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Een jaar of zes geleden was Erik
Hemmes van Erik Hemmes\Trade
Marketing Services voor het eerst in
Beijing. Het land en de beginnende
verwesterlijking intrigeerden hem.
Hij besloot terug te gaan. Kijken
hoe ver deze ontwikkeling was
doorgegaan. “Zes jaar geleden reed
iedereen daar nog rond in van die
bakfietsjes. Inmiddels is het er bar-
stensvol met auto’s. Het land maakt
een enorme economische ontwikke-
ling door. Niet verwonderlijk, want
het leven gaat er 24 uur per dag
door.” Inmiddels staat de teller van

het inwonersaantal stil op 1,2 mil-
jard inwoners, ofwel een vijfde van
de wereldbevolking. Dit terwijl het
land qua oppervlakte Rusland en
Canada voor moet laten gaan. 

Carrefour
Een van de supermarkten die

Hemmes er bezocht, was de
Carrefour. Een supermarkt van onge-
veer tienduizend vierkante meter,
verdeeld over twee etages. 49 kas-
sa’s staan klaar om de vele klanten
te verwerken. De winkelwagentjes
blijven veelal buiten staan. “Het ge-
middelde maandinkomen in Beijing
ligt op zo’n tweehonderd euro. Dat
is voor de meeste Chinezen mis-
schien veel, maar niet voor de in-
woners van de hoofdstad. De

producten in de supermarkt zijn
veel te duur om er een wagen vol
van te kopen. Daarom winkelt de
Chinees veelal met winkelmand-
jes.” Een typisch Chinese super-
markt is de Wu-Mei. Deze formule
kent diverse varianten, van een
kleine kiosk (Express Store) tot een
grote convenience supermarkt.
Deze winkels zijn in de gehele stad
te vinden. 

Typisch
In China is er een hoge graad

aan bediening in de winkel.
“Ongelooflijk veel personeel staat
klaar om de klant te bedienen. Met
name op de versafdelingen.
Natuurlijk aangekleed met hand-

China. Al tientallen jaren halen wij er onze goedkope producten
vandaan. Nu draaien de rollen enigszins om. China wil op het
Westen lijken en dat is terug te zien in de supermarkten aldaar. Het
land blijkt een walhalla voor luxueuze Westerse a-merken.
Chinezen houden van rumoer op de vloer en de acties en promo-
ties zijn er niet van de lucht. Ook als het gaat om de Westerse pro-
ducten. De lokale bevolking kan de producten niet of nauwelijks
betalen, maar dat lijkt niemand te deren.  

Chinezen en het
rumoer op de vloer 

- SUPERMARKT -

A-merkleveranciers krijgen volop ruimte om producten in speciale displays te presenteren.

De Westerse producten zijn zo duur
dat Chinezen aan een boodschappen-

mandje voldoende hebben.



schoenen, witte laboratoriumjassen
en mondkapjes.” Opvallend is ver-
der de enorme ruimte die wordt ge-
reserveerd displays en andere
speciale presentatievormen om ex-
tra de aandacht te trekken van de
consument. Dit geldt overigens ook
voor presentaties ín het schap.
Opvallende acties worden niet al-
leen in kw gevoerd. In de koeling
worden producten gepromoot door
er anderhalve meter voor te reserve-

ren. Een typisch Chinees product is
de houdbare melk in plastic zakken.
Koelkasten behoren in China nu
eenmaal niet tot de standaard keu-
kenuitrusting, dus veel melk is lang
houdbaar. Om zo min mogelijk
ruimte in beslag te nemen, is het
verpakt in de plastic zakken.  

A-merken
China blijkt het walhalla te zijn

voor a-merkleveranciers. Ze krijgen

volop ruimte om zichzelf in specia-
le displays te presenteren, promi-
nent uit het schap naar voren te
komen én om hun naam zeer na-
drukkelijk op de winkelvloer te
communiceren. Merken als
Procter&Gamble en Heineken zijn
populair in China. Fascinerend is
dat Procter&Gamble adverteert met
zijn eigen naam als merknaam. De
leveranciers zijn niet alleen promi-
nent vertegenwoordigd met hun
producten. “In grote supermarkten
zijn permanent vertegenwoordigers
van grote a-merkleveranciers te vin-
den. Voor Westerse begrippen is de
stationering van dergelijke mensen
niet duur.” 

Opvallende facetten van de
Chinese supermarkt:
- veel bediening

- groot aanbod luxe,Westerse producten

- groot aanbod snacks/tussendoortjes

- houdbare melk in plastic zakken

- melk in diverse vruchtensmaken

- veel producten verpakt in kleurrijke

papieren zakken

- veel displays en presentaties buiten het

schap

- veel brede promoties in de koeling

- meeste klanten gebruiken winkelmandjes
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Houdbare melk in zakken is populair in China. De melk is in vele verschillende
smaakvarianten beschikbaar.

Procter&Gamble adverteert met zijn eigen naam als merknaam. In Chinese supermarkten worden klanten op grote
schaal bediend.


