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s bij AH to go

Dockheer,

directeur Albert Heijn
ZAAN DAM - Albert Heijn
to
to go start go. In een eerder interv
iew met
met de verkoop van warm
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Dockden voor onderweg. In
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het speciale
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‘hot-meubel’ waar warm
e maaltijEindhoven worden panc
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klaarstaan
en curry verkocht.
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De maaltijden zijn al
warm, zodat
klanten binnen een paar
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hun reis kunnen vervo
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kanaal, ze zijn op een
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hebben een bepaalde
verwachting”,
vertelde de directeur
in
juni. “Ook ’s avonds,
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het sporten of een theat
ervoorstelling, zijn ze op
zoek
naar een lekkere warm
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in
met een breed assortimen
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rd euro.

Minder plastic
bij Plus
UTRECHT - Plus introd
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met ingang van het barbe
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vervangen het plastic
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c, maar
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Paul Polman
treedt terug

ROTTERDAM - Paul Polm
an
(62) treedt eind decem
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als topman van Unile
ver. Hij
wordt per 1 januari in
die functie
opgevolgd door Alan
Jope, die
sinds 1985 bij het bedri
jf werkt.
Jope werd al eerder genoe
md als
opvolger. Polman zal
de eerste
zes maanden van kome
nd jaar
Jope bijstaan als advis
eur. De
54-jarige Jope geeft sinds
september 2014 leidin
g aan de
bedrijfstak Beauty & Perso
nal
Care. Polman werkte
aan een
versimpeling van de bedri
jfsstructuur waarbij de hoofd
zetel
in Rotterdam zou kome
n, maar
dat liep stuk op bezw
aren van
investeerders.

Pagina 01LMK49Rdef.in

dd 1

29-11-18 16:00

Doelgroep

Een landelijk platform met nieuws over de
Nederlandse foodretail
Levensmiddelenkrant is een vakblad voor retail. Vanuit die
insteek is de titel doorgegroeid naar een multimediaal platform
voor alle professionals in foodretail: ondernemers, bedrijfsleiders,
inkopers en directie van de diverse formules en fabrikanten.
De redactie informeert lezers via de printuitgave, de website,
nieuwsbrief en social media. Levensmiddelenkrant is een zusteruitgave van het out-of-homeblad Out.of.Home.Shops.
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Supers dominant
in bezorging
EDE - Foodretailers zullen in
2019 goed zijn voor de helft van
alle bezorgomzet in eten en
drinken. Deze voorspelling doet
FoodService Instituut Nederland
(FSIN) in het FSIN Dossier
Delivery 2019, waarin wordt
vooruitgekeken naar de deliverymarkt in 2025. De grote formules
zullen volgens FSIN op basis van
hun schaalgrootte, inkoopvoordeel en efficiency net als in de
fysieke foodwereld ook online
een dominante marktpositie
opeisen. Foodretail vertegenwoordigt nu 46 procent van de totale
bezorgmarkt, terwijl foodservice
goed is voor 54 procent. Deze
markt passeert dit jaar de
omzetgrens van 3 miljard euro.

Minder plastic
bij Plus

‘Een City Store in Noord-Groningen is zinloos’
Directeur Piet Smit laat zich uit over specifieke doelgroep van Poiesz-formule
Formules | door Bart Manders

SNEEK - Poiesz blijft ook na 95
jaar dé formule voor noordelijke
consumenten. Deze verschillen
volgens Poiesz-directeur Piet
Smit wezenlijk van klanten elders
in Nederland. “Het heeft geen zin
om in Noord-Groningen een City
Store te openen. Noord-Groningers blijven waarde hechten aan
een servicesupermarkt waarin
ruimte is voor sociaal contact.”

In een uitgebreid interview met
Levensmiddelenkrant vertelt Piet Smit
hoe Poiesz zich als regionale
supermarktorganisatie in de kijker
speelt bij de typische consument in
het noorden van Nederland. “In
sommige opzichten kan Poiesz het
zich bijvoorbeeld permitteren om
trendvolgend in plaats van trendsettend te zijn”, verduidelijkt hij. “We
houden vaak eerst het succes van
ontwikkelingen en trends in het
westen in de gaten, voordat we deze

mogelijk in het noorden doorvoeren.”
Unieke propositie
Smit kondigt aan dat Poiesz online
bestelde warme maaltijden en andere
boodschappen vanaf 2019 gratis gaat
thuisbezorgen bij consumenten in
het noorden van Nederland. Dit zal
gebeuren onder het motto ‘De smaak
van het noorden’. “Met de gratis
thuisbezorging van via poiesz-supermarkten.nl bestelde maaltijden en
boodschappen bieden we noordelijke

consumenten een unieke propositie”,
vertelt hij. “Onder meer om relevant
te blijven bij oudere klanten die
langer thuis blijven wonen, hebben
we in maart maaltijdservice Van
Smaak uit Drachten overgenomen.
Door deze overname kunnen we de
maaltijden van Van Smaak samen
met onze producten kosteloos
thuisbezorgen in Noord-Nederland.
Volgend jaar produceert het bedrijf
2 miljoen maaltijden voor Poiesz.”
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Kant-en-klare warme maaltijden zoals pasta, curry en wraps bij AH to go

Dockheer: ‘Consumenten wennen aan eten onderweg’
Formules | door Lisa van der Linden

ZAANDAM - Albert Heijn to go start
met de verkoop van warme maaltijden voor onderweg. In vijf gemakswinkels in Amsterdam, Utrecht en
Eindhoven worden pancakes, soep
en curry verkocht.
De maaltijden zijn al warm, zodat
klanten binnen een paar minuten
hun reis kunnen vervolgen. “We
zien dat consumenten wennen aan
eten onderweg. Dat is al lang niet
meer alleen een kop koffie of een
broodje”, vertelt Jan-Willem

Dockheer, directeur Albert Heijn to
go. In een eerder interview met
Levensmiddelenkrant vertelde Dockheer al over de pilot van het speciale
‘hot-meubel’ waar warme maaltijden zoals pasta en soep klaarstaan
voor de consument. “We ontwikkelen veel op het gebied van een
eenvoudige avondmaaltijd. Het is
volledig nieuw en we willen dit AH
to go-breed gaan uitrollen. Ik
verwacht dat dit dezelfde groei zal
doormaken als het ontbijtmoment.
Consumenten kijken niet meer naar
waar ze iets kopen of in welk

kanaal, ze zijn op een plek en
hebben een bepaalde verwachting”,
vertelde de directeur in
juni. “Ook ’s avonds, voor
het sporten of een theatervoorstelling, zijn ze op zoek
naar een lekkere warme
maaltijd die ze tijdens het
reizen kunnen eten. Die
behoefte vullen wij nu in
met een breed assortiment
warme gerechten.” Het
assortiment bestaat uit 25
warme gerechten, zoals egg
muffins voor het ontbijt,

tosti’s voor de lunch en wraps voor
de warme maaltijd ’s avonds.

UTRECHT - Plus introduceert
met ingang van het barbecueseizoen 2019 herbruikbare borden,
kommen, bekers en bestek. Deze
vervangen het plastic wegwerpservies. “Voor consumenten die
het afwassen van herbruikbare
bordjes en bekertjes nog niet zien
zitten, zijn straks nog steeds
varianten voor eenmalig gebruik
beschikbaar. Die zijn dan echter
niet gemaakt van plastic, maar
van hernieuwbare natuurlijke
materialen, zoals karton of
bagasse, een materiaal gemaakt
van de afvalstroom van suikerriet”, laat Plus weten. Deze
bordjes en bekertjes mogen bij
het oud papier, mits ze niet te
vies zijn.

Paul Polman
treedt terug
ROTTERDAM - Paul Polman
(62) treedt eind december terug
als topman van Unilever. Hij
wordt per 1 januari in die functie
opgevolgd door Alan Jope, die
sinds 1985 bij het bedrijf werkt.
Jope werd al eerder genoemd als
opvolger. Polman zal de eerste
zes maanden van komend jaar
Jope bijstaan als adviseur. De
54-jarige Jope geeft sinds
september 2014 leiding aan de
bedrijfstak Beauty & Personal
Care. Polman werkte aan een
versimpeling van de bedrijfsstructuur waarbij de hoofdzetel
in Rotterdam zou komen, maar
dat liep stuk op bezwaren van
investeerders.
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“Levensmiddelenkrant heeft het doel om zowel ondernemers als beslissers in de branche te voorzien van
onmisbare informatie uit de sector en zo te wijzen op
nieuwe kansen binnen food.”
Bart Manders, hoofdredacteur

De doelgroep van
Levensmiddelenkrant bestaat
uit alle professionals in food:
supermarktorganisaties, inkopers,
ondernemers, groothandels en
fabrikanten in het foodretailkanaal.
Levensmiddelenkrant heeft een
leesbereik bij supermarkten en
hoofdkantoren van 95 procent

Partnershipmogelijkheden
Enkele pagina’s, spreads, halve
pagina’s, coverplaatsingen,
advertorials, inserts, bijsluiters,
infomercials en gatefolds.

Vakblad

In het kort

De uitgave richt zich op de volledige breedte van winkelvloer tot
inkoop en directie. Met als insteek: leren van elkaar. Daarin is
Levensmiddelenkrant uniek.
De uitgave wordt gedistribueerd naar zo’n 8.000 personen en
bedrijven die actief zijn in de Nederlandse foodretail.
Levensmiddelenkrant is dé informatieportal voor ondernemers
en inkopers van outlets en formules. Het blad wordt verstuurd op
naam van de beslissers.
Levensmiddelenkrant heeft een leesbereik bij uw doelgroep
van 95 procent
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Vijftig jaar Vomar
In de roos
In 2018 is het precies vijftig jaar
geleden dat de heer C.A. Zwanenburg en zijn zoon Cees met
de opening van een kleine kruidenierswinkel aan de Trompstraat
in IJmuiden het eerste fundament
legden voor de Vomar-formule.
Een halve eeuw later is Vomar
uitgegroeid tot een in totaal 64
supermarkten tellende formule,
die na de recente overstap op
de prijsagressieve rode formule
prima omzetcijfers behaalt. “Deze
cijfers bewijzen dat we met
de formule in de roos hebben
geschoten bij consumenten. Deze
biedt hen echt value for money”,
benadrukt ceo Aart van Haren.
PAGINA 2 - 3

64
6,4% vestigingen
bedroeg de autonome omzetgroei van
Vomar in 2017. Hiermee is het bedrijf de
snelst groeiende Nederlandse supermarktketen. Dit jaar zet deze positieve lijn
door en zit de groei zelfs tegen de
7 procent aan.

telt de huidige Vomar-formule in het
huidige verzorgingsgebied NoordHolland, Zuid-Holland, Utrecht en
Flevoland. De komende drie jaar wil
Vomar nog tien tot vijftien vestigingen
openen in dit verzorgingsgebied.

40%

Rode formule

Alle Vomar-supermarkten zijn in
2016 en 2017 succesvol omgebouwd naar de prijsagressieve ‘rode
formule’. “Het voornaamste doel van
de ombouw was om klanten trouw te
laten worden aan onze formule door
hen goede producten tegen schappelijke prijzen aan te bieden”, zegt
Aart van Haren. “Producten waarop
gemiddeld genomen misschien wat
minder marge zit, maar waarvan
de aankoopfrequentie door de lage
prijzen sterk wordt vergroot.”

van het gemiddelde winkelvloeroppervlak van de huidige Vomar-supermarkten wordt op dit moment ingenomen
door versproducten. Vooral de omzetaandelen van deze versproducten zijn
de laatste tijd sterk gestegen. De omzetgroei van houdbare producten blijft
wat achter bij vers, maar is volgens de
formule ook opgaand.

Hoogvliet lanceert premium
huismerk Buitengewoon
Formules | door Lisa van der Linden

ALPHEN AAN DEN RIJN - Na Top!
Van Coop, Plus Moment, AH Excellent en Delicieux van Lidl komt nu
ook Hoogvliet met een premium
huismerk: Buitengewoon.
Hoogvliet start met het nieuwe
eigen merk in aanloop naar de
paasperiode. Volgens reclamestrateeg
Rob Benjamens is de concurrentiestrijd
heftig en kunnen supermarktketens
niet meer achterblijven met een
premium huismerk. “Het past
helemaal in deze wereld waarin de
markt volop in beweging is. Daardoor
worden formules gedwongen om de
concurrentie aan te gaan”, vertelt
Benjamens. Albert Heijn was volgens

hem jarenlang toonaangevend met AH
Excellent, maar is al gauw ingehaald
door Lidl met het merk Delicieux, dat
inmiddels een voorsprong heeft.
Hoogvliet heeft naar eigen zeggen lang
gewerkt aan de totstandkoming van de
merkuitstraling. “Beter laat dan nooit”,
aldus Benjamens. De formule kan zich
volgens de reclamestrateeg met Buitengewoon goed onderscheiden van
andere supermarkten. “A-merken
verkopen goed, maar daar wordt een
lage marge op verdiend. Je kunt je dan
alleen onderscheiden met de prijs. Het
rendement omhoog houden moet dan
door jezelf te onderscheiden met
huismerken en private labels.” De
naam Buitengewoon ligt voor de hand;
het huismerk van Hoogvliet (en andere

AB InBev brouwt
milieubewust
BREDA - Bierbrouwer AB InBev
heeft aangekondigd in 2025 een
kwart minder broeikasgassen te
willen uitstoten dan nu. Ook gaat
het bedrijf duizenden boeren
helpen met de watertekorten die
door de opwarming van de aarde
worden veroorzaakt. De maker van
onder meer Stella Artois, Jupiler en
Hertog Jan wil bovendien dat zijn
verpakkingsmaterialen grotendeels van gerecycled materiaal
worden gemaakt. “Het is een
win-winsituatie. Het is goed voor
de zaken en goed voor het milieu”,
zei topman Carlos Brito over de
duurzaamheidsdoelen.

Winst JDE vijf
keer zo groot
AMSTERDAM - Jacobs Douwe Egberts (JDE) heeft de winst vijf keer
weten te vergroten vorig jaar. Het
koffiemerk verdiende 431 miljoen
euro. Dat blijkt uit het jaarverslag
over 2017. JDE ging vorig jaar de
strijd aan met het succesvolle Nespresso van Nestlé. JDE verkoopt
hiervoor wel cups in de supermarkt. Volgens ingewijden van JDE
is dat een gouden greep en gaan de
cupjes als warme broodjes over de
toonbank. De omzet is in 2017 met
ruim een half miljard gegroeid
naar 5,8 miljard euro. 325 miljoen
euro daarvan kwam door overnames. Topman Bart Becht liet in het
Financieele Dagblad weten dat JDE
wil blijven groeien. Het koffiemerk
streeft er naar om vier merken te
hebben met elk een omzet van
meer dan een miljard.

Nr.1 ice tea

Superunie-leden) is immers g’woon.
De eerste 75 producten onder het
Buitengewoon-label zijn inmiddels
ingestroomd in de 68 vestigingen van
Hoogvliet. Het gaat volgens de formule
om een selectie van ambachtelijke en
zeer kwalitatieve producten. In de loop
van dit jaar zullen meer producten
worden toegevoegd aan het Buitengewoon-aanbod.

De paasstol is een van de nieuwe producten
onder het label Buitengewoon

al 25 jaar

Bron: AC Nielsen
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- Tweewekelijkse uitgave
- Tabloidformaat
- Bereikt hoofdkantoren en
directies van foodretailbedrijven, foodfabrikanten en
filialen en zelfstandige
vestigingen van supermarkten
in Nederland kosteloos op
naam
- Oplage 8.000
- Doorgeefratio van 6x per
uitgave

Gouden Partner

Vakprijzen

Winnaars 2018

Gouden Partner
De Gouden Partner is dé graadmeter voor samenwerking tussen
leverancier en handel in het foodretailkanaal. Aan de verkiezing
ligt een enquête ten grondslag, waarbij de inkopers van de verschillende retailformules hun beoordeling geven aan leveranciers in de branche. De criteria zijn meedenken, omzetprestatie,
rendement en succes van introductie.
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Premium huismerkproducten vangen margeverlies op
‘Supermarkten hebben de A-merken wel nodig’
Private label | door Lisa van der Linden

moeilijker is om vaak met een
introductie te komen, doordat
onder meer veel kosten worden
gemaakt voor marketingdoeleinden. “Dat geldt in mindere mate
voor een supermarkt. Die innoveert intuïtief en hoopt dat het
gaat verkopen”, zegt De Jong.
Anderzijds zijn supermarkten heel
erg verbonden met hun producenten. “Samen pikken ze snel trends
op en introduceren ze innovatieve
producten tegen een lage prijs”,
aldus De Jong. “De drempel om te
innoveren is bij private label
lager.”

VUGHT - Door de toegenomen
concurrentie tussen supermarkten
in de afgelopen decennia is er
druk komen te staan op de prijzen
van huismerkproducten. Met als
gevolg dat retailers hun prijzen
verlaagden. Het waardeverlies
hebben retailers deels opgelost
door de introductie van producten
met toegevoegde waarde onder
private label.
Dat vertelt Koen de Jong,
managing partner van IPLC.
“Huismerken die voorheen goed
rendeerden en concurreerden met
discountretailers zijn in prijs naar
beneden gegaan. Supermarkten
hebben gezocht naar oplossingen
om dat margeverlies te compenseren. Daarom zijn ze met die ‘value
added private labels’ (vapl) gekomen”, vertelt de huismerkexpert.
Het gaat dus om private labels die
hoger zijn geprijsd dan de standaard huismerkproducten. Denk
aan premium- of biologische
producten.
“Supermarkten kunnen op deze
producten een betere marge
behalen. De verloren marge
kunnen ze daarmee deels compenseren.” Een andere reden van
supermarkten om met vapl’s te
komen, is om zich te diversifiëren
van concurrenten. “Zo kunnen ze
met producten komen die een

Onder de naam Top! van Coop brengt de supermarktketen een premiumlijn huismerkproducten aan de man, onder
meer in vers.

andere formule bijvoorbeeld niet
heeft of een kwalitatief beter
product.”
Omgekeerd verhaal
Albert Heijn introduceerde vorig

jaar meer dan 1200 nieuwe
huismerkproducten. Dat zijn er
beduidend meer dan de gemiddelde A-merkproducent doet.
“Vroeger kwamen de innovaties
voornamelijk van de merkprodu-

Consument koopt vaker
zelfzorgproducten bij super
Zelfzorg | door Lisa van der Linden

AMSTERDAM - De markt voor
zelfzorggeneesmiddelen, gezondheidsproducten en medische hulp
is het afgelopen jaar licht gestegen. Steeds meer consumenten
weten hun weg te vinden naar
zelfzorg en dan met name in supermarkten. Zo blijkt uit gegevens
van IQVIA.
Dat meldt Neprofarm, de belangenbehartiger van fabrikanten en
importeurs van geneesmiddelen.
Het afgelopen jaar gaven consumenten 729,7 miljoen euro uit aan
zelfzorgproducten. Dat is 1,4
procent meer dan een jaar eerder.

Consumenten zijn steeds meer in
staat om zelfstandig kleine kwalen
te behandelen door toegenomen
informatie op internet en de
bijsluiter van zelfzorgproducten.
Marktaandeel
Drogisterijen zijn nog steeds het
belangrijkste verkoopkanaal voor
zelfzorgmiddelen, met 76 procent
marktaandeel. Supermarkten
hebben 13 procent marktaandeel,
gevolgd door apotheken met 11
procent. Foodretailers verkochten
vorig jaar 8,1 procent meer zelfzorgmiddelen. Apotheken zagen de
omzet dalen met 6,1 procent. Net
als voorgaande jaren bestond de top

centen, maar dat verhaal is
omgekeerd. Inmiddels komen de
meeste innovaties van de supermarkten zelf.” Dat komt volgens
de huismerkenexpert enerzijds
doordat het voor A-merken

Promoties
Voor supermarkten zijn huismerken renderend en is de
kannibalisatie van huismerken op
A-merkproducten interessant. De
Jong: “Toch hebben supermarkten
de A-merken nodig, want daarvoor
komen consumenten naar de
winkel toe. Ze worden gelokt door
allerlei reclames en promoties.”
Toonaangevende supermarktondernemers hebben de producten
die vorig jaar zijn geïntroduceerd
door A-merkproducenten onder de
loep genomen. Uit deze enquête
van Levensmiddelenkrant zijn per
categorie de producten met de
hoogste scores naar voren gekomen als de Beste Introducties
2017.
PAG 11-20

Ondernemers kiezen de

drie van meest verkochte zelfzorgmiddelen vorig jaar uit producten
voor de luchtwegen, pijnstillers en
vitamines/mineralen.

Zelfzorgmiddelen worden steeds vaker in de
supermarkt gekocht.
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Jaarlijks worden er honderden introducties gedaan in het foodretailkanaal. Een
enquête onder de 300 grootste
supermarktondernemers geeft de uitslag
welke introductie er binnen de verschillende categorieën bekroond wordt tot
Beste Introductie.
2014-2018

ı
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Innova Klassiek 2014-2018

Innovaties die de kassa’s
laten rinkelen!
NIEUWVEEN - De winnaars van de Innova klassiek 2014-2018
zijn bekend. 20 producten wisten de afgelopen vier jaar te overleven én ook nog succesvol te blijven. Deze winnende producten krijgen van category managers, inkopers en ondernemers
van de Nederlandse supermarkten de hoogste waardering.
De Innova Klassiek is de enige brancheprijs voor bewezen succes op de lange termijn. De
award is daarom voor veel winnaars ook echt een belangrijke prijs. Er zijn namelijk maar
weinig producten die vier jaar overeind blijven en ook nog eens goed presteren. Enkel
producten met een rapportcijfer 7 of hoger winnen de Innova Klassiek.
De Innova Klassiek is alweer voor de 27e keer uitgereikt. De award is ieder jaar anders; dit
keer een caissière achter de kassa, want de gewonnen producten zijn innovaties die de
kassa’s laten rinkelen!

Zie pagina 11 t/m 20
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Onmisbaar
Konden we vorig jaar nog 24 prijzen overhandigen, dit jaar mogen 20 producten zich een
echte klassieker noemen. Stuk voor stuk producten die absoluut onmisbaar zijn geworden
op het schap.

Hoe worden de winnaars gekozen?

Innova Klassiek

Category managers, inkopers en gerenommeerde ondernemers van Nederlandse
supermarktorganisaties hebben hun oordeel gegeven over alle producten die in
2014 in de supermarkten geïntroduceerd zijn en nu nog in het schap staan. De
deelnemers gaven per product cijfers en een uitleg op de volgende drie punten:
- onmisbaarheid
- omzet/rendement
- ondersteuning vanuit de fabrikant.
Hierbij telde het punt onmisbaarheid het zwaarst mee. Alleen producten met een
gemiddelde van het cijfer 7 of hoger mogen zich de winnaar van de Innova Klassiek 2014-2018 noemen.

De meeste introducties sneuvelen al in hun eerste
levensjaar. Innovaties die na vier jaar nog steeds
succesvol zijn, bewijzen hun meerwaarde voor de
handel. De Innova Klassiek is een vakprijs voor deze
succesnummers. Ook hier geldt dat een enquête
onder de verantwoordelijke inkopers de doorslag geeft. Ieder nog
bestaand product met een gemiddeld cijfer van 7 of hoger wordt
uitgeroepen tot Innova Klassiek.

Bedankt!
De Innova Klassiek-awards hadden niet uitgereikt kunnen worden zonder de welwillende
medewerking van category managers, inkopers en ondernemers bij verschillende supermarktorganisaties. Daar wil Levensmiddelenkrant u dan ook hartelijk voor bedanken.
Lees op de volgende pagina’s alles over de winnaars.
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Partnershipmogelijkheden

Online

De website biedt dagelijks het snelle nieuws uit de foodretailsector.
De site biedt naast nieuws ook reportages van nieuwe
foodformules, interviews met foodprofessionals en achtergrondinformatie.

Advertorials, merk- en productgebonden landingspagina’s,
video-ads, leaderboard-banners, blokbanners, skyskrapers,
plaatsingen in nieuwsbrief, foodkalenderplaatsingen.

Twee keer per
week

Nieuwsbrief
Foodprofessionals die graag online op de hoogte worden gehouden
van het laatste nieuws uit de sector, kunnen zich aanmelden voor
de nieuwsbrief die meerdere keren per week wordt gemaild. Het
nieuws hierin is gelinkt aan www.levensmiddelenkrant.nl

• Altijd het laatste nieuws
• Mogelijkheid tot het plaatsen van banners
• Advertorials die naar een landingspagina linken

De nieuwsbrief wordt minimaal twee keer per week
verstuurd naar ruim 4100
abonnees.
Ook aanmelden voor de
nieuwsbrief? Ga naar
www.levensmiddelenkrant.nl
en vul bovenaan de site uw
e-mailadres in.

Uniek
Advertenties en advertorials kunnen geselecteerd op doelgroep
ingezet worden dankzij onze
volledige database van foodretailers in Nederland.

Een uitgebreid palet…
Levensmiddelenkrant helpt merken, concepten en
formules met het bouwen van hun naam richting
klanten in foodretail. Een uniek aspect hierbij is dat
advertenties geselecteerd op doelgroep ingezet kunnen
worden. Dankzij de volledige database van de
Supermarkt Gids over foodretail in Nederland hebben
wij alle benodigde gegevens over formules, regio’s,
namen, vvo, aantal kassa’s, zelfscan etc..

HET BETERE
BORRELEN

Advertenties
Krachtige advertenties met impact
Een krachtige trade advertentie met een heldere boodschap voor de businessklant mist zijn uitwerking niet. In
Levensmiddelenkrant is hierin veel mogelijk. De accountmanagers kunnen hier meer over vertellen en adviseren.

Advertorials
Vertel het complete verhaal

Probeer een frisse bitterzoete Aperol Spritz, een combinatie van Aperol, prosecco
en bruiswater. Aperol Spritz is ook verkrijgbaar in een kant-en-klare verpakking.
Liever iets non-alcoholisch? Probeer dan een Crodino, het non-alcoholische
aperitief met een bite. Serveer deze drankjes met flink wat ijsblokjes en een
schijfje sinaasappel.
Geen 18, geen alcohol

180620 ABND ADV Borrel& advertentie 300x440mm 2.indd 1

Levensmiddelenkrant biedt bedrijven in food de
mogelijkheid een compleet verhaal te vertellen over een nieuw
product, merk, concept of dienst. Een
verhaal speciaal op maat gemaakt.
Aantrekkelijk en onderscheidend opgemaakt met pakkend en doeltreffend
beeldmateriaal. Op een hele, halve,
kwart, of een zesde pagina en online.
Mogelijk te plaatsen bij relevante dossiers.

20-06-18 14:31

Advertentiemogelijkheden

NOTE: definitieve cPDF van pagina 1 op achtergrond plaatsen
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Biologisch

Convenience

Zorg

Swingmarket

Jarig Superfair aast
op tweede winkel

AH, Spar en cateraars
vechten om hogescholen

Zelfstandige Superrr
haalt klanten zelf op

Winkel voor minima
én betalende klanten
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AMSTERDAM - Van alle
uitgaven waarop de Nederlander in 2016 denkt te kunnen
gaan besparen zijn boodschappen de populairste. Volgens het
Nibud houden veel huishoudens
dit jaar voor het eerst sinds
jaren per maand meer over.
Toch geeft bijna driekwart (73
procent) van de Nederlandse
consumenten aan te willen
bezuinigen in 2016. Men denkt
daarbij het meest te kunnen
besparen op boodschappen (24
procent). Dit proberen mensen
te doen door prijzen te vergelijken (56 procent) en aanbiedingen te kopen (54 procent).

Plus heeft weer
voetbalplaatjes
‘Met filmpjes maken we op een slimme manier duidelijk waar keurmerk voor staat’

Kookkanaal geeft SSK naam
Ondernemers | door Marije de Leeuw

LOPIK- Ruim 180 supermarkten
hebben het Super Supermarkt
Keurmerk (SSK). Met het nieuwe
kookkanaal wil stichting SSK nog
duidelijker maken waar dit keurmerk voor staat.

SSK streeft naar lokale betrokkenheid en verantwoord ondernemen.
Elke twee weken krijgt de klant in
het SSK Kookkanaal met recepten en
duurzaamheidstips inzicht in de rol
van SSK. Er zijn acht kookfilmpjes
opgenomen die lokale ondernemers

in hun winkel en op hun website
kunnen laten zien. “In het filmpje
bereidt chefkok Sandra Pilkes
makkelijk te maken recepten.
Tussendoor geeft zij tips als: ‘gooi je
kliekjes niet in de prullenbak, maar
vries ze in’. Zo wordt op een slimme

manier duidelijk gemaakt waar SSK
voor staat”, vertelt Rob Benjamens,
lid van de raad van advies van SSK.
“Je kunt natuurlijk een folder
neerleggen met uitleg, maar op deze
manier betrek je de consument er
PAGINA 3
veel meer bij.”

Restaurantketen heeft jarenlang stilgestaan, erkent Jumbo-top

‘Vernieuwingsmotor van La Place gaat weer aan’
Formules | door Eelco Brandes

Coverflap
Hoge attentiewaarde
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Boodschappen
als bezuiniging
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Een voorpagina vormgegeven in de huisstijl van
Levensmiddelenkrant.
Buitenzijde: 300 x 348 + 3 mm overfill
Binnenzijde: 300 x 440 + 3 mm overfill
Prijs: € 12.500,-

H ET M E EST G E LE Z E N VAKB LAD I N DE B RANCH E

VEGHEL - De grote groeipotentie van La Place weer tot bloei
laten komen. Dat is wat Jumbo wil
realiseren met de overgenomen
restaurantketen. “De formule
heeft de laatste jaren stil gestaan”,
zeggen Frits van Eerd en Ton van
Veen, respectievelijk ceo en cfo
van Jumbo.
Jumbo gelooft heilig in het La
Place-concept en het groeimodel
achter het bedrijf. “Dat is om
begrijpelijke redenen onder V&D en
Sun Capital de afgelopen jaren niet
uit de verf gekomen vanwege de
financiële beperkingen”, weet Van
Veen. “Nu wij La Place in de arm
hebben gesloten verwachten we dat
de groeikansen die er voor La Place
zijn weer ten volste benut kunnen
worden”, voegt Van Eerd toe. “Dat is
voor ons een primaire reden geweest

Frits van Eerd, ceo van Jumbo.

om de aankoop te doen. De vernieuwingsmotor van La Place gaat weer
aan.”
Voor Jumbo is de aankoop van La

pagina_01M.indd 1
pagina_0A-Snickers.indd
1

Een voorpagina waar een
flap overheen valt, vormgegeven in de huisstijl van
Levensmiddelenkrant
Recht formaat (buitenzijde 170 x 348 + 3mm
overfill, binnenzijde 170 x
440 + 3mm overfill)
Flap ongestanst: € 7000
Meerprijs flap met stans:
€ 1750,Meerprijs achterpagina:
€ 4950

Place een andere dan Super de Boer
en C1000 in het verleden. De
laatstgenoemde supermarktketens
zijn uiteindelijk opgegaan in de gele
formule. Van Eerd en van Veen zien
La Place als aparte formule voortbestaan naast Jumbo. “La Place heeft
en houdt een eigen directie onder
leiding van Bart van den Nieuwenhof. Wij hebben veel vertrouwen in
Bart. Hij zal met zijn directieteam
gaan rapporteren aan de raad van
bestuur zoals Jumbo dat ook doet”,
vertelt Van Eerd. “Als je twee
gezonde bedrijven naast elkaar hebt
staan, kun je daar bovenop van
synergie gaan profiteren.” Het is
voor beide topmannen nog te
voorbarig om te schetsen hoe dit
eruit gaat zien en wanneer het
zichtbaar wordt in winkels van
Jumbo dan wel La Place. “Wij zien
héél veel mogelijkheden. Producten
en concepten van La Place in

Ton van Veen, cfo van Jumbo.

Jumbo-winkels en vice versa? Het
zou allemaal kunnen. We gaan alle
ideeën de komende tijd eerst rustig
PAGINA 3
even uitwerken.”
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UTRECHT- Plus vervolgt zijn
Eredivisie-voetbalplaatjesactie
op 31 januari. Dit keer kunnen
klanten niet alleen voor
voetbalplaatjes sparen, maar
krijgen zij bij elk pakketje
plaatjes ook een gezond
‘succesrecept’ van de moeder
van een Eredivisie-voetballer. Bij
elke tien euro die een klant bij
een van de Plus-supermarkten
besteedt en bij een aantal
wekelijkse actieproducten,
ontvangt hij een pakketje met
drie voetbalplaatjes. Daarnaast
komt Plus met een speciaal
Eredivisie-kampioensbord om
uit te eten, een lookalike van de
bekende kampioensschaal.

Spar Online
groeit door
WAALWIJK - Spar heeft
onlangs weer veertien winkels
aan de webwinkelservice Spar
Online toegevoegd. Daarmee
komt het totaal op 130 buurtsupers, de helft van het totale
Spar-winkelbestand. Alle
artikelen uit Spar-winkels
aangesloten bij Spar Online, zijn
in de webwinkelomgeving
beschikbaar. Klanten kunnen de
bestelde boodschappen in de
winkel ophalen of thuis laten
bezorgen door de lokale
ondernemer. Spar rekent geen
extra kosten voor afhalen en
maakt thuisbezorgen gratis
vanaf 50 euro. Online kan naast
de dagelijkse boodschappen ook
de Spar-maaltijdservice Eet
Smakelijk! besteld worden,
meldt de organisatie.

17:49
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ABN Amro supermarktcongres wijst ondernemers op de naderende toekomst

EEN ODE AAN BIER

‘We moeten niet krampachtig
vasthouden aan het oude’

Brand brouwt al sinds jaar en dag krachtige pilseners en speciaalbieren. In al die tijd hebben we maar één doel gehad:
iedereen kennis laten maken met de smaak van perfect gebrouwen bier. Dat brengt verantwoordelijkheid met zich mee.
De plicht om kritisch te blijven. Op onze ingrediënten. Ons brouwproces. Maar ook op onze verpakkingen. Om daar aan
te blijven voldoen, introduceert Brand een nieuwe fles. Een uitgesproken verpakking die uitstraalt waar Brand voor staat:
smaak en kwaliteit.
Met Brand speelt u in op de groei van speciaalbier en premium pils. Op uw winkelvloer kunt u rekenen op stevige ondersteuning. Onder andere met stijlvol POS-materiaal, probeerverpakkingen pils op RAD, advertenties in retailmagazines en
retailabri’s. Brand pilsener in de nieuwe fles en het nieuwe 24 vaks krat worden vanaf deze week door ons uitgeleverd.

ROTTERDAM - Het ABN
Amro Supermarktcongres kende dit jaar een
rode draad: ‘Wees voorbereid op de toekomst’.
De toekomst van internetreuzen en onverwachte wendingen,
maar ook die voor de
lange termijn. Wie
neemt de winkel straks
over? “Als je doet wat je
deed, zal je nooit krijgen wat je kreeg.”

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.
730.278 LMK adv Brand PILS 300x440 WT v2.indd 1

11-06-14 17:14

Congres | door Kim van Dijk
Met die woorden leidde managing director Berndt Kodden van
FrieslandCampina zijn presentatie
in, nadat Richard Krajicek het
supermarktcongres officieel
opende. Kodden vertelde de
aanwezige supermarktondernemers over zijn lange loopbaan bij
de zuivelcoöperatie en vooral ook
wat hij in de tien jaar die hij in
Azië woonde, heeft geleerd en
meeneemt nu hij sinds een jaar
weer – naar eigen zeggen – in het
mooiste land ter wereld woont en
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Omzet marktleider verschuift van gezondheidswinkels naar supermarkten

Buurtsuperformule Jumbo door afzwaaiend echtpaar toe aan laatste winkel

Dr. Schär ziet concurrentie in glutenvrij groeien

Pryma Broekhuizen zoekt nieuw bloed

BORGO VALSUGANA,
ITALIË - Dr. Schär,
marktleider in glutenvrij, voelt de druk in het
schap toenemen nu het
allergeen in de schijnwerpers staat. De fabrikant levert daarom
meer rechtstreeks aan
supermarkten, verlaagt
de consumentenprijs en
introduceert een nieuwe
huisstijl.

Dr. Schär geeft aan dat haar consumenten in Nederland meer kopen bij supermarkten dan bij gezondheidswinkels. Die verschuiving betekent ook meer competitie voor het glutenvrije merk.

Hype
Glutenvrij is populair, maar ook
onderhevig aan een hype. Consumenten zonder gevoeligheid of intolerantie voor de eiwitten kopen dergelijke
producten uit gezondheidsoverwegin-

Dr. Schär opent in het Italiaanse Borgo Valsugana een nieuw Pizza Center, waar de productie van
diepvriespizza’s wordt gecentraliseerd. Vorig jaar groeiden de verkopen van het merk met 10
procent, vooral door meer nieuwe klanten.

gen. “Wij zien die aankopen als een
bubbel”, zegt Berger. “Net als
caloriearme of -vrije diëten. Door die
ontwikkeling zagen we in de VS
bijvoorbeeld 30 tot 40 procent groei.
Die cijfers dalen echter alweer op het
moment dat consumenten overgaan
op een ander dieet.” Onderliggend is
er echter sprake van een consistente
groei, zegt Berger. Naast coeliakiepatiënten en glutengevoelige
consumenten, bestaat er namelijk
ook een groep die wel klachten heeft,
maar niet weet dat het door deze
bestandsdelen komt. Volgens Wenter
komt dit doordat de diagnostiek bij
huisartsen in Italië veel verder is dan
in bijvoorbeeld Nederland. “De
bewustwording is niet altijd zo
groot.”
Competitief
Parallel aan de groei verschuift de
omzet van Dr. Schär in Nederland.
“Onze consumenten kopen meer bij
Ahold zogezegd, dan bij gezondheidswinkels. Die markt krimpt, terwijl
we bij supermarkten groeien met
percentages tussen de 10 en 20
procent.” De Nederlandse markt kent
nog een ontwikkeling die Dr. Schär
doet bewegen: meer competitie.
Grote merken als pastafabrikant
Barilla stappen ook in glutenvrij,
weet Wenter. Dr. Schär wordt sinds
vorig jaar niet meer door Wessanen
gedistribueerd. Reden hiervoor is dat
het merk zelf sneller kan inspelen op
marktbewegingen in die competitievere markt, aldus Berger. “Sneller
bewegen vergt diepere kennis van de
klantbehoeftes en vakkennis voor de
schapindeling.” Niet geheel onbelangrijk is ook dat rechtstreeks
distribueren de consumentenprijs
verlaagt. Wenter: “We horen van
klanten dat ze een gat ervaren tussen
vergelijkbare producten met en
zonder gluten.” Om het merk
opnieuw op te laten vallen stromen
nu nieuwe verpakkingen in met een
andere uitstraling. Dr. Schär verdedigt duidelijk haar positie in het
schap en gaat het gevecht op meerdere fronten aan: bij Hoogvliet en
DekaMarkt stroomt het merk net in.

VERRAS UW SHOPPERS MET

GRATIS 2 MAANDEN

Ondernemers | door Joost Agterhoek
Het is de laatste boodschappenwinkel in het gebied: de 300 vierkante
meter vvo tellende Pryma-winkel in
het Noord-Brabantse Broekhuizen,
gelegen aan de Maas. De dichtstbijzijnde supermarkt is gemiddeld tien
kilometer rijden, vertelt Keltjens. “We
zijn ook de enige winkel in het dorp
en in de omgeving.” Zelf is Keltjens 65
jaar. Tijd voor pensioen, ja, maar de
voornaamste reden dat het echtpaar
per 1 december ophoudt met de
buurtwinkel, is de gezondheid ‘van de
bazin’, zegt Keltjens. Samen met zijn
vrouw Marian nam hij het familiebedrijf over van zijn schoonouders. Ze
breidden destijds het verfwinkeltje uit
met levensmiddelen en voerden de
VIVO-formule. Later gingen ze in zee
met de familie Van Eerd onder de
Pryma-formule. “Een goede zet”, zegt
Keltjens.
Levensvatbaarheid
Het echtpaar houdt er eind 2016
mee op, maar hoopt dat de buurtsuper
wordt voortgezet. Over de levensvatbaarheid van de winkel zegt Keltjens
dat een ‘jeugdige ondernemer hier een
goede boterham zou kunnen verdienen’. “Daarbij is de huur zeer laag.”
Hoewel de omzet klappen heeft gehad
in de jaren na de crisis en de ‘AH-toestand’, zegt Keltjens dat de omzet over

BIJ 2 ZAKKEN M&M’S

®*

Kodden de ondernemers meegeven
dat zij verder moeten kijken. “We
moeten niet krampachtig vasthouden aan het oude, we moeten juist
durven investeren. Van een fixed
mindset, naar een growth mindset,
want als je doet wat je deed, krijg
je niet wat je kreeg.”

Bedrijfsoverdracht wordt vaak onderschat
ROTTERDAM - Het aantal zelfstandig ondernemers in ons land groeit.
Ook in de supermarktbranche wordt de
winkel steeds vaker
gerund door een franchiser. Het gaat vaak om
familiebedrijven die
met veel passie worden
gerund. De eigenaren
vergeten echter vaak
een ding: het tijdig
‘verkoopklaar’ maken
van de winkel.

manier waarop hij of zij het bedrijf
wil overdragen, zo blijkt uit een
onderzoek. Terwijl zo’n plan
belangrijk is voor het voortbestaan
van de zaak”, legt Doull uit. Veel
ondernemers denken pas kort voor
zij uit het bedrijf willen stappen
na over hun opvolging. “Bijna 80
procent van de ondernemers laat
pas twee jaar voor dat zij afstand
willen doen van de zaak, weten dat
ze ermee willen stoppen. Dan is
het vaak niet meer mogelijk om
alle fiscale mogelijkheden te
gebruiken. Zonde van je geld.”
Overdrachtsplan
Een overdrachtsplan loont de
moeite. Simpel gezegd, kan een
onderneming zonder afrekening
van inkomstenbelasting zijn zaak
schenken aan zijn opvolger. Als de
waarde van de zaak lager is dan
ongeveer 1 miljoen euro, hoeft de
opvolger ook geen schenkbelasting
te betalen, zegt Doull. Is de waarde
hoger dan 1 miljoen euro, dan is er
slechts over 17 procent van deze
meerwaarde schenkbelasting
verschuldigd. Er gelden wel enkele
belangrijke voorwaarden, maar als
je daaraan voldoet, kan de ondernemer zijn zaak dus tegen maar
(maximaal) 3 procent belasting,
overdragen.

Dat ondernemers pas zo laat
laten weten dat zij willen stoppen,
heeft vaak een emotionele achtergrond. Uit onderzoek blijkt
namelijk dat 87 procent van de
ondernemers het emotioneel
zwaar vindt om afstand te doen
van hun zaak. Een van de ondernemers in de zaal vindt dit hoge
aantal zelfs nog aan de lage kant.
“En die andere dertien procent is
er niet eerlijk over.”

Het verkoopklaar maken van de
zaak kan niet vroeg genoeg
geregeld worden, zeggen Doull en
Pleijsant. Grofweg geldt er een
termijn van vijf jaar voor. “Soms is
meer tijd nodig. Alleen dan
kunnen de ondernemer en de
opvolger maximaal profiteren van
de fiscale mogelijkheden. Zo
gelden er in bepaalde situaties
‘wachttermijnen’ van drie en vijf
jaar als de vennootschapsstructuur

Supermarkten worden vaak van generatie op generatie overgedragen. Ook ondernemers Bert en
Gerrie van der Werf van de Coop in Stavoren zullen hun winkel als alles goed loopt, uiteindelijk
overdragen aan hun zoon Jeroen.

aangepast moet worden. Ook moet
een opvolger bijvoorbeeld al
minimaal drie jaar in de zaak
werken voordat er gebruik
gemaakt kan worden van de
‘doorschuiffaciliteit’ in de inkomstenbelasting.”
De bedrijfsopvolgingsregeling
kan toegepast worden bij het
schenken of het nalaten van de
zaak. Pleijsant en Doull wijzen er
wel op dat deze regeling de
afgelopen jaren zowel in de
politiek als in de rechtspraak
onderwerp van discussie was.
Hoewel er geen concrete plannen
zijn, is het wel de vraag hoe lang
deze regeling in zijn huidige vorm
blijft bestaan. Als ondernemers aan
de voorwaarden voldoen en er voor
kiezen om hun bedrijfsoverdracht
nu al te regelen, weten zij zeker
dat zij nog kunnen profiteren van
deze gunstige regeling.

Binnenkort in Levensmiddelenkrant: meer over de bedrijfsopvolgingsregeling en alles wat komt
kijken bij de overdracht van uw
supermarkt. Nu alvast meer
weten hierover? Neem dan
contact op met ABN Amro via
peter.pleijsant@nl.abnamro.com of
gordon.doull@nl.abnammor.com
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Ondernemersechtpaar Marian en Paul Keltjens. Na achtendertig jaar de buurtsuper in Broekhuizen te runnen, gaan ze van hun oude dag genieten. Daarmee blijft er nog één Pryma-winkel over, de
buurtsuperformule van Jumbo.
Foto’S: Loek BAckeS FotogRAFie

het afgelopen jaar stabiel is. Het zal
niet meer worden, realiseert de
ondernemer zich, maar toch denkt hij
dat er kansen zijn voor een nieuwkomer. Hij doet dan ook een oproep om
voor 1 december iemand te vinden.
Met Spar is contact geweest, maar die
organisatie zag er geen heil in.

De buurtsuper in Broekhuizen zou een jeugdige ondernemer een goede boterham op kunnen
leveren, denkt Paul Keltjens.

Jumbo
De zoektocht naar een ondernemer
gaat door, maar dat de naam Pryma
van de gevel gaat verdwijnen, daar is
Keltjens zeker van. Daarmee is de
buurtsuperformule van Jumbo volgend
jaar toe aan zijn laatste winkel,
gevestigd in het eveneens Noord-Brabantse Handel. De laatste 25 jaar werd
het echtpaar beleverd door Jumbo en

voerde het de Pryma-naam. Keltjens
weet nog hoe de samenwerking begon.
“We wilden een systeem aankopen om
de boodschappen te scannen, dat was
destijds nieuw. Ons werd verteld dat
dit niet rendabel zou zijn, maar wij
dachten, daarmee sparen we één
medewerker uit. Een directeur van
Jumbo kwam langs en stelde voor het
systeem te leveren, mits we voor vijf
jaar producten afnamen.” Karel van
Eerd, vader van Frits, zei altijd dat
Jumbo groot is geworden met winkels
als die in Broekhuizen, herrinert
Keltjens zich nog. De ondernemer
denkt niet dat Jumbo rouwig zal zijn
om het verdwijnen van de formule.
“Waar ik wel bij moet zeggen dat we
altijd netjes zijn beleverd.”

1/4 pagina advertentie

Klanten kunnen gymtassen, broodtrommels en slippers laten bedrukken met eigen voetbalfoto

Ondernemer wil voetballers naar Albert Heijn lokken

Zorg dat u deze actie niet mist en breng deze in beeld bij
uw shoppers met onze opvallende promotiematerialen!

Ondernemers | door Marije de Leeuw

HAAREN- Hoe zorg je ervoor dat
je alle leden van de lokale voetbalclub naar de lokale Albert Heijn trekt? Ondernemer Jan van de
Wiel van de AH in Haaren bedacht
hiervoor een fanshop-spaaractie.

©Mars Nederland B.V. 2015

procent in markten door heel Europa
met glutenvrij brood, meel, snacks,
maaltijden, pizza’s en bakwaren.

Ceo van Dr. Schär Hannes Berger ziet de hype rond glutenvrije producten als een bubbel. “Net als
caloriearme of -vrije diëten. In de VS groeide de omzet 30 tot 40 procent, maar die cijfers dalen op
het moment dat consumenten overgaan op een ander dieet.”

De actie heeft iets weg de
welbekende voetbalplaatjesactie,
maar toch is het totaal iets anders.
Bij de AH in Haaren kunnen leden
van de voetbalclub Nemelaer in een
online fanshop sparen voor hun
eigen ‘fanartikelen’. Van broodtrommels tot slippers en van een
gymtas tot koelkastmagneten: de
voetballers kunnen het allemaal
laten bedrukken met een eigen
voetbalfoto. “In de fanshop kunnen
ze andere mensen uitnodigen om te
sparen voor de spullen. Zo bereik je
niet alleen de leden van de voetbalclub, maar ook de mensen daaromheen”, vertelt Van de Wiel.

*zie www.m-ms.nl voor de actievoorwaarden

X54576_MMs_Movies_LMK_105x220.indd 1
pagina_09Rdef.indd 9

mensen. “Je moet niet denken dat
je alles weet. Luister eerst. Dat is
ook heel belangrijk voor goed

Richard Krajicek:
‘Wij hebben alleen
een Spar waar we
onze boodschappen
kunnen doen’

BROEKHUIZEN – Een
jeugdige ondernemer zou
er een goede boterham
kunnen verdienen, zegt
ondernemer Paul Keltjens
over de Pryma-buurtsuper
die hij met zijn vrouw
runt. Voor het echtpaar is
het na 38 jaar genoeg
geweest.

Glutenvrij | door Joost Agterhoek
Tussen de bergen, vlakbij het
rustieke dorpje Borgo Valsugana,
vierde Dr. Schär vrijdag 18 september
een feestje. Het concern opende er
een nieuw Pizza Center, kosten elf
miljoen euro, om de productie van
diepvriespizza’s voor de wereldwijde
markt te centraliseren. De vraag naar
de glutenvrije pizza’s groeit immers,
zegt ceo Hannes Berger bij de
opening. “De verkoop steeg vorig jaar
met 10 procent. We zien meer klanten die voor de eerste keer onze
producten kopen, wat dus ook hogere volumes betekent.” In Nederland
plust de categorie health food met
‘double digits’, licht export manager
Andreas Wenter toe. Schär schat haar
eigen marktaandeel op 35 tot 40

Managing director Berndt Kodden van FrieslandCampina: “Onderschat de kracht van internet
niet, al denkt u dat het in food nog niet zo’n vaart zal lopen.”

werkt. In de tien Aziatische jaren
heeft Kodden geleerd nederig te
zijn en vooral te luisteren naar

Vaart
In zijn presentatie liet Kodden
duidelijk naar voren komen dat de
kracht van internet niet onderschat mag worden. Toch is de
verwachting van een groot aantal
ondernemers dat het niet zo’n
vaart zal lopen, bleek uit navraag
door de managing director in de
zaal. “U gelooft dat food online
nog behoorlijk ver weg is en dat
het nooit groot zal worden. De
winkeldichtheid is hier immers
veel te groot, online niet winstgevend en op dit moment wordt in
food nog minder dan 2 procent in
Nederland via internet verkocht. U
kunt dus best wel eens gelijk
hebben. Maar het kan ook heel
anders lopen, kijk nu naar kleding
en schoenen. Dat een nieuwe
speler als Amazon opstaat en zegt:
dit draait niet om food, dit draait
om distributie. Wij zijn daar heel
goed in.” Met het voorbeeld wil

Het ABN Amro Supermarktcongres dat ieder jaar plaatsvindt
tijdens het ABN Amro tennistoernooi werd geopend door
niemand minder dan toernooidirecteur Richard Krajicek. De
Wimbledon-winnaar ging in op
allerlei vragen uit de zaal over
onder meer zijn zoon, nieuwe
talenten in de tenniswereld en de
kans voor vrouwen op het ABN
Amro tennistoernooi. Opvallend
genoeg vertelde Krajicek zelf ook
nog iets over zijn supermarktervaringen. “Ik kan er niet veel
over vertellen, behalve dan dat
wij onze boodschappen altijd bij
de Spar halen. Dat is de enige
winkel in ons dorp”, lachte de
tennisser.

Ondernemers lang niet altijd goed voorbereid

Congres | door Kim van Dijk
De urgentie van het tijdig
nadenken over de toekomst werd
tijdens het ABN Amro Supermarktcongres uitgelegd door Gordon
Doull en Peter Pleijsant van ABN
Amro Mees Pierson. “Slechts
vijftien procent van alle ondernemers heeft goed nagedacht over de
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leiderschap vandaag de dag.”
De managing director heeft de
Aziatische landen een enorme
ontwikkeling zien doormaken,
onder meer op het gebied van
internetverkopen. “De Chinese
bevolking geeft gemiddeld een
kwart van haar inkomen online
uit. De online verkopen groeiden
daar afgelopen jaar dan ook met
64 procent”, zegt Kodden.

21-09-15 09:31
01-10-15 15:36

Zijn Albert Heijn-vestiging is al
tien jaar hoofdsponsor van
Nemelaer. “Al een tijd vroeg ik me
af hoe ik al die leden in onze
winkel kon krijgen. Een paar jaar
geleden hebben we de voetbalplaatjesactie gedaan, maar
daarvoor moet je een enorme
investering doen. Bij deze actie
zijn de instapkosten veel lager.”
Van alle verkopen in de fanshop
gaat 25 procent naar de voetbalvereniging.
Samenwerking
Het was volgens de ondernemer
een ‘hele puzzel’ om uit te zoeken
hoe ze de actie het beste konden
vormgeven. De Albert Heijn- supermarkt en de voetbalclub zijn
daarvoor een samenwerking
aangegaan met het drukbedrijf
Medialen. “We hebben van te
voren alle voetballers die mee
wilden doen op de foto gezet. We

dachten dat alleen de jonge
spelers geïnteresseerd zouden
zijn, maar ook 60 procent van de
senioren staat ondertussen op de
foto. Achter het portret hebben
we een stadion geplaatst, waar
reclameborden op staan met
acties van lokale ondernemers. Zo
is de spaaractie voordelig voor
ons, voor de voetbalclub, voor het
drukbedrijf en voor andere
partijen.”
Effect
Van de Wiel denkt dat de
fanshop-actie een groot succes
wordt. “Na een week ben ik al erg
tevreden over de resultaten. Wat
we er uiteindelijk mee bereiken,
is nog moeilijk te zeggen. De actie
loopt tot eind april, maar ik
verwacht dat het effect een paar
maanden doorloopt. Dan hoop ik
de nieuwe klanten nog steeds in
onze winkel te zien.”

Jan van de Wiel en zijn vrouw met de ‘fanartikelen’ van de spaaractie.
Foto: RiAnne VRiJdAg-SwinkeLS
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Spar

Staand 105 x 220 mm of
liggend 280 x 100 mm
€ 2850

U heeft een belangrijke boodschap of wilt werken aan de
naamsbekendheid? Gebruik de
voorpagina voor extra attentiewaarde.

IM’ers voorpagina

1

Tarieven
1:
Topper 104 x 25 mm
€ 1050
2:
Vierkant 104 x 100 mm
€ 2500
3:
Rechthoek 104 x 50 mm
€ 1350

4

4:
Vierkantje 50 x 50 mm
€ 750
Andere formaten op
aanvraag

2
3

Hoge attentiewaarde:
een overheersende advertentie
op een redactiepagina

Opvallende advertentiemogelijkheden
op een redactiepagina

2/5 pagina
104 x 390 mm
€ 3950
Andere formaten op
aanvraag

Banners kunnen erg effectief zijn
als deze worden getoond aan
een relevante doelgroep. Een
tradeboodschap in de foodsector
is op www.levensmiddelenkrant.
nl dan ook bijzonder op zijn plek.
Het merendeel van de bezoekers bestaat uit professionals in
food. De banners kennen een
prominente plaats op de website
en trekken volop de aandacht,
vooral als ze bezoekers prikkelen
met een vraag of een animatie.

Banners online
Tradecommunicatie midden in de doelgroep

Tarieven

6
1

6

1.
Leaderboard 728 x 90:
€ 40 per 1000 pageviews
(doorplaatsing in nieuwsbrief:
€ 150 )
2.
Rectangle 300 x 250:
€ 30 per 1000
pageviews

2

4

3

3.
Skyscraper 120 x 600:
€ 27,50 per 1000
pageviews
4.
Half page ad 300 x 600:
€ 50 per 1000
pageviews
(ook zichtbaar op mobiel)
5.
Footerbanner 720 x 300:
€ 50 per 1000
pageviews

5

6.
Wall paper 1 x 1
€ 60 per 1000
pageviews

Introductie- of actiebericht en
advertorial

Een nieuw product of actie kort
maar doeltreffend onder de
aandacht brengen kan met een
introductie- of actiebericht of een
advertorial.
Een afbeelding met tekst en alle
contactgegevens voor een aantrekkelijk tarief in het magazine
en/of online.

Introductie/actie
• 1/8 pagina
• tekst 1000 tekens
• packshot
€ 525
Inclusief doorplaatsing
website: € 650

Advertorial
• 1/6 pagina
• tekst 700 tekens
• foto/packshot
€ 950
Inclusief doorplaatsing
op de homepage: € 1150
Inclusief doorplaatsing
op de homepage én in de
nieuwsbrief
€ 1250

Uw reclame of nieuwe product
direct onder de aandacht?
Wij zorgen ervoor dat het bijgesloten wordt.

Bijsluiters

Er zijn bijzonder veel mogelijkheden:
• samples
• brochures
• brieven
Prijs afhankelijk van gewicht.
Ook hier is maatwerk mogelijk:
versturen naar een specifieke
doelgroep of een persoonlijke
brief per adres.
Prijzen op aanvraag.

inplakker van theezakje

big shopper bijgesloten

Gids met de kerngegevens van
alles supermarkten in Nederland,
waaronder
• formule
• organisatie
• eigenaar/bedrijfsleider
• adresgegevens
• telefoonnummer
• vvo
• aantal kassa’s

Supermarkt Gids
Verkrijgbaar als pocket of online (basis- of pluspakket).
Elk kwartaal updates.

Dankzij deze data van Levensmiddelenkrant is maatwerk in
adverteren geen enkel probleem:
per formule, alleen naar ondernemers, op naam, etc..
Tarieven per half jaar:
Pocket: € 325
Online basis: € 795
Online plus: € 1395

s

SupermarktGids

14-12-2018 10:50:27

Overzicht van de belangrijkste
kerngegevens van alle supermarktorganisaties in Nederland.

‘t Almanakje
Verkrijgbaar als pocket, verschijnt twee keer per jaar.

Tarief per jaar:
2 x pocket: € 295
Los exemplaar: € 195

’t Almanakje

Gids

In ‘t Almanakje zijn alle relevante
contactpersonen bij supermarktorganisaties opgenomen, zoals
directie, inkoop en category
management. Verder: marktaandelen, (inter-)nationale samenwerkingen, formules, huismerken,
aantal check-outs, gemiddelde
vvo’s en distributiecentra.

’t Almanakje

23-10-2018 11:29:01

Uitgave
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Special/Thema
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ISM
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12 februari

01 februari

Ontbijt
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26 februari

15 februari

Koude Dranken

week 11

12 maart
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week 13

26 maart
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Frisdranken, Sappen en Waters
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29 maart

Beste Introductie 2018
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23 april
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22 november

week 51

17 december

06 december

Gouden Partner
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Tarieven & Specificaties samengevat
Coveroverlay
Buitenzijde: 300 x 348 + 3 mm overfill
Binnenzijde: 300 x 440 + 3 mm overfill
€ 12.500,In combinatie met achterpagina € 17.500
Flap voorpagina
Recht formaat (buitenzijde 170 x 348 + 3mm
overfill, binnenzijde 170 x 440 + 3mm overfill):
€ 7000
Meerprijs achterpagina: € 4950
Meerprijs flap met stans: € 1750
2/1 pagina spread advertentie/advertorial
600 x 440 + 3 mm overfill: € 7950
1/1 pagina advertentie/advertorial
300 x 440 + 3 mm overfill: € 5650
½ pagina advertentie/advertorial
280 x 200 mm: € 3950
¼ advertentie
Staand 105 x 220 of 280 x 100 mm: € 2850
IM’ers voorpagina
Topper 104 x 25 mm: € 1050
Vierkantje 50 x 50 mm: € 750
Vierkant 104 x 100 mm: € 2500
Rechthoek 104 x 50 mm € 1350

Bijzondere formaten
2/5 pagina advertentie op redactiepagina
104 x 390 mm: € 3950
Overige formaten op aanvraag
Advertorials
• 1/6 pagina, tekst 1000 tekens met
foto: € 950
incl. doorplaatsing online en
nieuwsbrief: € 1250
• 1/8 pagina, tekst 700 tekens en
packshot: € 525
incl. doorplaatsing online en nieuwsbrief
€ 650
Banners online
• Leaderbord 728 x 90: € 40 per 1000
pageviews
(doorplaatsing in nieuwsbrief: € 150)
• Rectangle 300 x 250: € 30 per 1000
pageviews
• Skyscraper 120 x 60: € 27,50 per 1000
pageviews
• Half page ad 300 x 600; € 50 per 1000
pageviews
• Footerbanner 720 x 300: € 50 per 1000
pageviews
• Wall paper 1 x 1: € 60 per 1000 pageviews
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