
In 70% van de gevallen wordt pas
in de supermarkt in een fractie
van een seconde de aankoopbe-

slissing genomen. Zichtbaarheid van
het merk, gepersonifieerd door de
verpakking, blijft derhalve van essen-
tieel belang. De verpakking moet de
sfeer en de belevingswereld van het
product overdragen.

Silvo Spicebox
De Spicebox is een voorbeeld van
innovatief ontwerp. Sinds de intro-

ductie begin vorig jaar, heeft deze
verpakking een ware zegetocht afge-
legd. Voor fabrikant Silvo leidde het
tot een aanzienlijke omzetstijging.
Esther van de Sandt, marketing
manager bij Silvo, gaat terug naar de
start. “In september 2000 zijn we
gaan nadenken over een nieuwe ver-
pakking voor onze range kruiden en
specerijen. We voerden consumen-
tenonderzoek uit en kregen bevestigd
wat we al ten dele wisten: Nederland
was een echt ‘zakjesland’ voor krui-
den. Consumenten kochten kruiden
in zakjes, deden die thuis in een Tup-
perware-bakje en probeerden de zak-
jes te hersluiten met wasknijpers en
dergelijke. Dat zijn natuurlijk slechte
opslagcondities voor producten die
vaak hygroscopisch en soms vet zijn
en altijd vol aroma’s zitten. Boven-
dien was er geen sprake van doseer-
baarheid. Wij besloten dat het de
hoogste tijd was voor een nieuwe ver-
pakking.”

Silvo nam Teamplast uit Heteren,
de latere leverancier van de Spicebox,
in de arm. Samen stelden zij een lijst

op van eisen waaraan de nieuwe ver-
pakking zou moeten voldoen: de ver-
pakking moest kunnen staan, lucht-
dicht zijn en de kruiden goed doseer-
baar maken. Bovendien moest de
nieuwe verpakking hygiënisch zijn en
de kruiden in de verpakking zicht-
baar.

Silvo vroeg ook de retailers om hun
mening. Voor de winkeliers was
belangrijk dat de verpakking de
schapruimte efficiënt zou gebruiken,
ook al gezien het brede assortiment
kruiden, en dat de verpakkingen
goed op te hangen zouden zijn.

In eerste instantie richtte Silvo zich
op een hersluitbaar zakje. “Maar we
wisten al snel dat zo’n zakje nooit
tegemoet zou kunnen komen aan de
geformuleerde eisen en zo kwamen
we op een transparant polyproyleen
doosje uit. We beseften dat het nodig
was een heel nieuw schapconcept
rond de Spicebox te ontwikkelen”,
vervolgt Van de Sandt. Dat is in nau-
we samenwerking met BrandNew
Design uit Weesp gebeurd. De
inhoud wordt nu, alfabetisch gerang-
schikt, aan de voorkant van het doos-
je op het etiket vermeld. Het etiket
houdt ook de box en de dop bij
elkaar.

Exact een jaar na de eerste gedach-
ten over de nieuwe verpakking liepen
in september 2001 de eerste gevulde
Spiceboxen bij Silvo in Papendrecht
van de band. Het heeft de productie-
afdeling van Silvo vervolgens nogal
wat moeite gekost om met de speci-
aal voor de Spicebox aangekochte
vulmachine alle 58 producten te ver-
werken. Van de Sandt benadrukt dat
alleen de heel intensieve samenwer-
king van alle disciplines binnen Silvo
met Teamplast en de leverancier van
de afvulmachine voor zo’n korte
realisatietijd hebben gezorgd.

Silvo is uiterst tevreden over de
prestaties van de Spicebox, ook in
commerciële zin. “We hebben in
2002 maar liefst een omzetplus van
zo’n veertien procent gehad en we
danken dit met name aan de Spice-

22 vmt • 20 juni 2003 • nr 13

box en de andere commerciële pro-
positie daaromheen. Wij zien in de
eigen praktijk hoe belangrijk de ver-
pakking voor een product is”, zo
besluit de marketing manager. 

Halve meter Droste-pastilles
“De verpakking is voor ons product
een van de belangrijkste middelen
om ons merk te positioneren. Droste
geeft relatief weinig uit aan reclame
en advertenties en daarom moet de
verpakking de typische ‘Droste’-uit-
straling krijgen en kloppen met het
kenmerk van Droste, namelijk kwali-
teit. De consument koopt bij ons een
betaalbaar luxeproduct en dat moet
in de verpakking te herkennen zijn.”

Aldus verwoordt product manager
Loes Pisani van Droste in Vaassen de
gedachte achter de verpakking van de
‘halve meter Droste-pastilles’. Oor-
spronkelijk haakte Droste met dit
product in op de trend naar halve
meterverpakkingen voor bijvoorbeeld
bier en jenever. Droste verpakte drie
rollen pastilles achter elkaar in een
kartonnen koker van in totaal een
halve meter.

Purchasing manager Chris Lem-
mens, die nauw bij de ontwikkeling

*E. van de Weg is freelance
journalist.

Het belang van de vormgeving en het grafische ontwerp van verpakkingen in het schap

van de supermarkt neemt toe. Hoe verpakkingen in dit opzicht een belangrijke impuls

kunnen geven aan (de positionering van) producten en zelfs het marktaandeel in

positieve zin beïnvloeden, illustreren de Spicebox, de ‘halve meter Droste-pastilles’ en

‘Tuna with a Twist’.

Evert van de Weg*

Verpakkingsontwerp basis voor 
VERPAKKINGSDESIGN
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De verpakking moet de typische

‘Droste’-uitstraling krijgen.
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door een dunne laag product te drin-
gen en daardoor is de verhittingstijd
kort.”

De product manager ervaart dat
consumenten het product herkennen
als specifiek voor de sandwich. “Voor
ons is het commercieel natuurlijk

belangrijk dat we zien dat ‘Tuna with
a Twist’ additionele omzet oplevert
en niet onze bestaande producten
kannibaliseert. Dat hadden we overi-
gens ook de retailers beloofd. Het
succes hangt voor een aanzienlijk
deel samen met de gebruikte nieuwe
verpakking.” ■

betrokken was: “In eerste instantie
was dit een relatief eenvoudige ver-
pakking. Een grote rode strik was
een dominant element in het decor
en het product werd geïntroduceerd
onder het merk ‘Just for You’. De
aantallen waren zodanig dat er nog
veel handwerk bij het afvullen aan te
pas kwam.” 

Het verkoopsucces was van dien
aard dat Droste besloot er een
geschenkverpakking voor de kerstpe-
riode van te maken. Lemmens: “Gra-
fisch hebben we toen het onderste uit
de kast gehaald. Met grafische ont-
werper Cliff Barrow uit Bloemendaal,
lithograaf Repropack uit Deventer en
drukker Gestel Printing Company uit
Eindhoven creëerden we de zoge-
naamde ‘gouden halvemeterkoker’.
De gecombineerde druktechnieken
die we op deze verpakking toepasten,
waren het neusje van de zalm: diep-
druk goud, vier kleuren offset, twee
kleuren iriodin en folieprägdruk in
goud. Vooral de iriodintechniek,
waarbij micadeeltjes op de verpak-
king worden aangebracht, was rela-
tief nieuw in de grafisch (verpak-
kings)industrie.”

Na de eerste verkoopsuccessen wer-
den de aantallen zodanig groot dat
handmatig inpakken geen reële optie
meer was. De eigen Technische
Dienst van Droste ontwikkelde een
verpakkingsmachine die de karton-
nen kokers volledig automatisch en
in-line opzet en afvult. Lemmens
hierover: “Zowel het stanzen als
plakken van de koker dient heel pre-
cies te gebeuren bij zo’n lange langs-
naad. Ook de keuze van het materi-
aal, nu (sulfaatkarton) 300 grams
Invercoate G van Iggesund, is kri-
tisch. Want het is geen sinecure om
de rolletjes chocolade met een dia-
meter van 30 mm in een 6-kantige
verpakking met een lengte van 430
mm automatisch af te vullen.”

Maar alle moeite loonde wel. Uit de
markt kwamen veel positieve reac-
ties. Begin dit jaar is de koker nog
enigszins gerestyled. Lemmens ver-
telt: “We hebben enkele andere
varianten toegevoegd en de toon-
bankdisplay opnieuw ingedeeld
waardoor er vierentwintig in plaats
van twaalf stuks kokers ‘Just for You’
in gaan. Het product is ook daardoor
nog weer in verkoop gestegen.”

Tuna with a Twist
Iedereen kent John West (nu onder-
deel van H.J. Heinz) van de diverse

soorten vis in blik. Voor het nieuwe
product ‘Tuna with a Twist’, kant-en-
klare tonijnstukjes met een vleugje
zonnebloemolie en water of tomaten
met fijne kruiden, wordt echter de
‘retortable pouch’ gebruikt. Dit is
een zakje gemaakt van een combina-
tie van kunststof en aluminium.

Product manager Michel Kriatkow
vertelt de beweegredenen: “Heinz
wil met het merk John West vis toe-
gankelijker maken. De verpakking is
een belangrijk onderdeel van de tota-
le productontwikkeling. Vis in blik is
op zich al een consumentvriendelijk
product maar wij vonden dat het
gebruik nog gemakkelijker moest
worden gemaakt en dan vooral voor
gebruik op de sandwich. Het zakje is
eenvoudig te openen, uitlekken hoeft
niet meer en de inhoud is genoeg
voor twee boterhammen of een
tonijnsalade.”

Packaging development manager
Dick de Koning vult aan: “De esthe-
tiek en de psychologische aspecten
van de verpakking waren bij dit ont-
werp erg belangrijk. Met de afwijken-
de vorm kan tegelijkertijd een betere
productkwaliteit worden bereikt.
Immers, door deze vormgeving hoeft
de hitte bij de conservering maar

succesvol product

Restyling Silvo rijst
Geen echte omzetstij-

ging, maar wel een ver-

sterking van het merk,

realiseerde Silvo met

een restyling van de

verpakkingen voor de

productgroep rijst. Mar-

keting manager Lisenka

van Boxel legt uit wat

de achtergrond van de

verpakkingsmodificatie

was: “In de loop der

jaren was er geleidelijk

enige wildgroei in onze

verpakkingen voor rijst

ontstaan. Wilde een

bepaalde klant bijvoorbeeld rijst in een zak van tien

kilogram hebben, dan werd op een ad hoc-achtige

wijze voor een nieuwe verpakking gekozen. We von-

den het daarom nodig om onze 1-, 2-, 3-, 4¹⁄₂-  en 10-

kilogramverpakkingen een nieuw fris en modern

uiterlijk te geven. Toch wilden we ook weer niet al te

ver van onze bestaande verpakking weg. De verpak-

king moest wel herkenbaar blijven voor de consu-

menten. We hebben dan ook wel de kleuren aange-

past en het beeldmerk frisser gemaakt maar het

nieuwe design is bewust geen radicale breuk met het

verleden. Voor alle rijstverpakkingen hebben we een

herkenbare lijn bereikt

met eenzelfde Silvo-uit-

straling.”

Silvo voerde voor deze

restyling geen apart

consumentenonderzoek

uit. De eigen commer-

ciële staf vond dat het

tijd was voor deze stap.

Designbureau Brand-

New Design kreeg

opdracht om een ont-

werp voor de nieuwe

lijn te maken. Van Boxel

vult aan: “We hebben

wel van de gelegenheid

gebruik gemaakt om voor de grotere inhouden de

verpakkingen consumentvriendelijker te maken. Dit

zijn nu echte luxe draagtassen met een handvat die

ook hersluitbaar zijn. Het betekende wel dat we op

ander verpakkingsmateriaal uitkwamen, een aparte

papiersoort waaraan een plastic handvat bevestigd

is.”

De markt reageerde heel positief. Consumenten

bleken het ook op prijs te stellen dat de nieuwe ver-

pakkingen toch herkenbaar waren gebleven. Van

Boxel: “Het heeft de uitstraling van ons merk zeker

goed gedaan en dat is ook pure winst.”

‘Tuna with a twist’ wordt

door de consument

herkent als een product

specifiek voor de

boterham.

Fo
to

: H
.J. H

ein
z/B

an
g

zo
o

m
 M

ed
ia

De rijstproducten van Silvo hebben een nieuw fris en

modern uiterlijk gekregen, maar zijn wel herkenbaar

gebleven.
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