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Food Management
Producttrends en internationalisatie

Uit efficiency-overwegingen

kiezen steeds meer multinatio-

nals er voor hun producten

internationaal neer te zetten

onder één merk. Zo ook Sara

Lee/DE voor haar Senseo-lijn

en Campina voor haar zuivel-

producten. Hoe ver kun je

gaan met uniformeren zonder

voorbij te gaan aan lokale wen-

sen en verwachtingen?

Toen Sara Lee/DE een jaar of vijf geleden
in samenwerking met Philips de Senseo
met succes had geïntroduceerd op de
Nederlandse markt was de keuze voor
een global brand snel gemaakt. “Ons uit-
gangspunt is ‘never change a winning
team’. Heeft één land een succesvolle
strategie in handen, dan moeten andere
landen niet opnieuw het wiel gaan uitvin-
den. Bovendien zijn de kosten voor ont-
wikkeling, productie en voorraadbeheer
aanzienlijk lager dan wanneer je een
strategie per land aanhoudt”, zegt Jan
Willem Koch, international marketing
director van Senseo.
Het product leent zich goed voor een uni-
forme aanpak. “De Senseo beantwoordt
aan mondiale trends als kwaliteit, conve-
nience en individualisering. Daarin ver-
schillen Europese landen onderling niet
zoveel van elkaar, behalve dat in Noord-

Europese landen de consumptie van fil-
terkoffie hoog is, terwijl men in Zuid-
Europa liever espressokoffie drinkt. Bo-
vendien is Senseo geschikt voor een
brede doelgroep. De smaak van de koffie
is zachter en ronder dan die van gewone
filterkoffie en daardoor toegankelijker
voor jongeren, die vaak moeite hebben
met de bittere smaak van koffie.”
Het concept werd eerst in Nederland uit-

gerold, daarna volgden België, Frankrijk
en Duitsland. “In deze landen zijn DE
en/of Philips krachtige merken en in Ne-
derland en België is bovendien sprake
van een grote DE-merktrouw”, verklaart
Koch. Inmiddels is de Senseo ook in
Denemarken, Engeland, de VS en Austra-
lië op de markt. Het assortiment omvat
een Basis-, City Sensations- en Selecti-
ons-range van koffie-pads en wordt in
België, Frankrijk en Nederland binnen-
kort uitgebreid met de range ‘Forbidden
Fruits’. “In deze drie landen is de markt-
penetratie van Senseo het grootst, in
Nederland zelfs meer dan veertig pro-
cent. Mensen kennen het product en vra-
gen om nieuwe varianten.”

Starbucks-klanten
Alle marketinguitingen en innovaties van
Senseo worden vanuit één internationale
afdeling ontwikkeld en bewaakt. “Per
land hanteren we zo veel mogelijk dezelf-
de strategie voor assortiment, verpak-
king, reclame en prijsstelling. Zo hebben

we in de meeste landen eerst onze City
Sensations-range geïntroduceerd en in
tweede instantie de iets duurdere Selecti-
ons-range, een speciaal geselecteerde
koffie voor de echte koffieliefhebber”,
aldus Koch.
Hij benadrukt dat je met een uniforme
strategie niet álles in eigen hand kunt
houden. “De prijzenoorlog tussen super-
markten in Nederland heeft onze prijs-
strategie in de war geschopt. De Senseo
Basis-range is in ons land relatief goed-
koop geworden waardoor het prijsver-
schil met de Selections-range nu groot
(¤ 1,69 versus ¤ 2,09) is. Consumenten
zijn minder bereid zoveel extra te beta-
len. In Frankrijk en België is het prijsver-
schil minder groot omdat de basisrange
niet in prijs is gedaald. Daar verkoopt de
Selections-range beter.”
Soms wijkt de doelgroep te veel af voor
eenzelfde positionering of assortiment,
zoals in de VS. “In de VS richten we ons
op de ‘Starbucks-klanten’, ofwel de con-
sumenten die van goede koffie houden
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De producten van Campina
worden verkocht in ruim tien
Europese en een aantal Azia-
tische landen.
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en die liever een koffiezetapparaat van
goede kwaliteit in huis hebben dan een-
tje van zeven dollar die je daar in elke
winkel kunt kopen. Senseo wordt in de VS
neergezet als een Europees concept dat
staat voor kwaliteit en genieten. Gefla-
vourde koffie is er populairder dan in
Europa. Onze Amerikaanse basisrange
bevat daarom ook geflavourde koffie met
een hogere dosering smaakstoffen”, ver-
telt Koch.

Gevoelig
Net als Sara Lee/DE besloot ook Campina
vijf jaar geleden om over te gaan op een
uniforme merkstrategie. Theo Queis, di-
rector Marketing Campina International:
“In alle landen waar we opereerden had-
den we andere merken op de markt, wat
natuurlijk inefficiënt was. En dat terwijl
de zuivelcultuur in Europese landen in
essentie niet zo sterk van elkaar verschilt.
Elk land heeft wel de traditie om koemelk
te geven aan kinderen of heeft in de loop
der jaren karnemelk- of yoghurtachtige
producten ontwikkeld die zuivel langer
houdbaar maken. Maar gek genoeg is er
geen ander product waar regionaliteit zo
gevoelig ligt als bij zuivel. “Een Griek eet
alleen Griekse fetakaas en een Rus zal
zijn kefir niet meteen inruilen voor een
bakje yoghurt”, zegt Queis.
Desondanks waagde de organisatie de
stap naar één internationaal Campina-
merk. “Onze producten staan dagelijks
bij de consument op tafel. Daarin schuilt
een enorme kracht. Bovendien liggen on-
ze groeimogelijkheden vooral in het bui-

tenland. Doel voor de komende vijf jaar is
per land fors te groeien en ons daarnaast
te vestigen in een aantal nieuwe landen,
met name in Azië”, zegt Queis.
Campina onderscheidt twee grote bene-
fit-gebieden: genieten en gezondheid.
“Bij producten als vla of Vifit staan deze
aspecten voorop en speelt het aspect van
regionaliteit nauwelijks. Bij basisproduc-
ten als kwark of melk speelt regionaliteit
vaak een grotere rol. Daar houden we in
de communicatie-uitingen de herkomst
van het product in het midden.”

Local pearl
Alle producten – verkrijgbaar in ruim tien
Europese en een aantal Aziatische landen
– worden verkocht onder de naam Cam-
pina, met twee uitzonderingen: Mona in
Nederland en Landliebe in Duitsland.
“Deze ‘local pearls’ hebben een hele ster-
ke positie op lokale markten en zijn heel
anders gepositioneerd dan Campina.
Landliebe bijvoorbeeld – in Duitsland
marktleider in desserts – staat voor spe-
ciaal geselecteerde melk afkomstig van
boerderijen die melkproducten produce-
ren zonder toevoegingen, precies zoals
de Duitse grootmoeder dat honderd jaar
geleden deed.”
In het ene land verloopt de omschakeling
naar het Campina-merk soepeler dan in
het andere. Logisch, vindt Queis: “Elk
land heeft zijn eigen brand heritages en
dat beinvloedt de beleving van de consu-
ment en de grootte en samenstelling van
de markt. In Nederland bijvoorbeeld is
Campina al jaren een bekend A-merk en

zijn er nauwelijks regionale zuivelmer-
ken. In Duitsland daarentegen is Cam-
pina pas sinds de jaren negentig op de
markt en hebben we een kleiner markt-
aandeel. We hebben daar indertijd be-
kende regionale merken overgenomen
als Südmilch, Mark Brandenburg en Tuf-
fi. Pas een paar jaar geleden zijn we de
producten onder het Campina-merk
gaan brengen.” 
Campina coördineert de proposities en
vormgeving buiten Nederland en Duits-
land vanuit het hoofdkantoor in Veghel
en heeft daarnaast in een aantal landen
lokale marketingafdelingen. “Onze cam-
pagnes worden ingevuld door internatio-
nale marketingteams die vanuit een ‘lead

country’ of vanuit het kantoor in Veghel
worden aangestuurd. Concepten voor
bijvoorbeeld reclamecampagnes of tek-
sten op verpakkingen worden bij ons
getoetst aan centrale regels.”

Krant
Om kosten te besparen maakt de organi-
satie zo veel mogelijk gebruik van meer-
talige verpakkingen. “Je moet clusteren
waar het kan maar tegelijkertijd opletten
dat consumenten het accepteren en dat
het er goed uitziet. Kom in de Baltische
staten bijvoorbeeld nooit aan met een
verpakking waarop ook Russisch staat,
dat ligt gevoelig. En zet je te veel vertalin-

fficiency en eigenheid

‘Gek genoeg is er geen 
ander product waar regionaliteit zo
gevoelig ligt als bij zuivel’

Voor een nieuwe lijn zuivelproducten in Rusland ontwikkelde Campina lokaal een hilarische campagne van een Russin die op haar balkon een
koe hield om dagelijks verse melk te kunnen drinken. 
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gen op een verpakking dan wordt het net
een krant”, benadrukt Queis. Koch her-
kent dergelijke gevoeligheden: “Fransen
hebben meer moeite met Engelstalige
marketing-uitingen. Het is daar zelfs ver-
plicht die naar het Frans te vertalen. En in
het VK noemen we de koffie-pads pods,
omdat pads daar zoiets betekent als
maandverband.”
Soms maakt ook de lokale wetgeving het
ingewikkeld als die strenger is dan de
Europese wetgeving. Dat is lastig bij de
ontwikkeling van een meertalige verpak-
king waarbij je de boodschap het liefst
een op een naar alle talen vertaalt. Koch:
“In Duitsland moeten detailgegevens,
zoals gewicht en specifieke ingrediënten,
op de voorkant staan.” 

Balkonkoe
Net als het ontwerp van de verpakkingen
is de ontwikkeling van internationale
campagnes een uitdaging. “Je maakt het
liefst een communicatiecampagne voor
de hele wereld, maar dat kan niet want je
hebt te maken met verschillen in cultuur
en eetgewoontes en met de ontwikke-
lingsfase waarin een merk zich bevindt”,
zegt Queis. Herkenbaar, vindt Koch. “De
campagne van de Philips-jongen en het
DE-meisje sloeg alleen aan in Nederland

en België, waar Philips en DE sterke mer-
ken zijn. Voor Frankrijk en Duitsland heb-
ben we een andere commercial moeten
ontwikkelen.”
Het afstemmen leidt soms tot stevige dis-
cussies tussen lokale en internationale
teams. “Zo werd voor een nieuwe lijn zui-
velproducten in Rusland lokaal een hila-
rische campagne ontwikkeld van een
Russin die op haar balkon een koe hield
om dagelijks verse melk te kunnen drin-
ken. En dat terwijl wij een serieuze bood-
schap wilden overdragen. De campagne
is er uiteindelijk toch gekomen zoals het

Russische team wilde, omdat uit consu-
mentenonderzoek bleek dat consumen-
ten daar de campagne leuk en origineel
vonden. Zij beschouwden een koe op het
balkon niet als te absurd”, zegt Queis. 
Overigens betekenen de lokale verschil-
len zeker niet dat uniforme campagnes
niet mogelijk zijn. Queis: “Op een lager
niveau kun je ook streven naar unifor-
miteit. Als je in een of twee scenes van
een spotje eenzelfde productshot op-
neemt, bespaar je al veel kosten.”

Slootwater
Ook over de samenstelling van het assor-
timent wordt soms uitgebreid gepraat:
“Onze afdeling in België wilde geen mil-
de Senseo-variant op de markt brengen,
omdat alleen ‘Hollanders van slootwater
zouden houden’ en de Belgen daarente-

gen zichzelf beschouwen als echte koffie-
genieters. We hebben de milde variant
daar toch geïntroduceerd en nu heeft dat
land van alle landen waar we met Senseo
aanwezig zijn het grootste aandeel in
mild”, grinnikt Koch. 
Uiteindelijk draait het om het vinden van
balans tussen lokaal ondernemerschap
en internationale consistentie. Queis:
“De kunst is dat je lokaal betrokkenheid
creëert en mensen niet het gevoel geeft
dat je ze dingen oplegt. Daarom reis ik
veel naar landen waar Campina verte-
genwoordigd is. Zo geef je lokale teams
het vertrouwen dat we met hen meeden-
ken en dat er ruimte is voor lokale argu-
menten.”

Lisette de Jong

‘Kom in de Baltische staten nooit aan
met een verpakking waarop ook
Russisch staat, dat ligt gevoelig’

Sara Lee/DE breidt het Senseo-assortiment
in Nederland, België en Frankrijk binnenkort
uit met de Forbidden Fruits-range. 

Fransen hebben moeite met Engelstalige marketing-uitingen. Het is in dat land zelfs wette-
lijk verplicht die naar het Frans te vertalen. 
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