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gemiddelde weekomzet van 120 
duizend euro, zou dat betekenen dat 
Lidl meer dan 2 procent van de 
omzet uitgeeft. Dat ligt in lijn met 
de lagere marges die discounters 
hanteren,” aldus Hemmes.

Dat Lidl graag via abri-posters 
communiceert, is terug te zien in de 
Nielsen-cijfers. De bruto bestedingen 
aan dit medium stegen dit jaar (YTD 
september) met 652 procent tot 4,1 
miljoen euro. Bart de Vries, commer-

cieel directeur van buitenreclame-
exploitant JCDecaux, ziet al enkele 
jaren dat supermarkten meer  
buitenreclame inzetten. De totale 
bruto bestedingen bij dit medium 
stegen sinds 2009 met 68 procent. 
“Dit komt enerzijds omdat buitenre-
clame het enige overgebleven 
massamedium is, anderzijds heeft 
het per duizend contacten een lage 
kostprijs. Daarnaast is het door 
technologische ontwikkelingen een 

flexibel medium geworden.”
Door de onvermijdelijkheid van 

buitenreclame kan een formule 
structureel aan haar imago werken, 
zegt De Vries. “Het heeft een hoog 
bereik onder mensen die op weg zijn 
naar de supermarkt. Met ons 
abrinetwerk bereikt een supermarkt-
keten in november 57,1 procent van 
de mensen die de dagelijkse bood-
schappen doen in een huishouden.”  
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HAnDel Peter Smit

NIEUWVEEN - Lidl is C1000 
voorbijgestreefd in het aantal 
reclame-uitingen. Na Albert Heijn 
is de discounter nu de grootste ad-
verteerder onder de supermarkten, 
blijkt uit nieuwe cijfers van Nielsen 
Media.

Afgelopen weken pakte Lidl groot 
uit op abri’s, via radio en televisie en 
in de dagbladen met zijn derde 
uitverkiezing tot beste agf-super-
markt. De ongekend grote campagne 
past in de groeiende reclamebeste-
dingen van de discounter. In 2009 
gaf Lidl nog 50 miljoen euro (bruto) 
uit aan reclame. Dit jaar staat de 
teller eind september al op 48,6 
miljoen euro, een plus van 12,7 
procent ten opzichte van dezelfde 
periode in 2011.

Marketingkenner Erik Hemmes 
ziet de recente Lid-campagne als een 
opwarmertje voor de kerstperiode. 
“Lidl is met zijn kerstaanbod een 
geduchte concurrent van Albert 
Heijn’s Excellent geworden. Door 
consumenten nu alvast kennis te 
laten maken met de formule, hoopt 
Lidl ze met de feestdagen weer terug 
te zien.”

Lidl gaf dit jaar al 133 duizend 
euro per filiaal uit aan reclame en is 
daarmee een veel grotere adverteer-
der dan AH of Jumbo. “Volgens de 
kengetallen besteedt een retailer 
doorgaans 1 procent van de omzet 
aan reclame. Gerekend met een 

Lidl na AH grootste adverteerder
Nielsen: discounter besteedt dit jaar fors meer aan buitenreclame

Deen start  
bloemenhop

NIEUWVEEN - Supermarktke-
ten Deen komt als eerste super-
markt van Nederland met een 
eigen bloemenwebshop. Sinds 7 
november kunnen klanten 
speciale boeketten bestellen via 
Deen.nl. Deen werd dit jaar voor 
de derde keer op rij gekozen tot 
beste Bloemensupermarkt van 
het jaar en grijpt deze prijs aan 
voor de lancering van de nieuwe 
webshop. Klanten kunnen de 
boeketten gratis thuis laten 
bezorgen in een speciale cadeau-
doos. De boeketten zijn verkrijg-
baar vanaf 20 euro.  Pagina 13

Ministerie steunt 
gedragscode 

NIEUWVEEN - Het ministerie 
van Economische Zaken wil 
meewerken aan de totstandko-
ming van een gedragscode 
eerlijke handelspraktijken tussen 
leveranciers van levensmiddelen 
en afnemers, zoals supermarktke-
tens. Dat schrijft het Financieele 
Dagblad. Het ministerie, bedrijven 
en brancheorganisaties gingen 
om tafel na de ‘twee procent’- 
brief van Albert Heijn, twee 
maanden geleden, waarin de 
supermarktketen een extra 
korting van haar leveranciers 
eiste, oplopend tot 2 procent. 
Directeur Philip den Ouden van 
de FNLI is blij met de uitkomst.

Aldi sluit winkels 
in Duitsland

ESSEN - Aldi Nord ontdoet zich 
in snel tempo van haar kleine 
vestigingen. Sinds maart heeft de 
harddiscounter in Duistland al 40 
filialen gesloten. In totaal staan 
400 winkels ter discussie. Volgens 
Lebensmittelzeitung maken de 
winkelsluitingen deel uit van de 
moderniseringsoperatie die Aldi 
Nord momenteel doorvoert. De 
formule heeft het minimum 
verkoopvloeroppervlak voor 
nieuwe vestigingen verhoogd van 
1000 naar 1200 vierkante meter. 
De extra meters zijn volgens inge-
wijden nodig voor de A-merken 
die Aldi wil toevoegen. 

Spar start agf-
opleiding

WAALWIJK - Spar start begin 
januari met een agf-opleiding op 
haar academie. Op die manier wil 
de buurtwinkel de kwaliteit van 
de agf-afdeling verhogen. Spar 
verwacht in januari 2013 met 
vijftig medewerkers aan de slag 
te gaan. Naast lesstof over 
assortiment en kwaliteitskennis 
wordt aandacht besteed aan 
presentatie, prijs, promotiemate-
rialen en interactie met de klant. 
De cursus bestaat uit een gedeelte 
dat digitaal wordt aangeboden en 
drie dagdelen fysieke training op 
de winkelvloer. 

HAnDel Joost Agterhoek en Malin Kox

ZAANDAM - De bol.com-afhaalpun-
ten die Albert Heijn deze week in-
troduceerde zijn niet alleen bij filia-
len, maar ook bij vier ondernemers 
in de winkel te vinden. Bovendien 
heeft de marktleider een eerste 
fvestiging in het vizier waarbij een 
Pick Up Point moet komen.

Het gaat hierbij om het Albert 
Heijn XL-filiaal aan de Wendelaar-
straat in Alkmaar. De aanvraag voor 
een omgevingsvergunning ligt sinds 
12 september bij het college van 

B&W en is nog in behandeling. 
Albert Heijn bevestigt de aanvraag, 
maar kan nog niks zeggen over een 
openingsdatum. Bij de betreffende 
AH XL zijn al wel bestellingen van 
bol.com af te halen, meldt woord-
voerster Anoesjka Aspeslagh. 
Klanten van deze webwinkel kunnen 
sinds afgelopen woensdag hun 
bestelling laten bezorgen bij een 
Albert Heijn in hun omgeving. Het 
gaat om 59 winkels, waaronder alle 
34 AH XL’s. De 25 overige winkels 
variëren van groot tot klein, volgens 
Aspeslagh om te kijken hoe de 
service werkt in verschillende 
winkelformaten. Vier van de 25 
AH-supers zijn van franchisers, 
namelijk de winkels in Joure, Den 
Helder, Maade en Antwerpen. Deze 
ondernemers zijn bijzonder blij met 
de afhaalpunten, zegt Aspeslagh. 
“Het is een extra service die zij ook 
willen.” De bol.com-bestellingen 
gaan niet mee in de reguliere 
beleveringsstroom van de AH-win-
kels: bezorgdienst Kiala neemt het 

vervoer van de pakketjes voor haar 
rekening. Uitgezonderd zijn televi-
sies, artikelen van externe verkopers 
en artikelen die inclusief de verpak-
king groter zijn dan 50 bij 50 bij 170 
centimeter. Bezorgen is gratis bij een 
besteding vanaf 20 euro. In de 
winkels staat een kast achter de 
servicebalie waar de bestellingen in 
worden opgeslagen tot de klant ze 
ophaalt. Het terugbrengen van 
bestellingen kan ook bij de super-
markten. Dat zou kunnen zorgen 
voor meer rijen bij de servicebalies, 
het is immers makkelijker een 
bestelling terug te brengen naar de 
winkel dan deze zelf terug te sturen. 
Aspeslagh zegt dat het gaat om de 
service. “Bij andere Kiala-punten kun 
je ook je bestelling terugbrengen. 
Het moet duidelijk zijn voor de klant 
en wij willen de hele service bieden.” 
Aspeslagh beaamt dat er extra 
werkzaamheden bij komen. Maar, 
zegt ze: “Die zijn natuurlijk ingecal-
culeerd”.

Albert Heijn denkt binnen een 

halfjaar aan een uitrol te kunnen 
beginnen, zegt Aspeslagh. “In 2013 
zullen we de overige winkels ook 
voorzien van de afhaalpunten. In 
principe valt België daar ook onder.” 
De Albert Heijn Pick Up Points, 
waarvan de eerste kort geleden 
opende in Heemstede, staan voorals-
nog los van de bol.com-bestellingen. 
Aspeslagh zegt dat de formule wel 
de mogelijkheden ziet om beide 
afhaalpunten te combineren. “In de 
toekomst kan het, maar op korte 
termijn zul je het nog niet zien.”

Eerste aanvraag voor Pick Up Point naast AH XL in Alkmaar

Afhaalpunt bol.com ook bij AH-ondernemers
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Een bol.com-afhaalpunt bij Albert Heijn

Lidl zette een grootscheepse campagne op poten om de uitverkiezing tot beste agf-supermarkt te vieren. In Leiden adverteert de discounter op de stoep 

voor de Jumbo-supermarkt.
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