
ger zelfstandig en van kinderen is op
voorhand niet te zeggen of ze vroeg uit
huis zullen gaan of lang blijven plakken.
Kortom, producenten die zich blijven
richten op het traditionele gezin lopen
het risico afzet mis te lopen. Dit verlies
kan worden gecompenseerd met ‘maat-
werk’, bijvoorbeeld door meer senioren-
producten aan te bieden als spin-off van
een bestaande lijn of producten voor jon-
gere een- of tweepersoonshuishoudens.

➍ Luxe voor iedereen
Ook consumenten met lage of middenin-
komens willen zich luxe kunnen permit-
teren. Er is een soort democratiserings-
beweging aan de gang op de schappen
onder het motto: een brede toegang tot
‘premium producten’ voor iedereen.
Uiteraard is luxe een perceptie. Hogere
inkomens vinden Hertog Jan-ijs allang
niet meer luxe en gaan voor Häagen Dasz
of Ben & Jerry’s. De Senseo-koffiemachi-
ne gooien ze eruit en ruilen ze in voor een
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Tien megatrends heeft het Britse marktonderzoeksbureau Datamonitor gedestil-

leerd uit Europees en Amerikaans consumentenonderzoek naar eet- en winkelge-

drag. Trends waarmee voedingsproducenten hun voordeel kunnen doen. Want

een product zou volgens de marktanalist op minstens een van deze trendpijlers

gestoeld moeten zijn om succesvol te worden.

➊ De leeftijd voorbij
Segmenteren op leeftijd is niet meer van-
zelfsprekend. ‘Ageless marketing’ is in
opkomst. Communicatie richt zich op
universele waarden die de generaties
overstijgen. De campagne ‘Lead a Müller-
life’ van zuivelfabrikant Müller in Groot-
Brittannië speelt in op dit gevoel. Genie-
ten van het leven en liefde staat centraal

in de clip die het bedrijf hiervoor heeft
gelanceerd. Baby’s en tachtigers stralen
vrolijkheid en vitaliteit uit. Pas op het
eind van de reclame consumeren ze sub-
tiel wat zuivelproducten. Hiermee wordt
een koppeling gemaakt tussen een dyna-
misch leven leiden en de Müller-con-
sumptie.

➋ De nieuwe man
De man als macho is op zijn retour. Het is
het tijdperk van de zorgzame man met
vrouwelijke kanten. Mannen geven steeds
meer uit aan persoonlijke verzorging.
Volgens onderzoek hecht 73% van de
Westerse mannen momenteel veel waar-
de aan zijn uiterlijk. Bij een verzorgd ui-
terlijk hoort gezonde voeding. Reclame
voor mannengeuren is al gemeengoed,
dus waarom niet zo’n ‘softe’ aanpak voor
voedingsproducten die buiten traditione-
le segmenten als bier of knakworsten val-
len? Honig doet dit niet slecht met zijn
‘zelf koken, samen koken’- reclamecam-
pagne voor maaltijdschotels en -soepen.
Er wordt vrolijk gekookt door mannen en
vrouwen, jong en oud, voor anderen zon-
der te vervallen in clichés.

➌ Het moderne gezin
Het gezin als hoeksteen van de samenle-
ving verliest aan betekenis. Jongeren blij-
ven langer ‘single’, ouderen blijven lan-

Marketingpijlers voor succesvolle innovatie

Tien megatrends voor foodi

‘Health-on-the-go’ wordt 
nieuwe hype

Mona laat met zijn ‘Toetje van het Jaar’ de consument
meebeslissen. Dit jaar kwam het Chocoladetrio met 
Chocoladesaus als winnaar uit de bus. 
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De Lays Sensations-lijn speelt in op de hang naar betaalbare luxe.
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ambachtelijk espressoapparaat. tot
vreugde van de aanbieders van arabica-
espressobonen. Luxe chips, ook zo’n
niche, past in dezelfde ontwikkeling. Een
voorbeeld uit 2004 is de introductie van
luxe chipslijn Lay’s Sensations door
Smiths Food Group. 

➎ Consument als denktank
De consument is op zoek naar merken
die bij hem passen. Producten die reke-
ning houden met speciale behoeften,
zoals smaakvoorkeuren, hebben een pré.
Onderzoek uit 2004 wijst uit dat 66% van
de consumenten dit soort artikelen vaker
koopt. Vandaar dat gebruikers van Proc-
ter & Gamble’s Crest tandpasta deze zo-
mer een nieuwe tandpastasmaak moch-
ten bepalen. Ze konden via de website
kiezen uit lemon ice, sweet berry punch
of tropica exotica en deze smaken boven-
dien echt testen via monsters op de tand-
pastatubes. Mona doet iets dergelijks
met zijn Toetje van het Jaar-verkiezing.

Ook dit jaar kozen consumenten weer
hun favoriete ‘Toetje van de Maand’ dat
als ‘Toetje van het Jaar’ vanaf 5 december
in gouden verpakking in het koelschap
ligt.

➏ Spanning en avontuur
De moderne consument staat open voor
nieuwe producten. Experimenteren is in,
ook eten mag een avontuur zijn. Produc-
ten uit andere culturen en vreemde sma-
ken doen het daarom steeds beter, hele-
maal als de consument ze kent van zijn
vakantiereizen. Met een goed marketing-
concept kunnen exotische lekkernijen in
korte tijd razend populair worden.
Illustratief is het Zuid-Afrikaanse merk
Peppadew (zie ook Anuga-nabeschou-
wing) dat veel succes oogst met pikante
kerspepertjes uit Zuid-Afrika en hiervan
afgeleide producten.

➐ Troost zoeken
Eten kan gelukkig maken. De Engelsen
hebben er de term ‘comfort foods’ voor
uitgevonden. Hieronder vallen trends als
zelfverwennerij, huiselijkheid, ‘cocoo-
ning’ en nostalgie. Zuivel- en chocolade-
producenten spelen al jaren in op deze
onderbuikgevoelens met verwenproduc-
ten, zoals vla in een portieverpakking
met een extra rijke receptuur en een na-
venant hogere prijs. Een geslaagde com-
binatie van zelfverwennerij en nostalgie
was de introductie van crème brûlée on-
der het Bon Maman-merk in ambachte-
lijke glazenpotjes met de kenmerkende,
roodwitgeblokte deksels. 

➑ Groepsverbondenheid
Ergens bij willen horen is een maatschap-

pelijke trend die ook naar voe-
dingsmiddelen kan worden
vertaald. Ook via hun keuze
voor eten geven consumenten
een signaal af aan hun omge-
ving. Zo wordt Aziatisch koken
gezien als hip. Daar kan een
thuiskok mee voor de dag
komen. Wie ‘fair trade’ koopt,
laat zien dat hij zich bekom-
mert om zijn medemens in de
derde wereld. Kortom, hier

liggen kansen om mee te liften op het
groepsgevoel. Daar horen moderne com-
municatiemiddelen bij. Bloggen, het bij-
houden van een weblogboek op internet,
waarbij anoniem wordt gereageerd op
een posting van een blogger, wordt in
toenemende mate door bedrijven ingezet
als communicatiemedium om groepen
een discussieplatform te geven.

➒ Gemak
Convenience is een trend waar zwaar op
wordt ingezet door de industrie. Vooral in
de maaltijdensector zit nog veel groeipo-
tentieel. Deze markt wordt in 2009 in de
VS en Europa op $ 40 miljard begroot.
Maar de concurrentie is enorm. Het kop-
pelen van de gemakstrend aan een van
de andere megatrends is een manier om
binnen deze markt een unieke propositie
op te bouwen.

➓ Gezondheid
De relatie tussen voeding en gezondheid
zal nog belangrijker gaan worden. Nu
zegt 64% van de westerlingen al te wer-
ken aan zijn gezondheid door bewuster
boodschappen te doen. Dat percentage
zal alleen maar groeien als de afzet van
gezondheidsvoeding wordt gestimuleerd

door de koppeling met convenience. Het
segment ‘health-on-the-go’ wordt naar
verwachting een nieuwe hype. In het kiel-
zog van de gezondheidstrends zullen bio-
logische producten en natuurvoeding
hun positie verder versterken. 

odies

Vincent Hentzepeter

Ageless marketing is in opkomst

Exotisch en avontuurlijk
als basis voor succes
Peppadew als behalve
als kerspepertje, ook
als pepersaus en ‘sam-
bal’ te koop.

Gezondheid en gemak ineen als gouden combinatie van
twee megatrends. 
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Schwartau, in Nederland Hero, speelt met Fruit2Day in
op de trend ‘health-on-the-go’.


