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Marketing & Consument

Een app is software voor toepassing op 
een smartphone of tablet. Met die soft-
ware kun je de consument informeren, 
adviseren en vermaken. Via een app ben 
je altijd onder handbereik van de consu-
ment. De app biedt foodmerken de 
mogelijkheid met de consument te com-
municeren op doorslaggevende momen-

ten, zoals het moment van de keuze; dat 
kan zijn aan de keukentafel of in de win-
kel. De uitdaging is immers net als in de 
tijd van pen en papier: hoe zorg je ervoor 
dat jouw merk op het lijstje van de winke-
lende consument komt en hoe bereik je 
dat zij of hij voor het schap voor jouw 
product kiest? 

Samenwerken
Merkfabrikanten in de food moeten 
samenwerken om hun producten met 
naam en toenaam op de digitale bood-
schappenlijstjes te krijgen. Dat zou kun-
nen via een gezamenlijke app, die de 
kokende en de winkelende consument 
hulp biedt. Dat stelt Rover van Mierlo 
voor. Hij is directeur van Logicapps in 
Driebergen, dat slimme apps voor de 
logistiek, de zorg en de food ontwikkelt. 

Zijn bedrijf maakte onder meer de app 
voor supermarktketen Hoogvliet (recep-
ten, actuele aanbiedingen en boodschap-
penlijst). Hij heeft bovendien inzicht in 
de verhoudingen tussen de fabrikanten 
en supermarkten. Jarenlang maakte hij 
deel uit van de directie van Schuitema 
(C1000).

Boodschappenlijstje
De gezamenlijke app van merkfabrikan-
ten moet maatwerkantwoorden geven op 
belangrijke vragen als: wat eten we van-
avond? Hoe bereid ik dat en waar koop ik 
de ingrediënten (dichtbij en/of goed-
koop) in? Van Mierlo: “Je ziet dat de fabri-
kanten de leiding nu aan de supermark-
ten laten. In de meeste apps van de 
supermarkten maak je een boodschap-
penlijstje met generieke producten, ter-
wijl je als fabrikant de voorkeur van de 
consument voor jouw merk op het lijstje 
terug wil zien. Die merknaam moet op 
het boodschappenlijstje.
“Er zijn al wel individuele merken, zoals 
Dr. Oetker, die een app aanbieden  
waarmee de consument toegang krijgt 
tot recepten en productsuggesties. In de 
VS heeft Kraft Foods, eigenaar van een 
reeks foodmerken, zoals de spread Phila-
delphia, de app iFood Assistant gelan-
ceerd. Daarop staan onder meer recep-
ten, budgettips, een boodschappenlijst 
en kookvideo’s. Van Mierlo ziet iFood 
Assistant als een goed voorbeeld van de 
richting die de app-ontwikkeling voor 
A-merkfabrikanten op zou kunnen gaan. 

Het assortiment van een enkel merk is 
echter te smal voor een relevant aanbod 
voor de consument. Door samenwerking 
van een aantal merken en producten die 
bij elkaar passen, zou het aanbod inte-
ressant worden voor consumenten.

Productenvinder
Apps van supermarkten kunnen ook mer-
ken op de boodschappenlijst van de 
gebruiker van de applicatie plaatsen. Dat 
kan bijvoorbeeld via de productenvinder 
in de app Appie van Albert Heijn. De pro-
ductenvinder presenteert alle producten 
in een categorie of subcategorie, bijvoor-
beeld multivruchtensappen van zowel de 
huis- als A-merken (zie afbeeldingen). De 
consument plaatst het gewenste artikel 
op het lijstje. Deze mogelijkheid, die er al 
was voor bestellingen via de website, 

Supermarkten helpen hun klanten met een app bij menukeuze 

en het boodschappen doen. Ook fabrikanten kunnen met een 

mobiele strategie de band met de klant versterken. Nog niet veel 

fabrikanten van voedingsmiddelen in de Benelux hebben al oog 

voor de kansen die communicatie via de smartphone biedt. Het 

aantal food-apps van merken die de consument echt hulp biedt, 

is beperkt. De supermarkten nemen het voortouw. 

Samenwerking is de toekomst, zeggen mobiele strategen.

Merk moet app op 
het menu zetten

‘Die merknaam moet op het 
digitale boodschappenlijstje’ Appie is de succesvol-

le app van Albert 
Heijn. 
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biedt Appie sinds 1 december in een test-
versie. “Gebruikers van Appie vroegen al 
langere tijd om de beschikbaarheid en 
het doorzoekbaar maken van het assorti-
ment. Ook was een wens prijzen bij alle 
producten te tonen”, aldus een woord-
voerster van Albert Heijn. Voor de volgor-
de waarin de artikelen worden gepresen-
teerd, heeft Albert Heijn “een algoritme 
ontwikkeld waarmee wordt bepaald wel-
ke producten het meest relevant zijn voor 
een bepaalde zoekterm. Dit algoritme is 
nog in ontwikkeling”.
“Met een functie als de productenvinder 
kan weliswaar ook het specifieke merk op 
het boodschappenlijstje terechtkomen, 
maar de regie over de presentatie van de 
merken – bijvoorbeeld de volgorde – laat 
je als fabrikant aan de supermarkt”, geeft 
Van Mierlo de beperking aan.

Appie: beste service app
Ralph Cohen leidt IceMobile, een 
Amsterdams bedrijf gespecialiseerd in de 
ontwikkeling van een mobiele strategie 
voor merken. IceMobile ontwikkelde vol-
gens de Apple-ranglijst (Apple’s Rewind) 
de beste financiële app van 2011 (ABN 
Amro Mobile Banking) en de beste ser-
vice app van 2011: Appie van Albert Heijn. 
Ook Cohen denkt dat het een goede zaak 
is als fabrikanten samen gaan werken 
aan een mobiele strategie, maar dan 
vooral ook met de supermarkten.
App-samenwerking tussen supermarkt 
en fabrikant was er al in 2010. Toen 
deden Knorr en Milk&Fruit mee aan een 
actie om de aandacht voor Appie onder 
de iPhone-gebruikers te versterken. De 
winkelende consument werd ter promo-
tie van Appie versie 1.5 aan het speuren 

gezet naar commercials van Knorr en 
Friesche Vlag die waren verstopt in Appie. 
“Dat was een soort omgekeerde reclame. 
Het werkte goed”, aldus Cohen.
Bij elke nieuwe release werden acties 
rond producten georganiseerd, zoals 
toen de barcodescanner op proef werd 
toegevoegd in versie 1.6. Die biedt moge-
lijkheden voor informatie over en acties 
rond een product.

Strategie lange termijn ontbreekt
Cohen ziet dat merkfabrikanten apps al 
volop inzetten voor gerichte acties en 
campagnes, maar het kader van een lan-
ge termijn mobiele strategie ontbreekt 

vaak. Er leiden echter meer wegen naar 
succesvolle mobiele marketing, stelt hij. 
“Je kunt een op een aan de slag met de 
consument, zoals de app Douwe Egberts 
Pauze, die wij voor Sara Lee hebben 
gemaakt. Die claimt het moment waarop 
je samen met je vrienden koffie drinkt. Je 
kunt ook de kant op van fun en games, 
waarmee je het merk versterkt.”
Belangrijk voor elke app is, aldus Cohen, 
dat deze de gebruiker winst oplevert, bij-
voorbeeld hulp bieden zoals Appie duide-
lijk doet bij de wekelijkse boodschappen. 
Je moet ook zorgen dat de consument 
feedback kan geven, bij kan dragen aan 
de verbetering van de app. Bij Appie is dit 
volop toegepast. Resultaat is dat Appie 
nu de norm zet. Aan fabrikanten de uit-
daging een strategie te ontwikkelen die 
daarvan profiteert, of met een eigen 
mobiele strategie rechtstreeks tot de 
smartphone en de boodschappenlijst van 
de consument door te dringen.

Hans Reichart
H. Reichart is hoofdredacteur van Foodpress

‘Zorg dat de consument 
feedback kan geven’

- Werk samen: breder aanbod en gedeelde prijs 
(een app kost door de bank genomen de prijs 
van een middenklasse auto).
- Zorg dat de app relevante functionaliteit biedt: 
echte hulp/informatie.

Tips voor foodmerk-apps 

Appie helpt de consument, bijvoorbeeld 
met de boodschappenlijst en recepten. 
Appie bevat ook een productvinder die 
per (sub)categorie alle producten pre-
senteert. Een algoritme bepaalt de volg-
orde van de gepresenteerde producten.

Appie helpt de consument, bijvoorbeeld 
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