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Economie & Bedrijven

Andreas Welsch, in februari aangetreden 
als CEO Iglo Benelux, kan een tevreden 
man zijn. Het bedrijfsresultaat van Iglo 
nam in 2011 toe met 7% naar €325,8 mil-
joen. Daarmee was dit het beste jaar 
sinds Unilever Iglo in 2006 verkocht. 
Nederland behoort tot de snelste groei-
ers in gevestigde markten. De nettogroei  
van de merkomzet was voor het Italiaan-
se Findus met 3,3% het hoogst van alle 
merken. In 2010 nam Iglo dit bedrijf over 
van Unilever en inmiddels is de integratie 
hiervan afgerond. Eerder dan gepland.

Marketing centraal
Iglo streeft in zijn marketing en catego-
riemanagement zoveel mogelijk naar een 
centrale aanpak. “Eigenlijk komt het 
erop neer centraal synergiën te bereiken 
met een local touch”, legt Welsch uit. Voor 
sommige producten is wel een lokale 
aanpak nodig vanwege de smaakverschil-
len in de verschillende Europese landen. 
Iglo is alleen op de Europese markt 
actief.  
Ook de verpakkingen hebben overal zo’n 
beetje dezelfde uitstraling. Introducties 
gebeuren op Europese schaal en niet per 
land, dat is ondoenlijk, aldus Welsch.

Kapitein Iglo
In 2010 bracht Iglo al zijn kipproducten in 
heel continentaal Europa op de markt. In 
Nederland is Kapitein Iglo die kipnuggets 
serveert aan kinderen alsof hij ze net uit 
de zee heeft gevist niet van de televisie 
weg te slaan. Tsja, een kapitein die naast 

vissticks nu ook kipnuggets serveert doet 
een beetje vreemd aan. 
Toch koos Iglo er bewust voor om hem 
naar voren te schuiven als het symbool 
van Iglo; niet alleen voor vis, maar ook 
voor alle andere categorieën zoals kip en 
groenten. Iedereen herkent kapitein Iglo 
en linkt hem aan het Iglomerk, zo bleek 
uit consumententests. “Consumenten 
zien hem als merkicoon in plaats van 
iemand die op het water zit.” 

Field fresh 
Het zal even wennen zijn voor consumen-
ten als kapitein Iglo ook de reeks ‘field 
fresh’-groentes promoot. De naam field 
fresh moet consumenten het idee geven 
dat diepvriesgroenten net zo vers en 
duurzaam zijn als verse groenten, aldus 
Welsch, die verwijst naar wetenschappe-
lijk onderzoek dat dit aantoont.  
Alle Iglogroenten worden binnen 24 uur 
vers ingevroren. Vooral Nederlanders 
staan soms nog sceptisch tegenover 
diepvries. Want hoewel een groeimarkt: 
Nederland is nog steeds onderontwik-
keld als het om diepvries gaat, meent de 
CEO Iglo Benelux. “Het is bewezen dat 
producten met de naam ‘field fresh beter 
verkopen”, aldus Welsch.

Duurzaamheid  
Een andere nieuwe visreeks is ‘Seafresh’ 
en ‘Fresh catch’. Alle vis van Iglo draagt 

het Marine Stewardship Council (MSC), 
anders kom je niet binnen bij de handel, 
meent Welsch. Op de verpakkingen van 
de Seafresh-producten zit een vistracker 
die werkt via een code. Als de consument 
deze code scant dan weet hij precies waar 
de vis vandaan komt. “Het is best inge-
wikkeld om al die codes op de juiste ver-
pakking te krijgen.” 
Voor de kipproducten heeft Iglo geen 

keurmerk op de verpakking. Ook geen 
keurmerk dat een beter dierenwelzijn 
garandeert. Maar de kip voldoet wel aan 
alle wettelijke Europese eisen vastgelegd 
in de Poultry Code of Practise. Zo wordt 
er geen gebruik gemaakt van antibiotica 
en hebben kippen 10% meer ruimte dan 
wettelijk vereist. Iglo zegt te werken aan 
het verduurzamen van alle productie-
ketens waarin het verder actief is.

Daar waar de crisis Europa in 

alle hevigheid teisterde, leek 

Iglo door alle economische 

stormen heen te varen. Het 

concern beleefde zijn beste 

jaar ooit sinds Unilever het 

diepvriesconcern in 2006 

verkocht aan de Britse 

investeerder Permira. 

Kapitein Iglo marketingsymbool voor alle categorieën

‘Ieder jaar meer marge’

‘Introducties van verpakkingen 
gebeuren op Europese schaal’

Maurice de Jong

Iglo’s symbool: kapitein Iglo. 
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