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vOORwOORD

I k heb nieuws… Dus laat ik daar eerst mee beginnen. Op 12 mei 

 relaunchen we met een krachtige mix van twee events met de Challenge 

Awards Unlimited. Met 90% workshops, netwerken en sprekers. Volgens de 

succesvolle persoonlijke en interactieve pick & mix formule.

Het faciliteren van dit event komt voort uit een persoonlijke drijfveer. Ik doe dit 

omdat we binnen Caracter Company dagelijks het bewijs zien dat luisteren, 

delen en leren van anderen je helpt je te ontwikkelen en resultaten verbetert. 

Voor jou persoonlijk en zakelijk. Mijn basisingrediënten voor groei. Het bewijs 

van deze succesformule zie ik dagelijks terug.

Resultaat komt alleen niet vanzelf. Het begint met de individuele wil om te 

investeren (in jezelf of je medewerkers), te delen en je open te stellen. Daarom 

petje af voor de genomineerden in deze Best Practice-bundel. Zij hebben het 

lef gehad krachten te bundelen en ondanks alle drukte tijd te maken om stil te 

staan bij de prestaties. Succesverhalen over categorievisie en -ontwikkeling, in 

combinatie met een geïntegreerde klantbenadering. Wederom een bron van 

inspiratie. Met daarbij dank aan alle genomineerden en de vakjury.

Houd bij het lezen wel in gedachten dat dit onepagers zijn en geen ‘roman’ per 

case. Zie het als een basis en waardevolle aanleiding om een van deze partijen 

te vragen naar het verhaal erachter. Tip: Challenge Awards Unlimited biedt tal 

van momenten die dit mogelijk maken.

Kies jij voor groei en inspiratie? Dan tot ziens op 12 mei.

 

Suzette Moerman

Caracter Company
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Natuurlijke bodembedekkers…  
voor een mooie en vitale tuin!

Recruitment specialist in FMCG 
voor marketing, customer marketing 
& sales

Wij werken persoonlijk, slagvaardig en hanteren

korte lijnen. Wij bieden kwaliteit en begrip omdat

wij zelf jarenlang gewerkt hebben in marketing

en sales banen in FMCG. Dat maakt ons al 10 jaar

succesvol in het tot stand brengen van de juiste

match. Wij gaan graag ook voor u aan de slag.

Monique Labega, Ester van Dusseldorp 

035 • 6212375
www.brightsearch.nl

Be Bright!
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CategoRy development
De awards in de categorie Category 
Development worden uitgereikt aan 
projecten die een structurele bijdrage 
hebben geleverd aan het ontwikkelen 
van de categorie op de lange termijn in 
samenwerking met de handelspartner 
waarvan beide profiteren.

shoppeR aCtivation
De awards in de categorie Shopper Acti-
vation worden uitgereikt aan projecten 
die een korte termijn bijdrage hebben 
geleverd aan het behalen van resultaat 
door activatie van de shopper, categorie 
of merk. Dit in samenwerking met de 
handelspartner waarvan beide profite-
ren.

Tijdens het nieuwe event Challenge 
Awards Unlimited op 12 mei worden de 
winnaars bekendgemaakt. De winnaars 
verdienen de spotlight omdat zij het 
meest bijdragen aan de ontwikkeling 
van trade marketing en category 
 management binnen zowel food retail 
als non-food retail. Op het gebied van 
lange termijn categorie ontwikkeling en 
korte termijn shopper activatie. 

De vakjury van de Challenge Awards heeft de genomineerden bekendgemaakt. Uit een enorm aantal  

inzendingen is per categorie een selectie gemaakt van degenen die de jury graag terugziet in de volgende 

ronde: de live presentaties. Er kon worden ingezonden voor de categorieën:

genomineeRden in de CategoRie  
CategoRy development binnen Food 
Retail zijn: 
Coop Supermarkten  
& Greenport Logistics 
Start Coop’s eigen bloemenassortiment i.p.v. 
lokale leveringen

HAK 
Nieuwe bloei in appelmoes

Hero Baby & Albert Heijn 
Hapjes in kleine stapjes

H.J. Heinz 
Karvan Cévitam bouwt aan siropencategorie

P&G & Albert Heijn 
Wasmiddelenplan

Redbull & Albert Heijn 
Frisdranksegmentatie 2.0

SPAR Holding &  
Sligro Food Group 
Eet smakelijk!: de makkelijke maaltijdservice

Unilever & Albert Heijn 
Rexona, Dove & AXE Compressed deodorant

genomineeRden in de CategoRie 
shoppeR aCtivation binnen Food 
Retail zijn: 
Vrumona 
Samen genieten

Warsteiner &  
COOP Supermarkten 
Warsteiner X COOP

genomineeRden in de CategoRie  
CategoRy development binnen  
non-Food Retail zijn: 
Beeztees 
Designed by Lotte

Beeztees & Mars 
Categorie visie & ideeën dierenafdeling

DE & Sligro Food Group  
Nederland 
Koffie en thee Wereld – Sligro 3.0

Philips Benelux
Airfryer. Het succesvol bouwen en veroveren 
van een nieuw marktsegment!

Philips Consumer Lifestyle  
& Capi 
Igniting growth & Capitalizing success  
in Travel Retail

Pokon Naturado
Natuurlijke bodembedekkers…  
voor een mooie en vitale tuin!

GENOMINEERDEN 
 ChallENGE 
 awaRDs 2015 

linda Keijzer
CEO
DA Holding – Retailgroep

henk Kessen
Commercieel Directeur
Detailresult

jacco potkamp
Commercieel Directeur
PepsiCo Nederland

Rob heesen
Directeur Buying &  
Merchandising
HEMA B.V.

Christian van someren
Adviseur
SyndicatePlus

michel acda
Sales Director Retail
Douwe Egberts Nederland B.V.

Carin van leeuwen
Unit Manager
Jumbo Supermarkten

martijn de bruijn
Sales Director
Red Bull Nederland B.V.

gert van doorn
Commercieel Directeur
Coöperatie Primera b.a.

gerard Koning
Commercieel Directeur
Coop Supermarkten

jan Willem dockheer
Unit Manager Merchandising 
Near-food & Health
Ahold

peter de Ries
Algemeen Directeur
Maxxam C.V.

jeroen Floris
Director Western Europe
deOleo S.A.

Ron Cijs
Voorzitter TMA

paul houtepen
Commercial Director
IRI Nederland

Chantal de Rijk-bex
Directeur Commercie en 
Marketing
Jan Linders Supermarkten B.V.

DE JuRy



|  B es t  Prac t i ce  Bunde l |  B es t  Prac t i ce  Bunde l6 77|  B es t  Prac t i ce  Bunde l6

Wat Was de aanleiding vooR deze
aCtivatie…
Een meerjarige negatieve autonome groei 
op de categorie die qua invulling onvol-
doende aansloot op de Coop-formule. 
 Tevens kon de gewenste belofte aan 
de klant van 7-dagen vaasgarantie niet 
 worden waargemaakt. 

WaaRmee is het veRsChil  
gemaaKt...
Vooral zelf overal achteraan jagen/initiatief 
nemen om daarna andere deelgenoot te 
maken van het succes.
Ideeën eerst op kleine schaal in praktijk 
testen om ervan te leren en daarna de 

uitgewerkte plannen pas breder delen 
(voorkomt ruis).
Betrekken van de klant en winkeloperatie 
in het verder vormgeven van het beleid, 
maar gelijktijdig ook op een positief kriti-
sche manier op winkelniveau de spiegel 
voorhouden. 

Wat is het eindResultaat...
Waar eerst afdelingen volledig lokaal door 
externen werden ingevuld, is er nu een 
centraal beleid voor de afdelingen (incl. 
omzet modules, verpakkingen, trainingen, 
werkinstructies etc.). Waarbij de belevering 
via de nieuwe, in eigen beheer genomen, 
keten plaatsvindt.

Prijs +++

Product/assortiment +++

Promotie ++

Personeel +++

Presentatie +

WelKe tip geeF je andeRen mee...
De volgende keer zou ik meerdere varian-
ten opstellingen in praktijk testen alvorens 
tot uitrol over te gaan. Dit dwingt je om 
vanuit meerdere invalshoeken naar de 
situatie te kijken en ervan te leren. Ik ben 
er van overtuigd dat ook het testen van 
minder voor de hand liggende oplos-
singen het eindresultaat verbeteren.

toeliChting best pRaCtiCe: Wij hebben samen met de 

retailer de dalende en ingeslapen categorie appelmoes vanuit 

sterke consumer en shopper insights weer attentiewaarde en 

relevantie gegeven en daarmee weer voor het eerst sinds lange 

tijd laten groeien.

Food Retail Food Retail 

 Inzender: Coop & Greenport

 Best Practice: Start Coop’s eigen bloemen-  

 assortiment i.p.v. lokale leveringen

 Retailomgeving: Food Retail

 Award Categorie: Category Development 

 Inzender: Hak

 Best Practice: Nieuwe bloei in appelmoes

 Retailomgeving: Food Retail

 Award Categorie: Category Development 

 

Wat Was de aanleiding vooR deze
aCtivatie…
Appelmoes is voor de retailer een groot 
maar dalend segment. Door de grootte 
van de categorie is appelmoes de grootste 
driver van de daling van totaal conserven.
HAK is de marktleider. Daarnaast is appel-
moes het grootste product binnen het 
HAK-portfolio, echter het staat onder druk. 
Dit is jammer, want het heeft nog steeds 
veel potentie met een aantrekkelijke 
marge voor de retail.
HAK wil als marktleider zorgen dat het 
segment appelmoes weer terug in groei 
komt en daarmee de totale categorie 
conserven zich weer herstelt.
Na onderzoek (Bron: Ivomar 2013) blijkt 
dat er belangrijke mentale en fysieke 
 barrières zijn: ik denk er niet aan, ik kom 
er niet langs/zie het niet in de winkel, of 
geen inspiratie om er iets anders mee te 
doen. Appelmoes wordt vaak vergeten 
tijdens de boodschappentrip, staat niet 
altijd op het lijstje en als het erop staat 
alleen bij frites met kip gegeten. Kortom: 
appelmoes is compleet weggezakt in 
het repertoire en wordt zeer eenzijdig 

gebruikt. Dit terwijl hetzelfde onderzoek 
aantoont dat bijna iedereen appelmoes 
lekker vindt en openstaat voor variatie. De 
uitdaging is om vanuit de kern van de ca-
tegorie, de klassieke appelmoes van HAK, 
dit probleem op te lossen door de fysieke 
en mentale barrières op te heffen tijdens 
de consumer journey.

WaaRmee is het veRsChil  
gemaaKt...
De oplossing is gericht op een integrale 
aanpak van het opheffen van de mentale 
en fysieke barrières tijdens de consumer en 
shopper journey. Er wordt hiervoor actief 
ingezet op communicatie, inspiratie, con-
frontatie en activatie. Voor deze case zullen 
we vooral de nadruk leggen op de shopper.

Wat is het eindResultaat...
HAK is erin geslaagd om een ingeslapen 
categorie weer te laten groeien door er 

de juiste aandacht aan te geven en de 
 barrières bij de consument en shopper op 
te heffen. Door communicatie, confron-
tatie, inspiratie en activatie.
Door de groei van appelmoes herstelt 
de ontwikkeling van de hele conserven-
categorie zich.
GfK data HAK:
• Penetratie: +11%
• Frequentie: -3%
• Volume/jaar: +4%

 COOp’s blOEMEN-
    assORtIMENt

NIEuwE blOEI 
  IN appElMOEs

Prijs -

Product/assortiment +++

Promotie ++

Personeel +

Presentatie +++

toeliChting best pRaCtiCe: Coop heeft een nieuwe 

 bloemen- en plantenafdeling ontwikkeld en uitgerold. Gelijktijdig 

hebben we, ter vervanging van externe lokale leveranciers, de 

bloemenketen van teler tot winkel in eigen beheer genomen. 
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Wat Was de aanleiding vooR deze
aCtivatie…
Karvan Cévitam heeft de ambitie om het 
bereik van de siropencategorie te vergro-
ten en zo de categoriewaarde en het merk 
te laten groeien. Met Karvan Cévitam Ice 
Tea hebben wij nieuwe doelgroepen naar 
de siropencategorie weten te trekken. In 
de lente hebben we dit concept middels 
een Platinum campagne door laten groei-
en. Nog binnen een jaar na introductie van 
Ice Tea hebben we door de innovaties 0% 
Suiker Toegevoegd en Ice Tea Green nóg 
een stap gezet om nieuwe doelgroepen te 
bereiken.

WaaRmee is het veRsChil  
gemaaKt...
Snel handelen: Het momentum benut 
door uitbreiding Ice Tea-range en intro-
ductie van eerste natuurlijke 0% Suiker 

Toegevoegd-lijn in de categorie.
Met onze zogenaamde Platinum cam
pagne worden alle touchpoints ingezet 
om maximaal impact te genereren. Dit 
is bereikt door een perfecte alignment 
 tussen retailer, marketing, sales, trade 
marketing, shopper marketing en buiten-
dienst. Resultaat hiervan zijn fantastische 
winkelomzetten en een all time high 
penetratie voor Karvan Cévitam!
Per retailer is een categorieplan opge-
steld om de groei van Siropen in het schap 
op te vangen. Afhankelijk van de speci-
fieke klantenkring en mogelijkheden van 
de retailer zijn oplossingen bedacht om 
maximaal te profiteren van de groei van de 
siropencategorie.

Wat is het eindResultaat...
Onze innovaties hebben structureel ruim 
€ 5 miljoen supermarktomzet toegevoegd 
aan categorie. Dit staat gelijk aan zo’n 
4,5% van de categorie!

In lijn met het categorieplan hebben 
retailers het siropenschap aangepast. In 
sommige gevallen is het siropenschap 
vergroot en/of zijn er planken toegevoegd. 
Andere retailers hebben de bestelmetho-
diek aangepast om out of stock te voor-
komen.

De succesvolle introducties en activatie 
staan model voor het innovatieproces bij 
Heinz. De hoge snelheid van innovatie en 
focus op activatie zullen we ook komend 
jaar vasthouden!

WelKe tip geeF je andeRen mee...
We hebben geleerd dat Platinum cam-
pagnes het meest effectief zijn zodra alle 
partijen betrokken worden bij de opzet en 
uitvoering hiervan. 

toeliChting best pRaCtiCe: Implementatie van vriesverse 

biologische babyvoeding in het babyschap middels inshelve  

vriezers. Deze voeding is zo gemaakt dat het de kwaliteit van 

zelfgemaakt biedt met groot gemak voor de consument.

Food Retail Food Retail 

 Inzender: Heinz

 Best Practice: Karvan Cévitam bouwt aan 

 siropencategorie

 Retailomgeving: Food Retail

 Award Categorie: Category Development 

 Inzender: Hero Baby & AH

 Best Practice: Hapjes in kleine stapjes

 Retailomgeving: Food Retail

 Award Categorie: Category Development 

 

Wat Was de aanleiding vooR deze
aCtivatie…
Albert Heijn daagde ons als challenger in 
de markt uit om met een onderscheidend 
product te komen wat inspeelt op de wens 
van de jonge ouders om alle voeding voor 
hun baby zo puur en goed mogelijk te 
geven.

WaaRmee is het veRsChil  
gemaaKt...
Het grote verschil hebben we gemaakt 
door niet de aankooplocatie te wijzigen, 
maar juist in het routinematige schap de 
aandacht te trekken door ter plekke vries-
verse voeding aan te bieden. Samen met 
een grote projectgroep van Albert Heijn 
hebben we alles in het werk gesteld om 
tot een unieke propositie te komen.

Wat is het eindResultaat...
Het babyvoedingschap wat de afgelopen 
twintig jaar een vrij eenduidig routine-
matig schap was, krijgt nu wat opfrissing 
door een andere manier van maaltijdberei-
ding aan te bieden.

GROEi KARVAN CéVitAM SiROPEN

GROEI vaN 
 sIROpEN

 hapJEs IN  
klEINE stapJEs

Prijs ++

Product/assortiment +++

Promotie ++

Personeel ++

Presentatie +++

toeliChting best pRaCtiCe: Karvan Cévitam vergroot, door 

nieuwe klanten te trekken, waarde en relevantie van siropen. We 

volgen een geïntegreerde aanpak van innovatie (Ice Tea en 0%), 

activatie (Platinum campagne) en category management.

De intro
ducties van 
Karvan  
Cévitam 
laten niet 
alleen het 
merk zelf, 
maar ook de 
categorie 
groeien. 
 Bron: IRI
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toeliChting best pRaCtiCe: 
Om in te spelen op veranderende consumentenbehoeften 

heeft Red Bull, in samenwerking met Albert Heijn, de huidige 

 traditionele visie op het frisdrankschap gechallenged en een 

nieuwe schapvisie ontwikkeld en succesvol geïmplementeerd.

Food Retail 

 Inzender: Redbull & AH

 Best Practice: Frisdranksegmentatie 2.0

 Retailomgeving: Food Retail

 Award Categorie: Category Development 

 

Wat Was de aanleiding vooR deze
aCtivatie…
Traditionele frisdranken staan onder druk. 
De segmenten cola, sinas en lemon/lime 
leveren al jaren omzet in en hebben een 
remmende factor op de groei binnen de 
totale frisdrankcategorie. Andere segmen-
ten zijn in opmars: energy drinks & ice tea 
laten al jaren achtereen een groeiende 
omzet zien. De voorspellingen voor de ko-
mende jaren liggen in het verlengde van 
de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. 
Oftewel: traditioneel fris blijft het lastig 
hebben, terwijl energy drinks en ice tea de 
segmenten zijn waar een verdere, sterke 
groei in wordt verwacht. De uitdaging bij 
Albert Heijn is er daarom op gericht het 
frisdrankschap klaar te maken voor de 
toekomst en daarbij tevens een verhoogde 
uitgaven per shopping trip te realiseren. 

WaaRmee is het veRsChil  
gemaaKt...
Ondanks de groei in de afgelopen jaren is 
de penetratie van energy drinks & ice tea 
nog relatief laag ten opzichte van cola. 
Er zit dus nog een enorme potentie in de 
verdere groei van beide segmenten. Het 
onderscheidende belang van energy drinks 
voor de totale categorie wordt echter ook 
bepaald door de hoge literprijs. Het is dus 
een product met een hoge waarde per 
penetratiepunt. Ook blijkt uit onderzoek 
van GfK dat energy drinks veelal een additi-
onele aankoop zijn en dus geen substi-
tuut, waar sinas bijvoorbeeld een direct 
alternatief voor cola is. Tevens blijkt uit het 
GfK-onderzoek dat de shopper van energy 

drinks bovengemiddeld besteedt binnen 
de totale frisdrank categorie en dus een 
zeer waardevolle klant is voor Albert Heijn. 

Met deze inzichten heeft de trade mar-
ketingafdeling van Red Bull zichzelf de 
vraag gesteld: wat gebeurt er wanneer je 
een groeisegment met een lage penetra-
tie in het schap naast een segment met 
hoge penetratie plaatst? Wat levert het 
op  wanneer energy drinks & ice tea in het 
schap direct naast cola komen te staan, in 
plaats van de traditionele volgorde cola-
sinas-lemon/lime?

Wat is het eindResultaat...

Prijs +++

Product/assortiment +

Promotie --

Personeel --

Presentatie ++

WelKe tip geeF je andeRen mee...
Onze best practice is voornamelijk ge-
baseerd op kwantitatieve data. Hierdoor 
waren we gezamenlijk in staat om het 
potentieel zeer goed inzichtelijk te krijgen. 
We hebben tijdens het proces minder 
gefocust op het kwalitatieve gedeelte: wat 
vindt de shopper ervan? Een volgende 
keer zouden we dit direct in het proces 
meenemen, in plaats van achteraf testen. 

 FRIsDRaNk- 
sEGMENtatIE 2.0

Wat Was de aanleiding vooR deze
aCtivatie…
De wasmiddelencategorie staat sinds 
enkele jaren onder druk. Dit komt door 
toename promodruk en daling prijs  per 
wasbeurt die veschillende kanalen in-
zetten om de GBT-klanten aan te trekken. 

WaaRmee is het veRsChil  
gemaaKt...
We hebben gekozen voor een holisti-
sche aanpak. We hebben een totaalplan 
ont wikkeld en zowel de strategische 
A-merken als de PL-producenten be-
trokken bij de visie-ontwikkeling van 

AH-was middelencategorie. Door samen 
onderzoek te doen, brainstormsessies met 
merchandise- en marketingafdelingen 
samen te brengen is er op alle pilaren 
(assortiment, promotie/prijs, presentatie 
en marketing) een gezamenlijk totaalplan 
ontwikkeld, waardoor er op alle fronten 
en door stakeholders wordt gewerkt 
aan eenzelfde visie en plan. Alleen door 
iedereen samen te zetten en draagvlak te 
creëren, kunnen we in deze markt winnen 
en een disruptief plan neerzetten. Om de 
medewerkers in onze winkels de nieuwe 
aanpak te laten begrijpen, hebben we een 
film gemaakt die de nieuwe presentatie 

toelicht. Deze film is voor alle medewer-
kers beschikbaar. 

Wat is het eindResultaat...
•  Presentatie van het schap van merk naar 

segment (vloeibaar bij elkaar, tabs bij 
elkaar, poeders bij elkaar).

•  Een onderscheid in de vier belangrijkste 
categoriedrijvers binnen de presentatie 
in de segmenten.

• Prijs per wasbeurt in prijscommunicatie.

Prijs ++

Product/assortiment +++

Promotie ++

Personeel -

Presentatie +++

WelKe tip geeF je andeRen mee...
Begin met een plan bij de visie en betrek 
direct alle stakeholders bij de ontwikkeling 
van het plan. 

Food Retail 

 Inzender: P&G & AH

 Best Practice: Wasmiddelenplan

 Retailomgeving: Food Retail

 Award Categorie: Category Development 

 

 pREsENtatIE 
   Op vORM

toeliChting best pRaCtiCe: Om weer waarde te  creëren, 

heeft Albert Heijn o.a. samen met P&G een disruptief plan 

 gemaakt op wasmiddelen. We creëren waarde door focus op 

innovatieve eenheidsdoseringen te zetten door, als eerste in 

Nederland, een presentatie op vorm neer te zetten; een  volledige 

nieuwe aanpak op huismerk; focus op geconcentreerd dat het 

milieu ontlast; keuzes in merken te maken op basis van de 4 

grootste categoriedrijvers; unieke proposities op A-merken in 

het assortiment op te nemen; en tot slot een transparante prijs-

communicatie per wasbeurt. 

10 11
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toeliChting best pRaCtiCe: Unilever lanceert haar 

 grootste deodorantinnovatie van de afgelopen 10 jaar:  

‘COMPRESSED’ deodorant. Rexona, Dove en AXE hebben nu  

een kleiner formaat, maar gaan even lang mee en bieden  

dezelfde bescherming. 

Food Retail 

 Inzender: Unilever & AH

  Best Practice: Rexona, Dove &  

AXE Compressed deodorant

 Retailomgeving: Food Retail

 Award Categorie: Category Development 

Wat Was de aanleiding vooR deze
aCtivatie…
Unilever wil de omvang en waarde van 
de deodorantcategorie laten groeien met 
merken en unieke producteigenschappen 
die inspelen op de consumentenbehoef-
ten. Tegelijk zijn we volledig gecommit-
teerd aan het Unilever Sustainable Living 
Plan. De nieuwe ‘COMPRESSED’ spuit-
bussen bevatten tot 50% minder drijfgas 
en gemiddeld 20% minder verpakkings-
aluminium dan de huidige varianten, maar 
ze gaan wel even lang mee! De nieuwe 
spray is bovendien praktischer in gebruik 
en past makkelijk in hand- of sporttas. 
Dankzij het aangepaste formaat mag de 
‘COMPRESSED’ deodorant zelfs mee in de 
handbagage in het vliegtuig.

WaaRmee is het veRsChil  
gemaaKt...
Door de retailers al in een vroeg stadium 
te betrekken bij het ‘COMPRESSED’-project 
hebben we samen maximaal resultaat 
kunnen behalen op de winkelvloer. In deze 
unieke, intensieve en langdurige samen-
werking hebben we op maat gemaakte 
adviezen en implementaties gerealiseerd 
ten aanzien van o.a. het schap en shopper-
activaties. De betrokkenheid en flexibiliteit 
van onze retailers en de landelijke onder-
steuning van de Unilever field force heeft 
geleid tot het succes op de winkelvloer.

Wat is het eindResultaat...
Met de introductie van ‘COMPRESSED’ 
deodorant wil Unilever de categorie leiden 
naar een toekomst waarin alle sprays als 

‘COMPRESSED’ verkocht worden. In onze 
missie om de Nederlandse shoppers te 
converteren van hun huidige deodorant 
naar ‘COMPRESSED’, hebben we samen 
met onze retailers meer dan 70.000 perma-
nente schaptrays geplaatst in meer dan 
5000 winkels. Zo willen we alle shoppers 
bekend maken met ‘COMPRESSED’ op het 
beslissende aankoopmoment.

WelKe tip geeF je andeRen mee...
Dit project is een uniek voorbeeld van 
intensieve samenwerking tussen de 
verschillende afdelingen, o.a. marketing, 
logistiek, formule management, field force 
en winkelorganisatie. Het is belangrijk om 
alle betrokken afdelingen in een vroeg 
stadium deelgenoot te maken van het 
project, om zo samen te zorgen voor opti-
male executie en het beste resultaat op de 
winkelvloer.

DEO COMpREssED 

Prijs +

Product/assortiment +++

Promotie ++

Personeel +

Presentatie +++

Wat Was de aanleiding vooR deze
aCtivatie…
Aanleiding of probleemstelling: SPAR ver-
wacht een toenemende behoefte aan een 
maaltijdservice bij een groeiende groep 
65+’ers die niet meer zelf willen of kunnen 
koken. De overheid stimuleert hen zo lang 
mogelijk thuis te blijven wonen, waardoor 
meer zorg aan huis nodig is, inclusief 
maaltijdvoorzieningen. Deze groep wil 
een breed en gevarieerd assortiment aan 
ambachtelijke kant-en-klare maaltijden, 
inclusief allerlei speciale maaltijden, zoals 
zoutarme, gemalen, zoutarme & gemalen 
en gluten- & lactosevrije maaltijden. Uiter-
aard moeten de maaltijden makkelijk te 
bereiden zijn en goed smaken. 

WaaRmee is het veRsChil  
gemaaKt...
Succesfactoren: We hebben zowel de 
pilotondernemers als de SPAR-organisatie 
vanaf het begin betrokken en op de 
hoogte gehouden van de ontwikke lingen 
van Eet smakelijk! Dit heeft voor een 
enorm draagvlak, enthousiasme en geloof 
in het concept gezorgd. Daarnaast was 
de kennis en expertise van de samen-
werkingspartner Van Hoeckel op het 
gebied van de maaltijdservicemarkt en de 
maaltijdgebruiker erg belangrijk om Eet 
smakelijk! goed te introduceren. Tijdens 
de pilotfase hebben we, met Van Hoeckel, 
Culivers en met de pilotondernemers, 
uitgebreid stilgestaan bij de ervaringen en 

verbeterpunten om deze mee te nemen bij 
de landelijke uitrol.

Wat is het eindResultaat...
Eet smakelijk! levert additionele omzet en 
marge op voor de ondernemer, trekt zowel 
bestaande als nieuwe klanten binnen de 
categorie gemaksvoeding, en zorgt daar-
naast ook voor additionele omzet van de 
andere boodschappen die een consument 
koopt. Met het aanbieden van het totale 
pakket van Eet smakelijk! in combina-
tie met alle andere bood schappen en 
 diensten van SPAR, zoals onze pakket-
service, stomerijservice, schoenreparatie-
service en fotoservice, zijn we uniek in de 
markt.

Prijs ++

Product/assortiment +++

Promotie +

Personeel +++

Presentatie ++

WelKe tip geeF je andeRen mee...
Vanaf het begin meer aandacht voor een 
duidelijke rol- en taakverdeling van SPAR, 
Culivers en Van Hoeckel binnen de pro-
jectgroep. Wie doet precies wat? Hoeveel 
tijd kost dit project voor de verschillende 
projectgroepleden en wat is de impact 
daarvan op de organisatie. 

Food Retail 

 Inzender: Spar & Sligro

 Best Practice: Eet smakelijk!: de makkelijke    

 maaltijdservice

 Retailomgeving: Food Retail

 Award Categorie: Category Development 

    EEt sMakElIJk!

toeliChting best pRaCtiCe: Best practice toelichting: 

Eet smakelijk! is dé makkelijke maaltijdservice van SPAR. De 

 consument kan kiezen uit een breed assortiment kant-en-klare 

maaltijden, soepen, salades en toetjes. Deze zijn online of met 

een  papieren bestelformulier te bestellen.
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Wat Was de aanleiding vooR deze
aCtivatie…
De frisdrank categorie staat sterk onder 
druk door afvloeiing naar hard discount. 
Dit raakt Pepsi als A-merkcola en leveran-
cier en Jumbo als retailer. 

WaaRmee is het veRsChil  
gemaaKt...
Door een gezamenlijke doelstelling, sterke 
shopper insights, timing van de activatie 
en door inzet van de specialismen van alle 
deelnemende partijen, Jumbo, Coolblue 
en Vrumona, is deze shopper activatie  
efficiënt en effectief ingezet om het doel 
te bereiken. Het hebben van een geza-
menlijke uitdaging, het voller maken van 
de shopper en tegengaan van afvloeiing 
naar hard discount, geeft extra kracht 
aan de samenwerking. Het laden van het 
weekend-/familiemoment was een uitste-

kend platform, aangezien deze profiteert 
van een lagere drempel tot aankoop van 
A-merken. Door het samenbrengen van 
specialismen hebben we op een efficiënte 
manier de activatie kunnen uitrollen. Denk 
hierbij aan de distributie van de spellen-
pakketten naar de winnaars door Cool-
blue, het aantrekken van shoppers met 
een activatie op Pepsi-cola door Vrumona 
en het bereiken van de shoppers bij point-
of-purchase door Jumbo. Hierdoor konden 
shoppers worden getrokken naar Jumbo 
op een unieke manier via de Coolblue 
website en had Coolblue extra visibility in 
alle Jumbo-supermarkten in Nederland. 
En lokale Jumbo-supermarkten konden 
zich zo onderscheiden van alle andere 
supermarkten in de omgeving. Daarnaast 
was de december feestmaand de perfect 
gekozen timing voor het laden van het 
weekend-/familiemoment. 

Wat is het eindResultaat...
Naast de saleslift van 9,9% gedurende de 
4 weken zagen we ook het percentage 
huishoudens met kinderen, de doelgroep 
van deze activatie, onder de kopers met 
15% groeien. Onderzoek vooraf gaf al aan 
dat men bereid zou zijn voor deze actie te 
switchen naar Jumbo als er een filiaal in de 
buurt was. 

WelKe tip geeF je andeRen mee...
Bij het opzetten van de actie hebben we 
eerst gekeken wat er binnen onze eigen 
mogelijkheden lag voor bijvoorbeeld het 
inkopen en verspreiden van premia. Voor 
toekomstige activaties zouden we nog 
sneller op zoek gaan naar partners die hier 
gespecialiseerd in zijn, zodat we veel tijd 
in het voortraject kunnen besparen.

Food Retail 

 Inzender: Vrumona

 Best Practice: Samen genieten

 Retailomgeving: Food Retail

 Award Categorie: Shopper Activation 

 

 saMENGENIEtEN

toeliChting best pRaCtiCe:  
Exclusieve shopper activatie met als doel:

•  Het laden van het weekend-/familiemoment  

om de shopper voller te maken.

• Tegengaan van afvloeiing naar hard discount.

• Activeren vanuit de EDLP-filosofie van Jumbo.

PEPSi UPLiFt VAN 21,5 %

De shopperactivatie van Pepsi zorgt voor 
een uplift van 21,5 % in gewogen euro
sales in vergelijking met dezelfde periode 
vorig jaar. Bron: IRI
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Prijs +

Product/assortiment n.v.t.

Promotie +++

Personeel +

Presentatie +++

15

Heeft u relevante supermarkten en hun 
omzet per eirogetac tcudorp  al in kaart?

De tool om slimmer te
ondernemen in retail

Op zoek naar de juiste gegevens? 
 scimanyD doofirtsiD loot enilno  ed teM

heeft u altijd en overal inzicht in de 
 foodmarkt. U vindt precies wat u zoekt. 
Snel, gemakkelijk en dynamisch!

Vraag vrijblijvend een trial aan via 
www.distrifooddynamics.nl of bel 
voor meer informatie 088 - 584 06 79

Altijd en overal inzicht in de foodmarkt
Distrifood Dynamics werkt samen met 

 rep gardeg   pooknaa ne neleiforpnetnemusnoC
deibeg sgnigrozrev

 ednellihcsrev  nav nenekereb leednaatkraM
 productgroepen

Grip op de dynamische foodmarkt

Up-to-date informatie van ruim 5.500 supermarkten

Gebruik de online Distrifood Dynamics tool voor:

Vraaggratistrialaan
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toeliChting best pRaCtiCe: Via een Tomra-automaat  

wordt een emballagebon uitgegeven waar een actie op  

gecommuniceerd wordt. Deze heeft recht op 10% korting  

bij aankoop van een krat Warsteiner.

Food Retail 

 Inzender: Warsteiner

 Best Practice: Warsteiner X COOP

 Retailomgeving: Food Retail

 Award Categorie: Shopper Activation 

 

Wat Was de aanleiding vooR deze
aCtivatie…
De marges in de biermarkt zijn relatief 
laag. Warsteiner is uitgedaagd om een 
unieke/ludieke manier van promoties 
te ontwikkelen, waarbij Warsteiner als 
premium merk niet wil groeien door de 
promodruk te verhogen.

WaaRmee is het veRsChil  
gemaaKt...
We hebben een promotie opgezet i.c.m. 
met een statiegeldautomaat. Dit is een be-
staande machine die nagenoeg in iedere 
supermarkt aanwezig is. Op deze wijze is 
een ‘tool’ ontwikkeld waarbij we mini-
male aanprijzingen, premiumactiviteiten, 

loyaliteit acties et cetera kunnen commu-
niceren. Landelijke vakbladen hebben dit 
initiatief opgepakt en doorvertaald.

Wat is het eindResultaat...
We hebben de verkopen tijdens de afge-
sproken weken verdubbeld. Hierbij is de 
consument/shopper direct geconfronteerd 
met een promotie i.p.v. een folder waarbij 
veel waste is.

WelKe tip geeF je andeRen mee...
Streven om alle supermarkten online te 
krijgen, zodat deze couponactiviteit overal 
uitgerold kan worden. Hier liggen zeker 
kansen. Communicatie en presentatie bij 
de Tomra-automaat kunnen we optimali-
seren.

uNIEk EN luDIEk

Prijs ++

Product/assortiment ++

Promotie +++

Personeel ++

Presentatie +

WARStEiNER 72 % 

De actie van Warsteiner bij Coop 
zorgt voor 72 % meer sales in de 
drie actieweken. Bron: IRI
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NEWS FROM |  KORTING IS LEUK

e combinatie van offline en online interactie 

met de consument is al niet meer weg te denken. 

En dit gaat in de nabije toekomst een nog veel 

grotere rol spelen in het stimuleren van aankopen.  

Kortingisleuk.nl heeft hierin afgelopen 5 jaar stevig geïnvesteerd 
met als resultaat een geavanceerd technologisch platform met 
ruim 400.000 leden én een scala aan concepten en activaties 
om loyaliteit, trial en frequentie doelstellingen van merken en 
retailers te realiseren. Interactie via mobiel speelt daarbij naast 
de bestaande kanalen een steeds grotere rol. Kortingisleuk speelt 
hier mede op in met de lancering van de Kortingisleuk APP.

Geld terug acties 2.0:
Een zeer succesvol en sterk groeiende 
activatie vorm om trial te realiseren 
zijn onze geld terug acties.  
Kortingisleuk faciliteert in dit seg-
ment ruim 70% van de acties. Het 
investeren van marketingbudget in dit 
type actie blijkt keer op keer het beste 
rendement op te leveren. Het  
kortingisleuk keurmerk staat daarbij 
voor consumenten garant voor mak-
kelijke en snelle deelname.

Trial realiseren samen met de retailer
Gratis bij acties zijn een mooi voor-
beeld van echte samenwerking tussen 
retailer en fabrikant. Consumenten 
kunnen uit naam van de retailer en 
het A-merk gratis producten proberen. 
A-merken investeren zo hun mark-
tering budget optimaal met als 
resultaat zeer veel trial, exposure en 
substantiële baseline sales stijging. 

Alles georganiseerd en geëxecuteerd door Kortingisleuk.  
Kortingisleuk.nl wint hiervoor samen met DEEN & Unilever de 
platinum Challenge Award 2013. 

Trial realiseren samen met andere A-merken
Door, al dan niet binnen thema’s, gebruik te maken van de kracht 
van andere merken kun je gezamenlijk meer trekkracht creëren 
en kosten delen.  Ook dit maken we graag samen met individuele 
ondernemers op de winkelvloer tot een groot succes. Kortingisleuk 
bouwt aan een landelijk dekkend netwerk van winkels die unieke 
acties aan hun klanten bieden.  De teller staat inmiddels op 500 
deelnemende winkels ieder met zijn eigen marktgebied.

Ons recept voor succes
• Doelstellingen en randvoorwaarden staan centraal
• Altijd tailormade aanpak die 100% aansluit op de doelstelling 
• Met kennis van de markt win-win samenwerkingen zoeken
• Excellente executie en full service zijn randvoorwaarden
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Hoe verleid je shoppers 
tot een aankoop anno 
2015? 

Jouw merk ook in de spotlight? Of Jouw winkel(s) 
ook uniek maken met ons aanbod? Neem contact 
met ons op, we kijken graag naar de kansen;  
info@kortingsisleuk.nl of 088-6123465

We danken alle retailers en deze A-merken voor het samen succesvol inzetten van acties
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toeliChting best pRaCtiCe: Het implementeren van een 

2nd placement kassameubel met dierartikelen als initiatief  

vanuit een category management project tussen Beeztees,  

Mars en Intratuin. 

non-Food Retail

 Inzender: Beeztees & Mars

 Best Practice: Categorie visie & ideeën  

 dierenafdeling

 Retailomgeving: Non-Food Retail

 Award Categorie: Category Development 

Wat Was de aanleiding vooR deze
aCtivatie…
Groeisegmenten in dierartikelen zijn voor-
namelijk snacks en accessoires. Bovendien 
zijn deze producten zeer impulsgevoelig 
(tot wel 79% voor accessoires). Om de 
shopper te verleiden tot aankoop in de 
categorie dier is een kassameubel met 
deze producten een logische keuze. Zeker 
gezien onze rol als transaction builder. 
Daarnaast was meer zichtbaarheid voor de 
categorie dier nodig, een afdeling die door 
de shopper nog te vaak voorbij gelopen 
wordt in het tuincentrum.

WaaRmee is het veRsChil  
gemaaKt...
Met een gezamenlijk category manage-
ment project zijn kansen voor groei met 

betrekking tot de categorie dier als geheel 
vastgesteld. Zo konden alle partijen zich 
hierin vinden. Van daaruit zijn we een 
pilot gestart met de kassameubels op de 
winkelvloer. Deze is opgevolgd vanuit de 
buitendienst van zowel Mars als Beeztees. 

Het unieke aan dit project is de samen-
werking tussen food (Mars) en non-food 
(Beeztees) leveranciers samen met Intra-
tuin. Huisdiersnacks en -speeltjes liggen 
meestal niet aan de kassa bij een tuincen-
trum. Daarmee is het een vernieuwend 
concept. 

Wat is het eindResultaat...
Naast een substantiële groei voor snacks 
en accessoires binnen de totale categorie 
is gebleken dat meer shoppers dier-

artikelen hebben opgemerkt bij Intratuin. 
Het kassameubel heeft geleid tot meer 
aandacht voor de gehele categorie. Dier is 
daarnaast echt een emotiecategorie met 
impulsgevoelige producten. Daardoor 
 liggen ze aan de kassa op de perfecte 
plaats.
Dierkopers komen per jaar twee keer zo 
vaak naar een tuincentrum als niet-dier-
kopers en hebben een fors hoger bon-
bedrag. Meer dierkopers betekent een ho-
gere klantwaarde voor de totale formule. 
Het kassameubel draagt zo ook bij aan de 
rol van Intratuin als dierenspecialist.

WelKe tip geeF je andeRen mee...
Een goede learning is dat het zinvol is om 
naar de totale categorie te kijken bij het 
vaststellen van groeidrijvers. Vervolgens 
kunnen deze worden vertaald naar initia-
tieven binnen specifieke segmenten (food 
& non-food). De executie op de winkel-
vloer is een van de belangrijkste speerpun-
ten om op te volgen. 

GROEI IN sNaCks
EN aCCEssOIREs

Prijs +

Product/assortiment +

Promotie +

Personeel +++

Presentatie +++

Wat Was de aanleiding vooR deze
aCtivatie…
Het presenteren van deze producten ge-
beurde voorheen in het schap en vaak ook 
nog los van elkaar. Daardoor verdween 
de beleving van het totale concept en de 
kracht van het merk. Vanuit die gedachte 
hebben we verschillende modules ont-
wikkeld om de collectie op een dusdanige 
manier in de winkel te presenteren dat het 
merk goed wordt neergezet en sfeer geeft 
aan de totale dierenafdeling. Daarnaast 
willen we hiermee de totale markt voor 
lifestyle & pet laten groeien.

WaaRmee is het veRsChil  
gemaaKt...
Binnen onze verkoopkanalen (dieren-

speciaalzaken en tuincentra) werken we 
met veel verschillende winkelgrootten. 
We hebben verschillende modules ont-
wikkeld, zodat de sfeerpresentatie aan te 
passen is aan de grootte van de winkel. 
De inrichting hiervan wordt verzorgd 
door onze merchandisers, die de shop ook 
periodiek updaten met nieuw assortiment. 
Daarnaast ondersteunen we deze shops 
met acties op de winkelvloer, vaak in com-
binatie met online. De ondernemers met 
een shop-in-shop bieden wij extra voor-
delen, zoals korting op het assortiment. 

Wat is het eindResultaat...
De dierenafdeling is vaak een statische  
afdeling met weinig sfeer. Een shop-in-
shop van Designed by Lotte brengt sfeer 

op de dierenafdeling en combineert 
dierenartikelen met lifestyle, een concept 
wat erg past binnen tuincentra en wat nog 
relatief jong is. 
De omzet van Designed by Lotte is in 
2014 verdubbeld. Vestigingen met een 
shop-in-shop concept zien daarnaast de 
afzetten stijgen door een sfeerpresentatie 
van lifestyle dierartikelen, waarmee de 
shopper wordt verleid tot aankopen op de 
winkelvloer.

WelKe tip geeF je andeRen mee...
Het plaatsen van een shop is een pro-
ject op zich. Deze moet daarna worden 
opgevolgd om de shop en het assortiment 
levendig te houden. Op de winkelvloer 
blijkt dat de grootste uitdaging.

toeliChting best pRaCtiCe: Het activeren, inspireren en 

verleiden van de shopper op de dierenafdeling door middel van 

een sfeerpresentatie met lifestyle-producten voor het huisdier. 

Hiervoor is een shop-in-shopconcept ontwikkeld. 

non-Food Retail

 Inzender: Beeztees

 Best Practice: Designed by Lotte

 Retailomgeving: Non-Food Retail

 Award Categorie: Category Development 

 

 sFEER EN  
    bElEvING   

Prijs +

Product/assortiment ++

Promotie ++

Personeel +

Presentatie +++
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toeliChting best pRaCtiCe: Het aanpassen van een  

strategie om hiermee een volledig nieuw marktsegment te  

bouwen en te veroveren. Hiermee heeft Philips een enorme  

stap gezet in samenwerking met retail om de juiste shopper  

te benaderen en de omzet de optimaliseren.

non-Food Retail

 Inzender: Philips Benelux

  Best Practice: Airfryer – Het succesvol  
bouwen en veroveren van een nieuw  
marktsegment!

 Retailomgeving: Non-Food Retail

 Award Categorie: Category Development 

Wat Was de aanleiding vooR deze
aCtivatie…
Hoewel 70% van de Nederlanders mini-
maal 1 keer per week thuis frituurt, daalt 
de frituurmarkt al jaren. Dit komt door de 
nadelen van frituren, zoals vieze vetlucht-
jes, ongezonde maaltijd en het moeilijk 
schoonmaken van de frituurpan. Daar-
naast zitten Nederlanders niet te wachten 
op nog meer apparaten in hun toch al 
overvolle keuken. Met de ontwikkeling van 
de Philips Airfryer willen wij de frituur-
categorie radicaal veranderen. Wij zijn zo 
overtuigd van de superioriteit van de  
Philips Airfryer dat we begin 2014 beslo-
ten te komen met een agressief boostplan 
om de shopper kennis te laten maken met 
en te overtuigen van de Philips Airfryer 
die alle nadelen van het frituren weghaalt. 
Onze uitgangspositie was hoopvol: een 
lage awareness, maar een hoge considera-
tion. Dat bood de ruimte die we zochten 
binnen de categorie Kitchen Appliances!

WaaRmee is het veRsChil  
gemaaKt...
•  De key message is aangepast en ver-

simpeld op basis van de key purchase 
drivers. Hierbij is de message in de pre-
purchase fase van variëteit naar gezonder 
frituren veranderd.

•  De key message is ingezet in de gehele 
consumer decision journey en deze is 
aangepast aan de plek van de consument 
in de CDJ. Voorafgaand aan de aankoop 
ligt de focus op gezonder frituren en na 
de aankoop op variëteit.

•  De purchase-barrière rondom smaak 
is geadresseerd door testimonials en 
demonstraties (The Philips Chef ) in te 
zetten.

•  Loyale shoppers creëren door de inzet 
van social, CRM en de Airfryer-app.

Wat is het eindResultaat...
Een geweldig resultaat met een ver-
viervoudiging van het aantal Airfryers 
ten opzichte van 2013 en meer dan een 
verdubbeling van het marktaandeel! Mede 
hierdoor groeide in 2014 ook de totale 
friteusemarkt explosief. Heteluchtfrituren 
is met recht de nieuwe standaard binnen 
frituren geworden. Philips bouwt met 
Airfryer volop aan de toekomst en heeft in 
2014 met een gestructureerde campagne 
en succesvolle samenwerkingen de cate-
gorie verder ontwikkeld en veroverd!

WelKe tip geeF je andeRen mee...
Zorg dat je in kaart brengt wie je shoppers 
zijn en wat de key claims/barriers zijn om 
een product wel of niet te kopen. De focus 
moet liggen op het wegnemen van de 
purchase barrières om te overtuigen. Richt 
daarnaast een consumer decision journey 
in, waarbij alle touchpoints gebruikt 
worden met een consistente key message. 
Tenslotte, als je awareness wilt creëren, 
zorg dan voor innovatieve ATL en BTL 
activiteiten.

GEzONDER 
    FRItuREN

Prijs +

Product/assortiment +++

Promotie +++

Personeel +

Presentatie +++

Wat Was de aanleiding vooR deze
aCtivatie…
Sligro, dé foodpartner voor de food 
professional, heeft de ambitie de koffie- 
en theecategorie van routine- naar een 
destination categorie te transformeren. 
Dit, in combinatie met de ambitie om haar 
zelfbedieningsgroothandel de voorkeurs-
vestiging van de OOH-shopper te laten 
zijn, heeft geresulteerd in een visie en plan 
voor de koffie- en theewereld van maar 
liefst 350 m2. 

WaaRmee is het veRsChil  
gemaaKt...
Het delen van relevante kennis en insights, 
het in kaart brengen van de doelgroepen 
en de groeikansen, tot en met de uitwer-
king hiervan in ontwerpen voor de inrich-
ting. Deze samenwerking in slechts vijf 
maanden tijd is snel en soepel verlopen en 
tijdig opgeleverd. 

Wat is het eindResultaat...
De koffie- en theecategorie getransfor-
meerd van routine- naar een destination 
categorie in de Sligro zelfbedieningsgroot-
handel 3.0
•  Routing bepaald op basis van shopper 

behoeftes 
• Duidelijke navigatie 
•  Focus gelegd op groeisegmenten  

espresso en premiumthee 
•  Extra ruimte en aandacht voor deze 

product segmenten in de koffie- en thee-
wereld door middel van:

  • Inspiratietafels 
  • Heldenplekken
 • White table
 • Barista 

WelKe tip geeF je andeRen mee...
De korte communicatielijnen tussen Sligro 
en Douwe Egberts Professional hebben in 
ons voordeel gewerkt!
Door frequent overleg en helder gede-
finieerde verwachtingen, hebben wij 
oplevering binnen vijf maanden weten te 
realiseren.

toeliChting best pRaCtiCe: Sligro en Douwe Egberts  

Professional hebben een gezamenlijke koffie- en theevisie  

gevormd en succesvol geïmplementeerd in Sligro 3.0.  

Resultaten: unieke koffie- en theebeleving, en double digit 

groei.

non-Food Retail

 Inzender: DE & Sligro Foodservice

 Best Practice: Koffie- en theewereld –  

 Sligro 3.0

 Retailomgeving: Non-Food Retail

 Award Categorie: Category Development 
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Wat Was de aanleiding vooR deze
aCtivatie…
Capi en Philips zijn goede partners die 
steeds op zoek zijn naar groei voor zichzelf 
en het beste aanbod, met service, voor 
hun klanten. In 2013 was daaruit een 
eerste limited edition shaver voortgeko-
men. Hoewel de case toen succesvol was, 
waren beide partijen ervan overtuigd dat 
het beter en winstgevender kon. Opnieuw 
dieper ingaan op de kern, de shopper van 
high-end scheerapparaten in het travel 
retail kanaal, zou ons nieuwe inzichten  
geven voor het product, de marketing  
assets en de service. 

WaaRmee is het veRsChil  
gemaaKt...
Teamwork en partnerschap met vol ver-
trouwen. Dit uit zich in het kritisch durven 
analyseren van een gedeeld verleden, het 
openlijk bespreken van nieuwe ideeën 
en samen alle nodige insights, kennis en 

 middelen delen om het gezamenlijke doel 
zo snel en goed mogelijk te bereiken.
Een gedeeld doel vanuit een een geza-
menlijke overtuiging binnen een team 
zorgt ervoor dat iedereen alles op alles 
stelt om dat doel te bereiken. Stakeholders 
binnen elk bedrijf zijn zo makkelijker te 
enthousiasmeren en de extra mile wordt 
sneller spontaan gezet. Om te excelleren 
is iets extra nodig en door goed teamwork 
wordt dit extraatje als leuk in plaats van 
last ervaren.
Qua product en activatie is het verschil 
gemaakt door alle touchpoints in de 
 shopper journey gepast te beantwoorden. 
Of het nu gaat om producteigenschappen, 
visibiliteit, prijs, in-store-mogelijkheden en 
after-sales service... de complete reis van 
deze shopper is bekeken en boven travel 
retailstandaarden aangepakt.

Wat is het eindResultaat...
•  Een vernieuwde limited edition shaver, 

die beter inspeelt op de behoeftes van  
de grootste doelgroep bij deze retailer en 
de productcategorie.

•  Een uitgebreide marketinginzet, die de 
mogelijkheid biedt om nieuwe learnings 
te verzamelen.

•  Een intense samenwerking tussen Philips 
en Capi.

• Een gezondere marge voor Capi.
• Tevreden klanten.
•  Hogere gemiddelde besteding binnen de 

productcategorie.
•  Hogere in-house share van personal care 

binnen de Capi-winkels.

WelKe tip geeF je andeRen mee...
•  Ga niet te snel, maar zorg ervoor dat de 

probleem- en doelstelling duidelijk zijn.
•  Als je het plaatje compleet en compleet 

hebt, werkt het makkelijker om alle stake-
holders aan boord te krijgen.

•  Benut alle mogelijkheden van een bedrijf 
en houd het niet bij jouw eigen  
discipline.

•  Houd altijd de shopper en uiteinde-
lijke eindgebruiker van jouw product 
in gedachten. Zij maken of kraken een 
mogelijk succes. Dit vereist een grondige 
kennis van hun wensen en barrières door 
de hele shopper journey heen.

•  In een team gaat het om eerlijkheid en 
vertrouwen... van beide kanten.

•  Zorg dat je in kaart brengt wie je shop-
pers zijn en wat de key claims/barriers 
zijn om een product wel of niet te kopen.

•  Gebruik de touchpoints efficiënt en ge-
past. Communiceer niet overal hetzelfde, 
maar kies het juiste moment om de con-
sistentie aan te houden en te vervolledi-
gen met extra communicatie en service.

toeliChting best pRaCtiCe: Deze best practice gaat nog 

meer dan anderen om teamwork, tussen en binnen bedrijven. 

Gedreven vanuit learnings uit het verleden ontstond het idee 

om een nieuwe en verbeterde shaver bij Capi travel retail op de 

markt te brengen. Om het succes van de vorige limited edition 

te evenaren en uit te breiden, waren insights van zowel Capi als 

Philips nodig op vlak van product, prijszetting, marketing,  

shopper activatie en uiteraard ook over de cruciale driver: de 

Capi-shoppers binnen deze productcategorie.

toeliChting best pRaCtiCe: Introductie van een ver-

nieuwend bodembedekkersconcept voor tuincentra. Daarbij 

wordt de shopper uitgelegd wat natuurlijke bodembedekkers 

zijn, waarvoor ze gebruikt worden en wat de verschillen zijn.  

Primair op basis van consumer en shopper insights. 

non-Food Retail non-Food Retail

 Inzender: Philips & Capi

 Best Practice: Igniting growth &  
 capitalizing success in travel retail

 Retailomgeving: Non-Food Travel Retail

 Award Categorie: Category Development 

 Inzender: Pokon Naturado

 Best Practice: Natuurlijke bodembedekkers...  
 voor een mooie en vitale tuin!

 Retailomgeving: Non-Food Retail

 Award Categorie: Category Development 

Wat Was de aanleiding vooR deze
aCtivatie…
Uit onderzoek is gebleken dat shoppers en 
consumenten niet weten:
• Wat natuurlijke bodembedekkers zijn; 
•  Welke soorten natuurlijke bodembe-

dekkers er zijn; 
•  Wat het verschil is tussen de bodem-

bedekkers. 
En dus deze producten ook niet kopen en, 
als ze al kopen, de toegevoegde waarde 
van hoogwaardige bodembedekkers 
niet zien/snappen en dus kiezen voor de 
goedkoopste. 
Hier ligt een grote uitdaging om meer 
mensen aan hoogwaardige natuurlijke 
bodembedekkers te krijgen en daarmee 
de categorie te laten groeien.

WaaRmee is het veRsChil  
gemaaKt...
Consument en shopper centraal
We hebben onderzoek gedaan naar 
de  redenen waarom consumenten en 
 shoppers geen natuurlijke bodembe-
dekkers gebruiken en kopen.

Analyse huidige markt presentatie
Op basis van de verkregen inzichten 
hebben we een analyse gemaakt van de 
huidige presentatie op de winkelvloer en 
op basis hiervan is duidelijk geworden 
waar de kansen liggen om non-users aan 
te spreken en users te upgraden naar 
hoogwaardigere varianten.

Nieuw concept ontwikkeld
Op basis van deze input hebben we een 
nieuw concept ontwikkeld, gericht op 
inspiratie, gemak, duurzaamheid en een 
optimaal resultaat. Hierbij hebben de 
bestaande producten als uitgangspunt 
gediend.

Samenwerking met retailers
Door tijdens de ontwikkeling van het 
concept in contact te blijven met verschil-
lende retailers hebben we een concept 
kunnen ontwikkelen dat goed aansluit bij 
de praktijk van alle dag.

Onderscheidende presentatie op de 
winkelvloer
De presentatie geeft de shopper uitleg 
over de producten en toepassingen, maar 
belangrijker nog de mogelijkheid om de 
producten te kunnen zien en voelen. 

Uitleg en ondersteuning in diverse media
En dan niet alleen op de standaardwijze, 
maar ook door diverse sponsoractiviteiten.

Wat is het eindResultaat...
In het eerste jaar hebben 149 tuincen-
tra het Pokon Bodembedekkersconcept 
geplaatst op de winkelvloer. Het concept 
heeft voor een substantiële groei van de 
categorie gezorgd. Conclusie: Het ‘Pokon 
Bodembedekkersconcept’ heeft nieuwe 
gebruikers aangetrokken.

WelKe tip geeF je andeRen mee...
Blijven zoeken naar redenen en ach-
tergronden waarom consumenten en 
 shoppers bepaalde dingen wel en niet 
doen. Zorg dat je de consument en 
 shopper kent! 

 GOEDE paRtNERs   
INspIRatIE, GEMak
 DuuRzaaMhEID
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Een beet je  Pokon doet  wonderen
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Challenge Awards 
Unlimited 

13-18u

€ 495,- 
pick & mix

Limited Edition
ochtendprogramma

9 - 13u

€ 175,-
additioneel

Inschrijven op

www.challengeawardsnl

S P A R R E N  M E T 
R E T A I L E R S
N I E U W E  W E R K E L I J K H E I D

P R A K T I J K  C A S E S
K E N N I S  I N T E R A C T I E
G R E N Z E N  V E R L E G G E N

Kies jij voor groei en inspiratie? 
Dan tot ziens op 12 mei 2015!

w w w . c h a l l e n g e a w a r d s . n l

NEW! UNLIMITED EVENT

Inschrijven op
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