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Marketing

Voedingsmiddelenproducenten zien het WK-voetbal als een uit-

gelezen moment om extra omzet en naamsbekendheid te gene-

reren. Oranje producten, verpakkingen en acties. Bier, snacks en

andere impulsaankopen moeten als warme broodjes over de

toonbank gaan.

Mona heeft haar WK-product ingepast in
het ‘Toetje van de maand’. De basis is
een luchtige sinaasappelpudding. De
pudding zelf is niet nieuw, de saus is wel
speciaal voor het WK gemaakt: oranje
met witte (voet)balletjes. Het product is
vier weken verkrijgbaar, onafhankelijk
van de prestaties van Nederlands elftal in
Duitsland.

Zwanenberg introduceert Hap Holland
Hap Snackballetjes (met een oranje saus)
en Hap Holland Hap Knakworst. “Het is
de eerste keer dat we een WK-product
maken”, vertelt Francesco Gribling, mar-
keting manager van Zwanenberg. “We
hebben gekozen voor een wat breder
concept rondom het Oranjegevoel wat
we ook bij andere Oranje-evenementen
kunnen inzetten.”

Oranje oranje oranje
Autodrop komt met een kartonnen spe-
lersbus met Oranje Mix: spelersbussen

van drop en fruitgum, voetballen van
zachtzoete drop en scheidsrechterfluitjes
met sinaasappelsmaak. Ilse Ebbens, mar-
keting manager van Autodrop: “We leve-
ren op aanvraag. We krijgen orders van
supermarkten en aan de hand daarvan
produceren we. Er zijn op dit moment
100.000 stuks afgenomen. Voor ons is het
WK geslaagd als alles wat we produceren
ook wordt verkocht.” 
Heinz zet met de merken Heinz, Honig
en De Ruijter drie WK-producten op de
markt: oranje fritessaus, oranje pasta en
oranje vlokken. De producten zijn ge-
kleurd met paprikaconcentraat. “Het is
vooral voor de leuk”, vertelt Mariken
Kimmels, marketing directeur van Heinz.
“De toevoeging mag geen invloed heb-
ben op de smaak, want dan raak je de
consument kwijt.” 
Remia brengt dit jaar geen WK-produc-
ten op de markt. “We hebben geen goe-
de ervaringen met dit soort voetbaleve-
nementen”, vertelt Bert de Smit, marke-
ting manager van Remia. “Onze
WK-sauzen waren geen succes. De con-

sument wil zijn saus in de kleur die hij
gewend is. Wel leveren we promotiema-
teriaal voor bij de barbecuesauzen aan de
retailers, zoals een oranje display, een
barbecue in de vorm van een oranje voet-
bal, een kleine kunststof grasmat en
vlaggen.”

Voetbalshirts en spelersbussen
Calvé ontwikkelde twee barbecuesausen:
Pittige Oranje Saus en Argentijnse Steak-
saus. Deze twee en de bij de consument
geliefde Schaslicksaus en Sambasaus zijn
tijdelijk gehuld in respectievelijk een
Nederlands, Argentijns, Duits en Brazili-
aans voetbalshirt. “De verpakkingen zijn
speciaal voor het WK gemaakt. Natuurlijk
zijn ze kostbaarder. Sleeves zijn duurder
dan papieren labels. Maar ze hebben ook
meer impact op de winkelvloer en bieden
meer ‘fun’ aan de consument”, legt Fem-
ke Dekker, brand manager van Calvé, uit.
Zwanenberg heeft zijn Oranjesaus en
Hap Holland Hap-etiketten speciaal voor
het WK-voetbal gemaakt. “De investerin-
gen voor de Oranjesaus waren niet zo
hoog want we bedenken continu nieuwe
sauzen”, vertelt Gribling. “Het etiket is
een ander verhaal. Daar hebben we een
speciaal ontwerp voor laten maken. Of
we alle investeringen terugverdienen is
de vraag. We doen het ook om onze posi-
tie in de markt en het snacksegment te
versterken.”
Het idee voor de verpakking van Auto-
drop ontstond op een verpakkingbeurs in

Scoren met Oranje

‘Het is vooral voor de leuk’

Sinaasappelpudding met WK-saus 
van Mona.

Hap Holland Hap Snackballetjes en 
Knakworstjes van Zwanenberg.

Oranje Mix van Autodrop.
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augustus 2005. De verpakking is voor
zover bekend nog niet eerder voor zoet-
waren gebruikt”, vertelt Ebbens. “We
hebben er een speciaal ontwerp voor
laten maken. De investeringen terugver-
dienen is moeilijk. Drop is immers een
impulsproduct. We zien het vooral als
een leuke actie om de consument te ver-
assen en om ons merk te profileren”,
zegt Ebbens.

Leeuwenhose
Calvé ondersteunt zijn sauzen vanaf week
20 met een tv-commercial. Daarnaast
krijgt de consument bij drie flessen par-
tysaus een oranje tafelkleed. “Voor de
winkelvloer leveren we aan de retailers
uitvergrote flessen Pittige Oranje Saus,
oranje displays, plafondversieringen en
vloerstickers”, vertelt Dekker. 
Bavaria werpt zich in de strijd met het
spel ‘DopScorer’ en met de ‘leeuwenho-

se’, een oranje lederhose met een leeuw-
enstaart en een zakje waar een blikje bier
in past. Voor DopScorer zijn 50 miljoen
kroonkurken bedrukt met een unieke
code. De consument moet de code invoe-
ren op dopscorer.nl. “In de laatste week
van mei hadden zich al 50.000 mensen
aangemeld”, vertelt Frenkel Denie, mar-
keting manager van Bavaria. De leeuwen-
hose zit bij verpakkingen van 12 blikjes.
Er zijn er tussen de 400.000 en 500.000
gemaakt. Eind mei waren de eerste
100.000 stuks al verkocht. “Het is belang-
rijk dat je een goed premium in handen
hebt”, weet Denie. “Wij hebben een jaar
geleden al voor de leeuwenhose geko-
zen, maar nog steeds krijgen we premi-
ums aangeboden.” Daarnaast is Bavaria
sponsor van de Oranjecamping. “In elke
spelersstad bouwen we een camping
voor Nederlandse supporters, met een
biertap. We starten met 20.000 liter,

afhankelijk van de Nederlandse presta-
ties kan dat uitlopen naar zo’n 80.000
liter bier”, vertelt Denie. “Wij verwachten
met onze WK-acties en door de bierverk-
open in de horeca zo’n vijf à tien procent
extra omzet te draaien. Onze investerin-
gen halen we er zeker uit.”

Geslaagde actie
Ook Heinz voelt meer voor WK-acties dan
voor WK-producten. “We hebben onze

aandacht hoofdzakelijk gericht op een
spaaractie met onze Honig-producten”,
vertelt Kimmels. Voor drie zegels, ¤ 6,99
en verzendkosten krijgt de consument
een oranje shirt met zijn eigen naam en
rugnummer. “Bij het selecteren van
shirts hebben we niet alleen op de prijs
gelet, ook op kwaliteit. Een shirt van
slechte kwaliteit kan je merk schade aan-
doen”, legt Kimmels uit. Heinz pakt de
WK-actie groot aan. “We adverteren op
televisie en radio, in alle landelijke en
regionale dagbladen, op grote evene-
menten zoals de Huishoudbeurs en in de
supermarkten”, vertelt Kimmels. “We
konden in februari al met de actie begin-
nen, want de huisstijl van Honig is ook
oranje. We hebben al ruim 248.000
bestellingen binnen. Per dag ontvangen
we zo’n 4.500 bestellingen. We verwach-
ten geen gigantische omzet, maar verlies
zullen we zeker niet draaien. Het doel is
mensen aan ons merk te binden. De actie
is geslaagd als alles wat door de retailers
is afgenomen ook wordt verkocht.”

Susan Hermens

WK-producten, -verpakkingen en -acties
Merk Product Verpakking Acties

Autodrop Oranje Mix Spelersbus
Bavaria Leeuwenhose, 

DopScorer,
Oranjecamping

Calvé WK-sauzen Voetbalshirts Uitvergrote flessen, 
displays, plafondversie-
ringen, vloerstickers

Heinz Oranje saus, pasta Honig spaaractie voor
en vlokken Oranjeshirt

Mona Oranje toetje van WK-design
de maand 

Remia Display, barbecue. 
kunststof grasmat, 
vlaggen

Zwanenberg Hap Holland Hap Hap Holland 
Snackballetjes en Hap-design
Knakworsten

‘Of we alle investeringen
terugverdienen is de vraag’

Pittige Oranje Saus van Calvé. Leeuwenhose van Bavaria. Oranjeshirt van Honig.


