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Caffiato Iced is een nieuwe, koude koffie-
drank voor in de horeca. De romige kof-
fiedrank met fijne ijskristallen wordt
gedronken op andere dan de traditionele
koffiemomenten. Bovendien spreekt Caf-
fiato Iced jongeren aan en is het daarmee
een product voor een andere doelgroep
dan de ‘standaard koffiedrinker’.

Koffie voor jongeren
Caffiato Iced is ontstaan vanuit de wens
om een koffieproduct op de markt te zet-
ten dat aantrekkelijk is voor jongeren.
Consumentenonderzoek liet zien dat een
bijzondere verwendrank potentieel heeft
onder deze doelgroep. Er werd een test-
markt opgezet waarbij 25 horeca-outlets
betrokken waren. In een consumenten-

test gaf 100% van de consumenten aan
het product lekker dan wel zeer lekker te
vinden.
Voor Douwe Egberts vormde Caffiato
Iced een echte innovatie. Het vloeibare
product vereiste andere productielijnen,
een andere verpakkingsvorm en een
andere marktbenadering. De wijze van

innovatiemanagement die hiermee
gepaard ging, wordt belicht vanuit de
technische en marketinghoek.

Technische innovatie
De afdeling Productontwikkeling had
vanwege het nieuwe karakter van
Caffiato Iced bij de ontwikkeling
te kampen met een gebrek aan
proefinstallaties. Daardoor ont-
stond al in een vroeg stadium
behoefte aan loonpakkers. Er was
weinig ervaring met het uitbeste-
den van de productie van een der-
gelijk product, waardoor moest
worden gezocht naar de juiste
samenwerkingsvorm.
De ontwikkeling van de receptuur
van Caffiato gebeurde binnen
Douwe Egberts met behulp van
proefinstallaties bij een onder-
zoeksinstituut. De uitontwikkelde
receptuur werd vervolgens opge-
schaald bij een loonpakker. Een
dergelijke keuze heeft voor- en nadelen.
Nadeel is dat de loonpakker relatief laat
in het traject betrokken wordt, waardoor
er een risico blijft bestaan dat het pro-
duct niet kan worden geproduceerd.
Voordeel is dat relatief weinig proefpro-
ducties nodig zijn bij de loonpakker om
tot een goed product te komen. Of, zoals
de productontwikkelaar zei: “De proef-
producties bij de loonpakker midden in
de nacht verliepen zo vlekkeloos dat ik
moeite had om wakker te blijven.” 

Marketinginnovatie
De verkooporganisatie van Douwe
Egberts was al in een vroeg stadium bij
het project betrokken. Naast de bestaan-
de horecaklanten waren nieuwe horeca-
outlets nodig om op de juiste plaatsen

aanwezig te zijn. Dat leidde ertoe dat een
externe verkoopgroep werd aangetrok-
ken. Dat de categorie zo compleet nieuw
was, maakte het moeilijk horecaonderne-
mers ervan te overtuigen Caffiato in hun
assortiment op te nemen. Hierop is inge-
speeld door een compleet starterspakket
aan te bieden. En voor Caffiato bleek:
‘proeven = kopen’.
Caffiato Iced is nu verkrijgbaar op ver-
schillende locaties en wordt in de zomer
ook op evenementen als Pink Pop, Low
Lands en Parkpop verkocht.
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De uitontwikkelde receptuur werd
opgeschaald bij een loonpakker

Caffiato Iced wordt ’s middags
op warme dagen gedronken, een
moment dat niet snel voor koffie
wordt gekozen.

Multidisciplinair
Binnen het innovatieproces was
een multidisciplinair projectteam
een belangrijke factor voor succes.
Het tijdig betrekken van verschil-
lende disciplines en waar nodig
inroepen van externe expertise op
zowel producttechnisch als marke-
tingvlak was noodzakelijk voor de
realisatie.

Voor Caffiato Iced van Douwe Egberts moesten zowel nieuwe

samenwerkingsvormen in de productie als een nieuwe wijze van

marktbewerking worden opgezet. Bovendien vereiste het klein-

schalige, trendy product een omschakeling van het bedrijf dat

groot is in traditie en gericht op grote volumes.
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