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Sligro nog niet af
van zorgenkindje

VEGHEL - De omzet van
foodretail binnen Sligro
(Emté) is
over de eerste drie kwar
talen van
2017 met 0,2 procent
afgenomen.
De lagere omzet werd
mede
veroorzaakt door het
wegvallen
van twee vestigingen.
De
identieke consumentenom
zet van
de Emté-supermarkten
slonk met
0,4 procent. In het derde
kwartaal
zijn de laatste drie wink
els voor
dit jaar omgebouwd naar
de
3.0-formule van Emté
. In totaal
zijn dit jaar 27 vestiging
omgebouwd. De eerder aange
kondigde
zoektocht naar een same
nwerkingspartner voor ‘zorge
nkind’
Emté, had bij het sluite
n van deze
krant nog niets opgeleverd
.

Aldi verlaagt
werkdruk

Marqt herziet interne orga
nisatie

Formules | door Roderick
Mirande

AMSTERDAM - Deze
tijd
schreeuwt om een veran
twoorde
supermarkt die mooie
lokale
producten brengt. Waar
om is de
groei van Marqt de laats
te tijd
dan zo bescheiden?

De interne organisatie
heeft bij
nodig. Omdat we werk
Marqt door de relatief
en op basis
snelle groei
van een ander mode
in de eerste jaren niet
l, hebben we
de aandacht veel voor
de baten uit moeten
gekregen die het verdi
ende. Dat
investeren. Daarom
zegt Quirijn Bolle, opric
hadden we
hter van
het nodig om relatief
Marqt, in een interview
snel naar
met
een kritische massa
Levensmiddelenkrant. Hij
te groeien.
vertelt dat
Aangezien we niet alles
de bescheiden groei
tegelijk
van de laatste
kond
en
doen
,
zijn er zaken blijven
twee jaren (twee wink
els) een
liggen. We hadden hiate
bewuste keuze is gewe
n
in de
est. “We
operatie, moesten te
hadden echt een pas
veel wegop de plaats
gooien. Out-of-stock
was daarbij

FNLI: Productie leven

Marktonderzoek | door
Bart Mande

rs

NIEUWVE EN - De leven
smiddelenindustrie kent met een
stijging van
5,4 procent de hoogste
productiegroei in vijf jaar. Ook
de export
neemt fors toe en het
ondernemers- en consumentenve
rtrouwen
is groot.
Dit komt naar voren
uit de door
de FNLI gepubliceerde
Monitor
Levensmiddelenindus
trie 2017. Met
deze monitor biedt de
Federatie
Nederlandse Levensmid
delen
Industrie jaarlijks inzich
t in de
cijfers en trends.
De totale productie van
de
voedingsmiddelenind
ustrie steeg in
2016 met 5,4 procent
ten opzichte
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wel ons grote issue.”
Verder was volgens Bolle
duidelijk dat Marqt klant
en beter
moest bedienen en mede
werkers
moesten eenduidiger
optreden.
Kortom: de winkels moes
ten strakker geleid worden. “We
zijn in
2016 en ook dit jaar
nog bezig
geweest om die dinge
n aan te
pakken.”
PAG 2-3

smiddelenindustrie flin

van 2015 tot 70,1 milja
rd euro. De
hoogste procentuele
groei in de
laatste vijf jaar. Deze
productiegroei
ligt duidelijk hoger dan
die van de
hele industriële secto
r (0,8 procent).
Met 23,5 procent blijft
de voedingsmiddelenindustrie de
grootste
Nederlandse industriële
sector. Ook
met de voedingsmiddel
enexport
gaat het goed. Deze nam
in 2016
met 12,1 procent toe
vergeleken
met het jaar daarvoor.
Koploper af
De R&D-uitgaven daald
en daarentegen sterk. Deze uitga
ven kwamen
in 2015 neer op 318 miljo
en euro,
een afname van ruim
15 procent
ten opzichte van 2014.
Vorig jaar

was de Nederlandse
voedingsmiddelenind
ustrie Europees koploper
in
R&D-uitgaven. Dit jaar
is
dat Groot-Brittannië.
FNLI-directeur Marian
Geluk is enthousiast over
de groeicijfers in de
Monitor Levensmiddelenin
dustrie. “Het is goed om
te
zien dat de levensmidd
elenindustrie er prima
voor
staat. Dit alles tegen de
achtergrond van doele
n die al jaren
prominent op de agend
a van de
industrie staan: borgi
ng van de
voedselveiligheid, het
aanpassen van
het productaanbod aan
een gezondere leefstijl, de toepa
ssing van

k in de lift

nieuwe technologieën
en de impact
van digitalisering. Zijn
gezonde
uitgangspositie stelt de
sector in
staat om innovatief en
ondernemend
op deze ontwikkelingen
in te
spelen.”

CULEMBORG - “We betre
uren
het dat er collega’s zijn
binnen
onze organisatie die veel
druk
ervaren en het gevoel
hebben
hun klachten of zorge
n niet te
kunnen delen met hun
leidinggevenden.” Zo klonk de
eerste
reactie van Aldi naar aanle
iding
van een aflevering van
EénVandaag vorige week, waari
n
meerdere medewerkers
zich
uitlieten over de ontoe
laatbare
werkdruk. Aldi geeft aan
veranderingen door te voeren
om de
werkdruk te verlagen.
Zo komt er
een tijdsregistratiesysteem
om de
objectiviteit van de urenr
egistratie te verbeteren, word
t er meer
personeel aangenome
n en is er
aandacht voor communica
tie in
de opleiding.

Omzet biovoeding
verdrievoudigd

EDE - De omzet van biolog
ische
voeding is in tien jaar
tijd
verdrievoudigd. De consu
mentenbestedingen aan biolog
ische
voeding stegen in 2016
met 10
procent naar 1,4 milja
rd euro. Dit
blijkt uit een trendrappo
rt van
Bionext, waarin de cijfer
s en de
ontwikkeling van biolog
ische
voeding en landbouw
in Nederland op een rij zijn gezet
. De
supers zorgden in 2016
voor de
grootste groeibijdrage.
De
biologische omzet steeg
daar met
12,2 procent van 654
naar 735
miljoen euro. Procentuee
l groeide
biovoeding binnen foods
ervice
iets sterker, van circa
164 naar
187 miljoen euro.
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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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‘Afspiegeling maatschappij
is heel belangrijk’

Coop speelt in op
stedelijke consument

Servero lanceert appelmoes
zonder toegevoegde suiker

Kijkje bij paradepaardje
Fico Eataly World in Bologna
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Alblas nieuwe
voorzitter FNLI
DEN HAAG - Bas Alblas, ceo
Lamb Weston / Meijer, is per 1
april 2018 de voorzitter van het
bestuur van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie
(FNLI). Daarmee wordt hij
verantwoordelijk voor het
onderhouden en uitbouwen van de
rol die de FNLI speelt als belangenbehartiger van de levensmiddelensector. Hij volgt Bas van den Berg
(Royal FrieslandCampina) op, die
de voorzittershamer de afgelopen
vijf jaar in handen had. In de
periode tussen januari en april zal
ceo Unilever Nederland, Conny
Braams, de rol tijdelijk vervullen.

CBL wil aanpak
zwerfafval

AH XL geeft nog even gas in 2017
Formules | door Kim van Dijk

ALKMAAR - Albert Heijn zet
flinke stappen in de ombouw van
winkels. Niet alleen veel AH to
go’s gaan de komende tijd op de
schop, ook meerdere XL-winkels
worden in een nieuw jasje gestoken. Zo opende de formule aan
de Wendelaarstraat in Alkmaar
(foto) een compleet vernieuwde
AH XL met alle elementen van de
pilotwinkel in Purmerend erin.

“De Deli Kitchen, Bakery Café Scan
& Go en Pluktuin keren allemaal
terug in deze nieuwe winkel. Het
assortiment is heel erg gericht op
vers”, zegt woordvoerder Nienke
Kooistra.
In de verbouwde winkel, gelegen in
het duurzaamste winkelcentrum van
Alkmaar, is bovendien een fors aantal
energiebesparende maatregelen
toegepast, zoals deze ook in de
duurzaamste supermarkt van Europa

in Purmerend zijn terug te vinden.
“Feitelijk is de Alkmaarse winkel nog
duurzamer dan die in Purmerend.
Alle stappen die we daar gezet
hebben, komen hier terug.”
Op het dak van het winkelcentrum
liggen 1500 zonnepanelen en aan de
gevel hangt een speciale nestkast voor
de vleermuizen. Meteen bij binnenkomst van het winkelcentrum vallen
de bijzondere tegels op de vloer op,
deze zijn gemaakt van hergebruikt

materiaal. In de Albert Heijn is het erg
comfortabel winkelen door een
energiezuinig koel- en klimaatsysteem. Deze en nog veel meer
energiebesparende maatregelen
maken dat de nieuwe AH duurzaam
en volledig CO2-neutraal is.
Later deze maand wordt ook de AH
XL aan de Jan Heijnsstraat in Tilburg
heropend en opent Albert Heijn een
nieuwe XL aan de Zorgboulevard bij
het ZMC in Zaandam.

Picnic gaat verse Noordzeevis verkopen
Vis | door Lisa van der Linden

SCHEVENINGEN - Online supermarkt Picnic bezorgt voortaan als
enige Nederlandse supermarkt verse Noordzeevis uit Scheveningen.
Mede-oprichter van Picnic, Michiel
Muller, heeft de eerste bestelling
overhandigd aan de Haagse cabaretier Sjaak Bral.
Picnic gaat de verse Noordzeevis
leveren in samenwerking met
Stichting Noordzeevis uit Scheveningen. Volgens Suzanne van der Pijll
van de stichting is dit een mooie
kans om de Noordzeevis onder de

aandacht te brengen bij consumenten, zodat deze ook kunnen genieten van verse, verantwoorde vis.
Klanten kunnen kiezen uit twee
soorten vis: rode poon en wijting.
Deze worden geleverd door vis- en
garnalengroothandel Den Heijer uit
Scheveningen. Voorlopig is het
alleen nog mogelijk voor klanten uit
het westen van het land om de verse
vis te bestellen. Het is de bedoeling
dat de vis over een tijdje in heel
Nederland te verkrijgen is.
Vis wordt steeds belangrijker voor
supermarkten. Retailers besteden
meer aandacht aan verse vis. PAG 6-7

LEIDSCHENDAM - Het Centraal
Bureau Levensmiddelenhandel
(CBL) pleit voor een brede aanpak
om zwerfafval tegen te gaan.
Nederlandse supermarkten, buurtsupers, speciaalzaken en groothandels vinden dat de hoeveelheid
zwerfafval in Nederland moet
worden gereduceerd. Het CBL
betreurt dat de discussie enkel lijkt
te gaan over de uitbreiding van
statiegeld naar kleine pet-flessen
en blikjes. Van het totale zwerfafval in Nederland bestaat slechts
drie procent uit kleine flesjes en
met de blikjes erbij wordt dit
negen procent. De koepelorganisatie heeft donderdag in de Tweede
Kamer gesproken over dit
probleem bij een hoorzitting over
de Kunststofketen en Zwerfafval.

Philip Morris gaat
uitbreiden
BERGEN OP ZOOM - Philip
Morris heeft onlangs een nieuwe
productielijn in gebruik genomen
in het fabriekscomplex in Bergen
op Zoom. Het gaat om een speciale
tabak die gerookt kan worden met
het elektrische apparaatje IQOS.
Deze tabak wordt verhit, maar
verbrandt niet. Dit is volgens de
fabrikant minder schadelijk dan
normale sigaretten. Het wordt
daarom ook wel de ‘rookvrije’
sigaret genoemd. De uitbreiding in
Bergen op Zoom levert ongeveer
135 nieuwe banen op. Dat is een
stuk minder dan de 1200 werknemers die Philip Morris ooit in
dienst had in deze fabriek. De
fabrikant stopte namelijk in 2014
met de sigarettenproductie op
deze locatie.
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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.”
Kim van Dijk, 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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UTZ en Rainforest Alliance
samen verder voor de boer

DekaMarkt brengt merk
onder de aandacht op tv

Paleo gat in markt voor
supermarkten

Senior gedraagt zich als
jongere tijdens boodschappen
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Hoogvliet met een
modern tintje
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Duurzaamheid

Gouden
Partner editie

Goud voor 35
fabrikanten!

Formules | door Marije de Leeuw

ZOETERMEER - Strakker en
moderner, zo kun je de nieuwe
huisstijl van Hoogvliet het beste
omschrijven. Vorige week opende
de formule haar eerste winkel in
de nieuwe stijl. Ook voerde de
supermarkt de look & feel door in
haar folder.
Hoogvliet Cadenza, een nieuwe

vestiging in Zoetermeer, heeft de
primeur. Deze winkel fungeert de
komende periode als proeftuin
voor de nieuwe huisstijl. Het
meest in het oog springende in de
supermarkt is de signing: die is
compleet anders dan in andere
Hoogvliet-vestigingen. Afgezien
van het Hoogvliet-logo zijn de
lettertypes, de opmaak en de
beeldkeuze op communicatiebor-

den en op de schappen aangepast.
Het rood en blauw voor acties is
wel behouden. Ook heeft de
formule posterborden door de hele
winkel gehangen met informatieve
teksten als ‘Onze warme bakker
zorgt drie keer per dag voor vers
brood op de plank’. Of zoals op
deze foto: ‘Tomaten zitten vol
vitamine C, zink en ijzer en zijn
dus erg gezond’. Hoogvliet wil

hiermee meer naar de klant
communiceren en meer het
verhaal achter haar producten
vertellen. Naast de restyling heeft
Hoogvliet ook een aantal nieuwe
elementen in de winkel doorgevoerd. Zo zijn de versafdelingen
uitgerust met digitale posterborden en kunnen klanten via een
tablet de juiste kaas kiezen bij de
PAG. 8
kaasafdeling.

Abel’s Deli wint plek op het schap en een investeringsbedrag

AH Product Pitch krijgt
volgend jaar vervolg
Formules | door Roderick Mirande

AMSTERDAM - Er waren dit jaar
meer inzendingen, en het niveau
lag hoger. De tweede editie van de
AH Product Pitch overtrof de verwachtingen. Abel’s Deli, maker van
verse maaltijden met een winkel
op Utrecht CS, werd uitgeroepen
tot winnaar.
Winnaars Jesse van Donk en Janneke van der Ent ontvangen de prijs uit handen van Marit van
Egmond (rechts), commercieel directeur bij Albert Heijn.

Inkopers
kiezen
Pagina_01Rdef.indd 1

Zowel in kwantitatief als in
kwalitatief opzicht, maakte de
tweede editie van AH Product Pitch

een stap vooruit. “Ik denk dat het
ermee te maken heeft dat het nu
bekender is. Ze waren allemaal
beter voorbereid, we hoorden
rondere verhalen. Niet alleen qua
inspiratie, maar ook op commercieel vlak”, zegt commercieel
directeur Marit van Egmond. Toch
wil AH niet meer dan tien ondernemers laten presenteren. Op die
manier is er voldoende aandacht
voor elk verhaal. Van Egmond heeft
geen twijfel: er komt een derde

De Gouden Partners zijn
weer uitgereikt. De prijs
waarbij de handel de industrie
beloond voor de samenwerking
in de afgelopen twee jaar. Dit
jaar mochten 35 fabrikanten de
felbegeerde prijs in ontvangst
nemen. Zij wonnen in totaal 72
Gouden Partners. Grote
winnaars dit jaar Dr. Oetker en
Organix die in hun categorie
(Bakproducten en Baby- &
Kindervoeding) het hoogst
scoren op alle vier de criteria.
Category managers en inkopers
van supermarktorganisaties
beoordeelden fabrikanten op
de criteria: Omzetprestatie,
Rendementsbijdrage, Meedenken op niveau assortimentsgroep en Succes van introducties. Per categorie zijn er dus
vier titels te vergeven. Ook
KraftHeinz, Unilever, GranFood, Bolletje, Cono Kaasmakers, Délifrance, PepsiCo, AB
InBev, Mondelez, Wessanen,
Red Bull, Perfetti van Melle,
Verkade, Lemar, John West,
Van Geloven, Arla Foods en
Müller gingen met meer dan
een award aan de haal. De
winnaars presenteren zich in
PAG. 13-40
deze editie.

editie. “Want wij vinden innovatie
cruciaal. Daarnaast blijven we ook
doorgaan met de podiumdagen
voor ondernemers die iets verder
zijn, die in de ‘scale-up’ zitten. Die
proberen we kennis en kunde aan
te reiken die past bij die specifieke
PAG. 15
fase.”

Gouden Partners 2017
Kijk voor de winnaars op pagina 13-39
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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 2017

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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Komt er een kentering in
de vraag naar speciaalbier?

Procter & Gamble wil dat duurzaam vanzelfsprekend wordt

Coca-Cola zet met Sprite
nieuwe stap in suikerreductie

Italiaanse weerstand
tegen stoplichtsysteem
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AH geeft tips bij
moestuinactie
ZAANDAM - Klanten van Albert
Heijn kunnen vanaf deze week
weer sparen voor moestuintjes.
Omdat de marktleider vorig jaar
kritiek kreeg dat de kruiden wel
erg lastig waren om te kweken,
biedt AH dit jaar hulp. Via een
nieuwe moestuintje-app, in korte
video’s op Appie Today en via een
boekje krijgen klanten tips. Ook
helpt IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, klanten om meer uit hun moestuintje
te halen. Zestien weken lang
delen experts hun kennis en
ervaring over moestuintjes via de
AH Community. Klanten kunnen
dit jaar bovendien sparen voor
hulpmiddelen, zoals de doorkijkbak waarmee je kunt zien hoe
plantjes onder de grond groeien.

Aldi wil af van fabeltjes
Formules | door Kim van Dijk

Tegelijk met de aankondiging van
de nieuwe winkelopening in
IJsselstein stuurde Aldi afgelopen

week ook een bericht mee met
daarop de feiten en fabels rondom
Aldi. Feit: Bij Aldi kun je het
voordeligst je dagelijkse boodschappen doen. Fabel: Producten van Aldi
zijn van mindere kwaliteit. Nog een
feit: bij Aldi vind je naast eigen
merken ook A-merken zoals
Coca-Cola. Fabel: Bij Aldi moet je
altijd lang in de rij staan voor de
kassa. Zo maar een paar voorbeelden
die worden toegelicht in het bericht.
“We vinden dat nog te veel mensen

een verkeerd beeld hebben van Aldi.
Daar willen we van af. Het wordt nu
echt tijd dat we die fabels de wereld
uit helpen”, zegt woordvoerder
Laetitia Gruwel namens Aldi.
Zeker met de opening van de
nieuwste winkels is dit een verkeerd
beeld, benadrukt Gruwel. “Die zijn
absoluut niet te vergelijken met de
filialen uit het verleden.” In
IJsselstein opende Aldi afgelopen
week een nieuwe winkel volgens de
testformule, zoals de discounter het

‘Ik gun anderen ook het plezier dat ik altijd heb beleefd aan het ondernemerschap’

Van Eerd geeft starters steuntje in de rug
Formules | door Marije de Leeuw

kunnen gebruiken worden geholpen
met de realisatie van hun ambities.
Aanleiding voor Frits’ initiatief is
zijn 25-jarig jubileum als topman bij
het familiebedrijf en zijn 50e
verjaardag. Van Eerd: “Als rasechte
ondernemer weet ik als geen ander
Starters die een steuntje in de rug
hoe belangrijk het is om steun te
krijgen van
mensen die in
je geloven. Dat
is de reden dat
ik heb besloten
om ambitieuze
ondernemers
en talenten op
weg te helpen
in het realiseren van hun
droom. Ik gun
Met Frits-Starter krijgen ondernemers de kans hun droom te verwezenlijken.
anderen ook

VEGHEL - Jumbo-ceo Frits van
Eerd komt met een nieuw initiatief
om ambitieuze starters te helpen.
Met Frits-Starter krijgen zij de kans
om hun droom te verwezenlijken.

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.

zelf noemt. De nieuwe formule
wordt momenteel getest in Woerden en Den Bosch. Vers speelt in
deze winkels een belangrijke rol. Zo
is de agf-afdeling veel uitgebreider
(foto), wordt brood vers afgebakken
en is de versvleesafdeling vergroot.
Daarnaast neemt het assortiment
biologisch en fairtrade toe. De
komende maanden worden winkels
met de testformule in IJsselstein,
Ulft (Gld), Enkhuizen, Groesbeek en
Enschede geopend.

IJSSELSTEIN - Plus-ondernemer
Jaap Schimmel heeft vorige week
de tweede Plus Briljant 2.0
geopend in IJsselstein. Het is ook
zijn tweede Plus-supermarkt in
die plaats. De winkel is 1800 m2
groot en legt de nadruk op vers.
Er is een makerij voor verse
pizza’s, er zijn vers bereide
maaltijden, soep, vis en salades en
een grillconcept. Bovendien wordt
er vers brood gebakken. Op
dezelfde dag opende ook Aldi een
gloednieuwe winkel, pal naast de
vestiging van Schimmel.

2013-2017

ı
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Innova Klassiek 2013-2017

Daar maak je
reclame voor!

Ondernemers kiezen de

het plezier dat ik altijd beleefd heb
aan het ondernemerschap en mijn
overige passies. Ik draag graag mijn
kennis over.”
Panel
Geïnteresseerden kunnen zich tot
1 oktober aanmelden. Daarna gaat
een panel onder leiding van Frits
van Eerd kijken welke deelnemers
met het door hen ingestuurde plan
mee mogen doen. Aan de hand van
een presentatie zal uiteindelijk een
keuze worden gemaakt welk project
of initiatief door Frits wordt geholpen. Deze hulp kan variëren van een
financiële bijdrage, advies, coaching
of een andere manier van ondersteuning. Eind 2017 maakt Frits van Eerd
bekend welke projecten hij gaat
ondersteunen.

29-06-17 15:09

Tweede Plus
Briljant 2.0 open

Discounter presenteert zich als winkel ‘waar je geweest moet zijn’
IJSSELSTEIN - Aldi werkt aan
zijn imago. Door de consument te
wijzen op de pluspunten van de
formule hoopt de discounter het
beeld dat veel mensen nog hebben
van de winkels te verbeteren. “Die
fabels moeten de wereld maar
eens uit.”

Pagina_13-GP.indd 13

NIEUWVEEN - De winnaars van de Innova Klassiek 2013-2017
zijn bekend. 24 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.

Zie pagina 8 t/m 34

pagina_01Rdef.indd 1

23-03-17 17:53

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.
Het is alweer de 26e editie van de Innova Klassiek. Ieder jaar is de award anders. Dit keer
een emaillen reclamebord. Een van de oudste reclame-uitingen in de supermarkt. Een
product dat de tand des tijds op zo’n goede manier overleeft, daar mag je wel reclame voor
maken!
Crisis
In 2013 zat Nederland midden in de crisis en het is dan ook een minder goed introductiejaar gebleken. Konden we vorig jaar nog 29 prijzen overhandigen, dit jaar mogen 24
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
2013 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 telt het punt onmisbaarheid het zwaarst mee. Alleen producten met
een gemiddelde van het cijfer 7 of hoger, mogen zich winnaar van de Innova
Klassiek 2013-2017 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.
pagina_17Rdef.indd 17

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.

PAG 18-27

14-12-17 18:58

Partnershipmogelijkheden

Online

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

Cijfers 2017
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.

500.000
De site wordt maandelijks door bijna 50.000 unieke bezoekers bezocht. Levensmiddelenkrant verwacht in heel
2018 ruim 500.000 unieke bezoekers te kunnen boeien
met relevante en up-to-date vakinformatie die niet via de
reguliere media te vinden is.
De site biedt een intuïtieve navigatie en een aantrekkelijk design. Levensmiddelenkrant.nl kent een responsive
design wat betekent geschikt is voor desktop, mobiel
en tablet. De meeste bezoekers zijn professionals uit de
foodbranche.

- Unieke bezoekers 484.217
- Aantal bezoeken 816.036
- Bekeken pagina’s 1.305.657
- Gemiddelde tijd op site 1.10 m
- Pagina’s per bezoek 1,6
- 4.272 volgers op Twitter

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..
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E
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SPEEL IN OP HET GROEIENDE VOLWASSEN FRISDRANK SEGMENT

LAAG IN CALORIEËN

Advertenties
Krachtige advertenties met impact

NATUURLIJKE FRUITSMAKEN
NIET-ALCOHOLISCHE FRISDRANK

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.
Vragen over FÏNLEY?
Neem contact op met uw rayonmanager
of bel 010-2456900

Advertorials
Vertel het complete verhaal

WWW.COCACOLAVOORONDERNEMERS.NL

© 2017 The Coca-Cola Company. Finley is a registered trademark of the Coca-Cola Company. *Sparkling drink with juice from concentrate, with sugar and sweetener. From 5% to 7,9% fruit juices.

35045.FINLEY_Adv_Home_tbv_levensmiddelenkrant_300x440mm.indd 1
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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 op‘Canei Frizzante Originale matcht met
huidige consumentenbehoefte’
gemaakt met pakkend en doeltreffend
beeldmateriaal. Op een hele, halve,
kwart, of een zesde pagina en online.
Mogelijk te plaatsen bij relevante dos1975
siers.
10

Fabrikanten

Levensmiddelenkrant

Fabrikanten
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Baarsma Wines innoveert met Frizzante in het wijnschap

Canei

Oenoloog Luigi Bosca produceerde in 1975 voor het eerst Canei
in Canelli, een stadje gelegen in de heuvels van de Noord-Italiaanse regio Piemonte. De inwoners van deze regio hebben hun eigen
streektaal en spreken tot op de dag van vandaag niet over Canelli,
maar over Canei. Over de naam van de door hem bedachte en
ontwikkelde frizzante hoefde Luigi Bosca dan ook niet lang na te
denken. Die werd dus logischerwijs Canei.

Frizzante

Frizzante is een Italiaans begrip, dat staat voor ‘licht mousserend’,
ofwel ‘lichte sprankeling’. Om een drankje op natuurlijke wijze te
laten mousseren, is een tweede gisting nodig. Dit kan op uiteenlopende manieren. De Méthode Charmat is een van deze methodes.
Hierbij vindt de tweede gisting plaats in een afgesloten druktank.
Zo ontstaat volgens Baarsma “een mooie, kwalitatieve bubbel.”
Ook Canei Frizzante Originale wordt gemaakt met behulp van de
Méthode Charmat. Dit betekent dat de gisting op natuurlijke wijze
plaatsvindt, dus zónder toevoeging van koolzuur. In de druktank
krijgt de Italiaanse druivenblend precies genoeg tijd om een frisse
sprankeling te ontwikkelen. Uiteindelijk ontstaat een druk van maximaal 2,5 bar.

Onmisbaar wijnmerk

Welke merken wilt u absoluut niet missen? Zo luidde de vraag die
Eurib, het Europese instituut voor brand management, in 2015
voor de achtste keer voorlegde aan 1211 consumenten. Op grond
van deze vraag stelde Eurib van 1490 merken onmisbaarheidsscores vast: een percentage dat aangeeft hoeveel procent van de
Nederlanders een bepaald merk absoluut niet wil missen.
Wijn-/cidermerken
1. Canei
2. Jillz
3. Lindeman’s
4. Freixenet
5. Strongbow Gold

Onmisbaarheidsscore
9%
8%
7%
3%
3%

HUIZEN - Het imago van het wijnschap in de supermarkt laat te
wensen over door een gebrek aan innovaties en onderscheidende
merken. Na een jarenlange stabiele afzet daalde de supermarktverkoop van wijnen het afgelopen jaar. De verkoop van licht mousserende dranken met een laag alcoholpercentage zit wél in de lift. In
het licht van deze trend ziet Baarsma Wines volop afzetkansen
voor Canei Frizzante Originale. Het bedrijf introduceert hiermee
een nieuw Frizzante-segment in het wijnschap.

Wijnen | door Bart Manders
Als wijnleverancier onderscheidt
Baarsma Wines zich naar eigen
zeggen bij afnemers in retail en
horeca door zich voortdurend te
verdiepen in de nieuwste marktontwikkelingen en consumententrends
op dit gebied. Ook stelt het bedrijf
zich op als een proactieve partner
van supermarktformules door
gedegen adviezen te geven over de
meest optimale invulling van het
wijnschap. Uit deze onderscheidende aanpak van Baarsma is volgens
salesmanager retail Hein Faber de
ontwikkeling van Canei Frizzante
Originale voortgekomen.

Duidelijke trend
“De wijncategorie in de supermarkt staat onder druk”, zegt Faber.
“Dit komt door een gebrek aan
relevante innovaties in wijn en het
ontbreken van onderscheidende
merken in het overvolle schap.
Omdat de totale wijnverkoop in de
supermarkt afneemt, hebben
formules een sterke behoefte aan
innovaties op dit gebied. Uiteraard
willen zij hierbij graag inspelen op de
nieuwste markt- en consumententrends.” ‘Fresh flavoured’, doordrinkbare dranken met een lager alcoholpercentage zijn wél een duidelijke
trend. Deze trend is volgens Faber de
laatste jaren uitstekend opgepakt
vanuit de biercategorie. Hij verwijst
naar succesvolle introducties als
Radler en Jillz. “In samenwerking
met Canei-experts uit Italië is Canei
Frizzante Originale ontwikkeld: een
verfrissende, doordrinkbare Frizzante
met een laag alcoholpercentage van
7%, gemaakt op basis van een frisse

9%
Volgens salesmanager horeca Paul Balemans gaat Baarsma het merk Canei Frizzante
Originale komend jaar nadrukkelijk laden binnen de landelijke horeca.
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is de onmisbaarheidsscore van
Canei, een percentage dat aangeeft hoeveel procent van de
Nederlanders een bepaald merk
absoluut niet wil missen.

Italiaanse druivenblend met een
kwalitatieve natuurlijke bubbel.”

Grote naamsbekendheid
Volgens Elien Zwart, senior brand
manager Canei, heeft Baarsma,
voorafgaand aan de ontwikkeling
van Canei Frizzante Originale, volop
consumentenonderzoek gedaan naar
de naamsbekendheid en het imago
van Canei. “Het is een drankje dat
veel trouwe consumenten, met
name vrouwen, met veel plezier
dronken en drinken. Uit dit onderzoek komt naar voren dat de
bekendheid van het merk Canei nog
altijd groot is.” In de in 2015
gepubliceerde lijst met alcoholische
dranken van Eurib, het Europese
instituut op het gebied van brand
management, staat Canei op de
twaalfde plaats. Daarnaast staat
Canei op nummer 1 van alle
drankmerken die de consument
absoluut niet wil missen in het
dagelijkse huishouden. “Uit een
consumentenonderzoek dat we
hebben laten uitvoeren door het
internationale marktonderzoeksbureau Blauw blijkt dat Canei Frizzante Originale uitstekend matcht
met de huidige consumentenbehoefte aan verfrissende, licht-alcoholische dranken”, zegt Zwart. “Bovendien roept het nieuwe product
positieve associaties op, dankzij haar
natuurlijke ingrediënten, haar goede
doordrinkbaarheid en de verfijnde
natuurlijke bubbel. Consumenten
gaven bovendien aan dat zij het
natuurlijke herkomstverhaal van
Canei en het Italiaanse vakmanschap, dat hier sinds 1975 aan ten
grondslag ligt, waardeerden.”
Nieuwe propositie
Met Canei Frizzante Originale is
door Baarsma een nieuwe propositie
in Canei ontwikkeld. “Canei
Frizzante Originale is verkrijgbaar in
vier verfrissende smaken in flessen
van zowel 75 cl als in flesjes van
25 cl”, benadrukt Zwart. “Naast
Bianco Fresco zijn dat de drie
fruitige smaken Frutti di Bosco,
Pesca Gustosa en Pompelmo Rosa.
Refererend aan de plek van her-

is het jaar waarin de Italiaanse
oenoloog Luigi Bosca voor het
eerst Canei produceerde.

komst van Canei, de Noord-Italiaanse stad Canelli, en de Italiaanse
levensstijl ‘La Vita Frizzante’ is een
mastiff-hond op een Vespa het
centrale beeldmerk geworden van
Canei Frizzante Originale. In het
stadswapen van Canelli is een
mastiff afgebeeld en een Vespa is
natuurlijk kenmerkend voor Italië.”
In de tweede fase van het consumentenonderzoek heeft Baarsma door
bureau Blauw laten toetsen wat
consumenten van de nieuwe
interpretatie van Canei vinden.
Zwart: “Ook hieruit kwamen
positieve associaties en reacties naar
voren, die naar onze overtuiging
barrières kunnen wegnemen onder
de huidige light- en non-users.”
Bubbelintensiteit
Canei Frizzante Originale is een
totaal nieuw product, met een
verrassend verfrissende smaak, zo
benadrukt Zwart. Aanvullend op het
door bureau Blauw verrichte
onderzoek heeft Baarsma nog een
smaakpanelonderzoek laten
uitvoeren door marktonderzoeksbureau IvoMar. Hieruit blijkt dat de
vier ontwikkelde smaakvarianten
van Canei Frizzante Originale prima
scoren bij met name vrouwelijke
consumenten. ‘Lekker van smaak’,
‘heerlijk’, ‘lekker fris’, ‘verfrissend’,
‘goed doordrinkbaar’ en ‘precies
goed qua bubbelintensiteit’ zijn de
belangrijkste associaties die deze
varianten oproepen. “Met Canei
Frizzante Originale zullen we ons
vooral richten op vrouwen tussen de
25 en 45 jaar oud, die Canei beschouwen als een volwassen en
volwaardig drankje”, vertelt Zwart.
“Vrouwen die bijvoorbeeld met

14-12-17 18:52

Salesmanager retail Hein Faber en senior brand manager Canei Elien Zwart: “Canei Frizzante Originale kan onderscheidend worden gepositioneerd in een apart frizzanteschap.”

Vrouwen beschouwen
Canei Frizzante Originale
als een heerlijk drankje
met een verrassend
verfrissende smaak
vriendinnen willen genieten, onder andere
thuis of op festivals.”
Horeca
Volgens salesmanager horeca Paul Balemans, werkzaam bij Oud Reuchelin & Boelen,
gaat Baarsma het merk Canei Frizzante
Originale komend jaar nadrukkelijk laden
binnen de landelijke horeca. “Veel nu populaire merken van lifestyle-achtige dranken zijn
de afgelopen jaren gebouwd binnen de horeca.
Deze dranken worden bijvoorbeeld veel
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genuttigd tijdens uiteenlopende evenementen
en festivals en in de populaire uitgaansgelegenheden. Het afgelopen jaar is Canei Frizzante Originale onder meer geserveerd op
grote consumentenfestivals, zoals ZAND,
Mysteryland en Welcome to the Future.”
Als oud-senior manager national accounts
van Coca-Cola heeft Balemans veel ervaring in
het bouwen van merken in de horeca.
“Vrouwen die een van onze vier varianten
proefden, waren snel om. Ze waren erg
enthousiast over onze Canei-smaken. Vanuit
de horeca kunnen we uiteindelijk de consumentenvraag naar Canei Frizzante Originale in
de supermarkt stimuleren. Met internet- en
socialmediacampagnes wordt ook volop werk
gemaakt van het vergroten van de naamsbekendheid van dit merk. Canei zal in 2018
zowel binnen horeca als retail verder worden
uitgebouwd.”
Frizzanteschap
Volgens Faber hoort Canei Frizzante
Originale niet thuis in het traditionele

wijnschap van de supermarkt bij de witte
wijn, rode wijn en rosé. “Onze vier Canei
Frizzante Originale-varianten kunnen onderscheidend worden gepositioneerd in een apart
frizzanteschap in de supermarkt. Daar kunnen
de flessen komen te staan naast licht-mousserende dranken, zoals cava en prosecco.
Consumenten die een voorkeur hebben voor
licht-alcoholische dranken zijn in het frizzanteschap op zoek naar nieuwe smaakvarianten
en merken. Sinds week 40 van dit jaar staat
Canei Frizzante Originale in dit schap bij alle
Jumbo-supermarkten en onlangs zijn onze
Canei-varianten ook ingestroomd bij Superunie-leden. Daar zijn we op dit moment een
schappositie aan het opbouwen.”

probeeraankopen en uiteindelijk dus tot
herhalingsaankopen”, zegt Zwart. “Ook leggen
we in communicatiecampagnes voor de
supermarkt bijvoorbeeld de link met de
Noord-Italiaanse herkomst van Canei en het
relaxte gevoel van de Italiaanse levensstijl.”

Activaties
Met verschillende activaties op de winkelvloer helpt Baarsma Wines retailers om Canei
Frizzante Originale onder de aandacht te
brengen bij vrouwelijke supermarktbezoekers.
“Met speciale cashbackacties proberen we
vrouwen bijvoorbeeld te stimuleren tot

100%

Internationale afzet
Elien Zwart benadrukt ten slotte dat Baarsma Canei Frizzante Originale komend jaar ook
internationaal verder wil gaan uitrollen
binnen retail en horeca. “In Noorwegen en
Canada zijn we begonnen met de export
hiervan, maar ik zie de komende tijd nog veel
meer internationale afzetmogelijkheden.”

natuurlijke, verfijnde bubbel.
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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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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
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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
28-01-16 17:51
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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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280 x 200 mm

€ 3950
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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.”
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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
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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.

y”

SUPERMARKT GIDS

!

december 2017
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!
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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
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Overzicht van de belangrijkste
kerngegevens van alle supermarktorganisaties in Nederland.

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

ngen

september 2016
NOVEMbER 2017

37879

!

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

SUPERMARKT
GIDS
uitgave van Levensmiddelenkrant
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’T ALMANAKJE

!

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.
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Planning 2018
Uitgave		

Verschijning 		

Aanlevering		

Special/Thema

week 3		

16 januari 		

05 januari		

ISM

week 5		

30 januari		

19 januari		

week 7		

13 februari		

02 februari		

Ontbijt

week 9		

27 februari		

16 februari		

Koude dranken

week 11		

13 maart		

02 maart		

Tabak, Speciaalbier

week 13		

27 maart		

16 maart		

Beste Introductie ‘17		

week 15		

10 april

30 maart		

AGF

week 17		

24 april		

13 april		

Zoet & Koek

week 19		

08 mei		

30 april		

Kaas & Zuivel

week 21		

21 mei		

11 mei		

week 23		

05 juni		

25 mei

week 25		

19 juni		

08 juni		

week 27		

03 juli			

22 juni		

week 35		

28 augustus		

17 augustus

week 37		

11 september

01 september

Vriesvers, Speciaalbier

week 39		

25 september

14 september

Warme dranken, Tabak

week 41		

09 oktober		

28 september

Zoet & Koek

week 43		

23 oktober		

12 oktober		

Snacks		

week 45		

06 november		

26 oktober		

Vlees

week 47		

20 november		

09 november

week 49		

04 december		

23 november

week 51		

18 december

07 december		

Gouden Partner

Innova Klassiek

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

Algemeen
Levensmiddelenkrant is een
uitgave van Ondernemers Pers
Nederland B.V.

Contact

Uitgaven:
- Levensmiddelenkrant
- Out.of.Home.Shops
- Supermarkt Gids, print
en online
- ‘t Almanakje
- Tankshop Gids online
- Tankshop Inkopers
Almanak
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(085) 303 76 25
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Verkoop
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