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Marketing

‘Waar is m’n Goudappeltje gebleven?’ De herpositioneringvan de pure

vruchtensappen van Riedel – nu Friesland Foods Western Europe – onder

het paraplumerk Appelsientje leverde geschokte reacties op. Consumen-

ten konden hun favoriete sappen niet meer vinden. Het bedrijf trok aan

de rem, optimaliseerde de verpakking en daarna werd het stil…

Die stilte is een teken dat de rust is weer-
gekeerd. Yvette van de Meerakker, mar-
ketingmanager vruchtendranken bij
Friesland Foods Western Europe, stelt dat
onder het paraplumerk Appelsientje
Friesland Foods zijn positie als markt-
leider heeft weten te consolideren. Na
een cosmetische restyling van de ver-
nieuwde verpakking kwam het alsnog
helemaal goed. “In het begin hebben we
wel wat hick-ups gehad, maar na de ge-

wenning is de afzet weer op peil geko-
men. We zijn nog altijd veruit marktleider
en zeker vorig jaar hebben we met de
intro van Appelsientje mild weer markt-
aandeelgroei laten zien. Met de verpak-
kingscorrectie is het pad naar groei geëf-
fend.”

Eén afzender
De merkenoperatie kon niet voorkomen
dat de markt voor lang houdbare vruch-

tensappen daalde ten koste van beter
doordrinkbare varianten als DubbelFrisss.
“In 2004 werden we geconfronteerd
met een krimp van acht à negen procent.
Met de opkomst van de huismerken en de
versnippering van de vruchtensapvarian-
ten van Riedel over het schap werd het
steeds moeilijker om de sappenfamilie te
ondersteuren,” aldus Van de Meerakker.
Waar vroeger één blok met Riedel-sappen
prijkte met wel tien of meer smaakvarian-
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ten, stonden de smaken nu gecategori-
seerd naar segment bij jus d’orange,
appel, meervruchten, grapefruit of drui-
vensap. Riedel moest te veel ballen in de
lucht houden. Alleen de topper Appel-
sientje kreeg tv-ondersteuning, varianten
als Goudappeltje moesten het met de
damesbladen doen. De consument bleek
de Riedel-sappen niet te koppelen aan
één afzender. Vandaar de keuze voor één
brand: Appelsientje. Een krachtige, over-
koepelende merknaam waaronder alle
smaakvarianten konden worden
geschaard. Een logische strategie, aldus
Van de Meerakker: “Net als in de rest van
de wereld is er in Nederland alleen plaats
voor een paar sterke merken. Appelsien-
tje was de drager, dat bleek uit alle con-
sumentenonderzoeken. Maar het kostte
moeite om dat merk in zijn oude vorm
sterk neer te zetten, omdat het stond voor
sinaasappelsap en niet voor de range
pure sappen. 

Executie
Het vernieuwde Appelsientje-design, her-
kenbaar aan een grote A op de voorkant
met daaronder de vermelding van de
smaakvariant, bleek voor verwarring te
zorgen. Consumenten grepen mis, om-
dat ze het onderscheid tussen de ver-
schillende soorten niet goed konden
zien. Hoe kon het na een lange voorbe-
reiding door marketing, het manage-
mentteam, ontwerpers en reclamebure-
aus zo mis gaan? “De strategie was goed.
Iedereen staat en stond achter het idee,
alleen was destijds de executie minder.
De consument had geen probleem met
de keuze voor één merk, namelijk Appel-
sientje, maar kon de smaakvarianten
onvoldoende terugvinden. De panels
waren te klein, te veel Appelsientje en te
weinig appel- of grapefruitsap.”
Enkele maanden later volgde een aan-
passing. De fruitafbeelding is groter ge-
worden, de A kleiner en er de oude na-

men kwamen terug. “Waar we eerst
Appelsientje appelsap hadden staan,
staat er nu weer Appelsientje goudappel.
Ook hebben we de kleuren van de ver-
pakking in lijn met het product gebracht
Dus groen voor Appelsientje goudappel
en paars voor Appelsientje fruitdruif.” En
de voordelen voor de marketingafdeling?
“Innovaties als Appelsientje mild kunnen
we nu onder het paraplumerk wegzetten.
Mensen zijn op zoek naar minder zure
smaken en daar past dit sinaasappelsap
in. Ook Multifruit mild hebben we geïn-
troduceerd en kunnen we nu binnen zo’n
mild-range consistent communiceren.
Datzelfde geldt voor onze nieuwste intro-
ductie Appelsientje frisfruit, een wat dun-
ner, meer doordrinkbaar sap.” 

De verpakkingsevolutie van Appelsientje en
Goudappeltje van 2000 tot en met 2003.
Links: Appelsientje en Goudappeltje, zoals
ze er voor de restyling uitzagen. Midden: de
pakken na de (eerste) herpositionering in
2002, waarbij alle sapsmaken onder het
Appelsientje-paraplumerk kwamen te han-
gen. Rechts: de definitieve versie van de ver-
pakkingen na cosmetische aanpassingen.

Een ‘fout’ van de nieuwe verpakking in 2002
was dat bekende sapmerken als Goudappel-
tje en Fruitdruifje ondergesneeuwd raakten
door de dominante Appelsientje-uitstraling.
Consumenten vonden alles er als Appelsien-
tje sinaasappelsap uitzien. Hierop werd
ervoor gekozen om de merk-A wat kleiner te
maken en de kleuren van de submerken weer
aan te laten sluiten op de oude pakken van
voor de herpositionering. Ook kwamen de
oude namen weer terug, zoals Goudappel en
Fruitdruif, waar eerst Appelsap en Druiven-
sap vermeld stonden.

Opvallend is dat in de definitieve versie is
teruggegrepen naar de slogan ‘Het beste
onder de zon’. Dit stond ook al op de oor-
spronkelijke verpakkingen, maar werd los-
gelaten tijdens de eerste herpositionering.
Deze kreet werd toen vervangen door de
retailterm ‘premium’. Een vreemde keuze.
Ten eerste zegt de term ‘premium’ veel con-
sumenten niets. Ten tweede wisten de mar-
keteers destijds bij Riedel uit consumenten-
onderzoek dat Nederlanders Appelsientje
spontaan associëren met ‘Het beste onder
de zon’. Het lag voor de hand deze krachtige
pay-off weer in ere te herstellen.
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