
meen beter dan een grote veran-
dering, omdat mensen gewend zijn 
aan vaste patronen”.

Frank Nas: 
“Door functional benefits toe 
te voegen nemen a-merkfabrikan-
ten afstand van private labels 
en beïnvloeden ze tegelijkertijd 
de prijsperceptie bij de consu-
ment”.
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Het valt Hemmes op dat veel van 
de producten op de Tip 30-lijst 
hem in eerste instantie niets zeg-
gen. “Ik kom in veel supermark-
ten en probeer met regelmaat 
nieuwe producten uit, dus ik 
vraag me af of ik hier de enige in 
ben. Toch heb ik ook het idee 
dat het hoge tempo waarin intro-
ducties elkaar opvolgen hier aan 
ten grondslag ligt. Herhaaldelijk 
maak ik mee dat producten me 
opeens opvallen in het schap, ter-
wijl ze blijkbaar al enige tijd opge-
nomen waren.” Een introductie 
waar Hemmes zelf erg over te 
spreken is, is die van Magnum 
Gold. “De variant is royaal aan-
geboden met een fikse korting en 
toen ik een paar weken geleden 
in België bij Colruyt binnenliep, 
was er buitendemonstratie van 
het product.”

Assortimentsuitbreiding
De ongeschreven standaardre-
gel is dat je een introductie zes 
maanden de tijd moet geven om 
zich te bewijzen. “Tegenwoordig 
wordt er na drie maanden ech-
ter al gekeken of het product 
succesvol is.” Volgens Hemmes 
hangt dit ook samen met het 

feit dat het professionalisme in 
de branche toeneemt en assor-
timent meer dan ooit een con-
currentiefactor is. “Toch zou je 
daardoor ook verwachten dat 
retailers meer openstaan voor 
vernieuwing, maar als ik kijk naar 
het toegevoegde assortiment 
van onder meer de Albert Heijn-
winkels nieuwe stijl (circa 15.000 
artikelen) en C1000 Rood zie ik 
dat niet direct terug. Er wordt 
wel meer assortiment toege-
voegd, maar vaak zijn dit produc-
ten die al een langer bestaans-
recht kennen. En huismerken 
natuurlijk.”

Line extensions
Een introductie moet wezenlijk 
nieuw zijn, toegevoegde waarde 
bieden en de categorie vergro-
ten, maar ook het uitbreiden 
van een bestaand assortiment 
kan heel belangrijk zijn voor de 
beleving van de consument en 
de rentabiliteit van de andere 
varianten uit de productlijn. 
Hemmes: “Sowieso doet een 
fabrikant er goed aan om tussen 
de vier en de zes varianten in zijn 
productrange op te nemen. In de 
praktijk komt het er namelijk op 
neer dat een retailer twee tot 
vier varianten opneemt in het 
assortiment, oftewel 60 à 70%. 
Line extensions zijn goed voor 
de fabrikant, maar ook voor de 
retailer. Ze vergroten de herken-
baarheid in het schap en maken 

Introductie moet in lijn der verwachting liggen
Een nieuw product moet ook echt wezenlijk nieuw zijn, waarde toevoegen en de categorie 
vergroten. Maar retailkenner Erik Hemmes van Erik Hemmes\Trade Marketing Services 
plaats daar wel zijn kanttekeningen bij, want innovatie moet ook niet te ver doorschieten.  
“De acceptatiegraad ligt vele malen hoger als producten enigszins in de lijn der verwachting 
liggen bij de consument.”

Opvallende introducties

Look-o-Look is een van de spelers in de Tip 30 die Hemmes 
is opgevallen in het schap. “Leuk hoe een merk dat zich altijd 
gepositioneerd heeft als een merk voor kinderen de stap 
neemt naar een nieuwe doelgroep. De producten voor de 
‘oudere generatie’ hebben ook een duidelijke knipoog.” Lu 
heeft met maar liefst vier plekken in de Tip 30 de meeste 
nominaties. Hemmes beaamt dat Lu goed bezig is. “Vooral in 
België zie je dat Lu het groots aanpakt, maar ook in Nederland 
is er veel aandacht besteed aan bijvoorbeeld de Tuc MiniBites.” 
Hij vervolgt: “Ook Aviko is superactief en heeft een erg hoog 
introductiegehalte. Wel vind ik dat de handel ze niet de kans 
geeft die ze verdienen.” Hemmes constateert dat er maar al te 
vaak een hele productgroep van Aviko, zoals de maaltijdpan-
netjes, ontbreekt in de schappen van de grootgrutters. “Wat 
me verder opvalt is dat sinds de fusie tussen Perfetti en Van 
Melle het niveau van de introducties erg omhoog is gegaan.” 
De energy drinks van Red Bull en Coca-Cola vindt Hemmes 
terecht genomineerd. “Internationaal gezien zijn deze drankjes 
al een groot succes. We zijn daar in Nederland eigenlijk vrij 
laat mee.” Hemmes constateert dat de drankjes - die voorna-
melijk in het petrolkanaal verkrijgbaar zijn - ook steeds meer 
de retail opzoeken. 

“Het professionalisme in de branche neemt toe en assortiment is meer dan ooit 
een concurrentiefactor. Je zou dus verwachten dat retailers meer openstaan voor 
vernieuwing, maar dat zie ik niet direct terug”, zegt retailkenner Erik Hemmes van 
Erik Hemmes\Trade Marketing Services.
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het overtuigender. Eén product 
lijkt minder spannend en over-
tuigend dan drie of vier uit een 
reeks. Fabrikanten realiseren zich 
dit ook en spelen hier op in”.

Ondersteuning
Het uitrollen van een introduc-
tie begint bij het bekendmaken. 
Hemmes: “Je moet adverteren, 
one way or another. De investe-
ring hierin loopt echter gemak-
kelijk op tot € 1 miljoen en 
fabrikanten willen eerst zien of 
ze dat er uithalen. Het is dus een 
beetje de omgekeerde wereld 
geworden, waarbij het adverte-
ren niet vooraf, maar in een later 
stadium gebeurt”. Demonstraties 
zijn altijd goed, volgens Hemmes, 
omdat proeven en ruiken zo 
ongeveer het ultieme is dat je 
kunt doen. “Ook dit is echter 
heel duur en je bent al gauw 
twee jaar bezig om deze investe-

ringen terug te verdienen. 
Struik is een van de Tip 
30-genomineerden die de 
laatste twee jaar erg actief 
bezig is op het gebied van 
productontwikkeling en 
demonstreert ook regel-
matig op beurzen”, zegt 
Hemmes. 
Als een merkfabrikant 
kiest voor demonstra-
ties op de winkelvloer, 
is dit een investering op 
de lange termijn en niet 
alleen in het product 
zelf, maar in het totale 
merk. Een merk straalt 
dan echt vertrouwen 
uit. Een goed voorbeeld 
van een fabrikant die laat 
zien dat een goede naam 
ook doorwerkt bij de 
introductie van volgende 
producten is Witte Reus. 

“Consumenten den-
ken bij Witte Reus 
al gauw aan voor-
delige wasmiddelen. 
Inmiddels heeft 
Witte Reus ook een 
complete lijn voor 
schoonmaakmid-
delen opgezet, waar 
ze voortborduren 
op hun goede naam 
en dezelfde pay-off 
voor inzetten. Dat 
doen ze goed en de 
handel pikt dat goed 
op.”

Handel
“Het is leuk om te 
zien dat bepaalde 
fabrikanten een 
beetje out of the 
box denken op het 
gebied van media-
ondersteuning. 

Neem de 
actie van Persil 
EcoPower. Om de opname 
in het schap bij C1000 te vieren, 
kwamen Persil en C1000 met 
een paginagrote advertentie in 
de Telegraaf. Een bijzonder initi-
atief, dat je niet vaak ziet.” Ook 
communiceren met de handel is 
uiteraard erg belangrijk bij een 
productintroductie. “Het toestu-
ren van monsters is natuurlijk de 
beste manier om ook de handel 
kennis te laten maken met een 
product. Ik ontvang beroepsma-
tig ook regelmatig monsters en 
je kunt een mens geen groter 
plezier doen dan met een gra-
tis cadeautje. Koetsier, die bij 
Supermarkt Actueel Swiss mee 
laat sturen naar de abonnees, is 
daar een goed voorbeeld van. 
Een zakje saus zou zich hier ook 
goed voor lenen. Je bereikt een 

grote 
doelgroep 
en maakt het net even 
spannender.”

Niveau
Over het niveau van de intro-
ducties kan Hemmes niet veel 
zeggen. “Ik vraag me alleen af of 
de consument wel zit te wachten 
op gigantisch nieuwe producten. 
Een langzame verandering scoort 
over het algemeen beter dan een 
grote verandering, omdat mensen 
gewend zijn aan vaste patronen. 
Bij producten die in de lijn der 
verwachting liggen bij de consu-
ment is de acceptatiegraad vele 
malen hoger.”

Lianne Kooistra

Winstgevendheid van nieuwe producten

Hemmes heeft een eigen rekenwijze om te bepalen of een 
product de moeite waard is om te handhaven. Een plankmeter 
moet volgens hem namelijk gemiddeld € 75,- opleveren.
 “Gemiddeld is een product 10 cm breed. Er vanuit gaande dat 
het product op één facing staat en een gemiddelde prijs van 
€ 1,50 heeft, betekent dit dat er circa vijf stuks per week van 
verkocht moeten worden. Dat komt dus neer op € 7,50,- per 
week om winstgevend te zijn voor de retailer. Maar bij € 4,- 
of € 5,- per week zit je in de meeste gevallen al goed, omdat 
ik nu van gemiddelde prijzen uitga en de 80/20-regel ook 
opgaat."

TIP 30 11


