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Verpakkingsinnovaties

Eenderde van de Nederlanders geeft zelf
aan niet voldoende fruit te eten. Drukke
tweeverdieners zeggen geen tijd te heb-
ben voor het schillen of pellen van fruit of
vinden het eten van vers fruit vaak
‘geklieder’ en ongemakkelijk. Deze uit-
komsten van marktonderzoek vormden
voor Hero de basis voor de ontwikkeling
van Fruit2day. “Wij behouden de waar-
den die bij fruit horen – gezond en lekker
– en voegen daar als Hero gemak aan toe
door het in een op puur fruit lijkend flesje
te presenteren.” Aldus productmanager
bij Hero Marko Arends over de marke-
tingfilosofie van Fruit2day. 
Arends benadrukt dat verpakkingen de
laatste jaren steeds belangrijker zijn
geworden: “Naast productonderscheid is
onderscheid in de verpakking, zowel qua

vorm als uitstraling, een belangrijk deel
van een innovatie. Het totale productcon-
cept moet kloppen en omdat de verpak-
king daar deel van uitmaakt, moet het
een geïntegreerd onderdeel zijn van het
concept.”

Ontwerpbureau
De expertise om een nieuw product als
Fruit2day te ontwikkelen, heeft Hero zelf
in huis. Uitgangspunt was een zodanige
verwerking van verschillende soorten fruit
dat dit zou resulteren in producten met
een echte ‘bite’. Om vervolgens de marke-
tinggedachte achter het product in een
passende nieuwe verpakking te vertalen,
werd ontwerpbureau FutureBrand in Lei-
den ingeschakeld. Bureau Flex/The Inno-
vation Lab in Delft is vaak partner van
FutureBrand voor de fysieke ontwikkeling
van zo’n nieuwe verpakking.
Creative director Danny Klein van Future-
Brand vertelt hoe hij bij een bezoek aan
Hero de voorloper van Fruit2day voorgezet
kreeg. “Ik was meteen enthousiast over
het concept dat Hero had uitgewerkt.”
Aansluitend op de briefing van Hero over
het project maakte FutureBrand een plan
van aanpak, waarin ook een eerste plan-
ning en begroting waren opgenomen.
“Toen dat plan in grote lijnen werd goed-
gekeurd, begon voor ons het echte werk,
aldus Klein.

Consument centraal
In de briefing die ontwerpbureaus krij-
gen, staan meestal de consumentenbe-

hoeften centraal die via marktonderzoek
zijn gesignaleerd. Zaak is immers om met
een nieuw product bij die behoeften aan
te sluiten. Daarnaast bevat een briefing
soms meer of minder bindende rand-
voorwaarden. Klein illustreert: “In het
geval van Hero waren het gemak en de
puurheid van het product heel belangrij-
ke thema’s en uit de verpakking moest
blijken dat er twee soorten fruit in
zaten.”
In een projectgroep bestaande uit men-
sen van de opdrachtgever en het ont-
werpbureau wordt bij nieuwe producten
vervolgens een traject doorlopen waarin
keuzes worden gemaakt. Dat betreft dan
de samenstelling van het product zelf, de
verpakking, omverpakking, enzovoorts.
Dan komt het moment dat productva-
rianten door consumenten worden
getest. Er wordt dan geproefd maar er
wordt bijvoorbeeld ook via ‘mock-ups’ uit
piepschuim getoond hoe het (fysieke)
product er in het schap uit komt te zien.
Klein voegt toe: “We vragen de consu-
ment het hemd van zijn lijf over allerlei
aspecten van het nieuwe product: wat
vindt hij van de smaak van de verschillen-
de varianten, van de verpakking, de
naam, prijs?”
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Bij Fruit2day bleek dat de consument
heel goed de intentie van het totale con-
cept begreep: twee soorten fruit per ver-
pakking, de verpakking waaruit dat blijkt
en de naam Fruit2day. 

Productie en introductie
In de fase van consumententesten zijn er
al contacten met potentiële leveranciers
van de verpakking. Aspecten komen dan
aan de orde als: kan er een draaibare
sluiting of een kliksluiting op een
bepaald flesje worden geleverd? Wat is
de beste vorm om goed uit het flesje te
kunnen drinken? Hoe is de verpakking
tamper-evident te maken? Is het flesje
goed te sleeven? Worden deze vragen
naar tevredenheid beantwoord, dan vol-
gen sessies over de precieze kwaliteit van
het drukwerk, allerlei details van de tota-
le verpakking, de exacte omverpakking,
enzovoorts.
Hero heeft uiteindelijk gekozen voor een
polypropyleen flesje met een eveneens

polypropyleen hersluitbare draaidop. De
bedrukte sleeve geeft een natuurlijke en
‘fruitige’ uitstraling en maakt bovendien
de verpakking tamper-evident. Tijdens
de productie van het product zelf en van
de verpakkingen komt alles bij elkaar.
Een reclamebureau is ondertussen bezig
met het promotiemateriaal. De introduc-
tie bij de handel wordt voorbereid. Die
eigenlijke introductie is vanzelfsprekend
het cruciale moment. Dan blijkt immers

welk deel van de handel het product in de
schappen opneemt. Ook wordt zichtbaar
of het product aansluit bij de wensen van
de consument. Voor Fruit2Day is inmid-
dels duidelijk dat dit zeer zeker het geval
is. De verkoop overtreft alle verwachtin-
gen. Hero product manager Arends hier-
over: “Fruit2day ziet er gewoon goed uit
en de beleving van het product klopt met
het uiterlijk. Consumentenonderzoek
bevestigt dit.”

Droppeppers
Ook de marketingmensen bij RBV Leaf
constateerden dat er behoefte was aan
een specifiek nieuw product voordat zij
de daadwerkelijke ontwikkeling startten.
Henk Weitmann, directeur productie en
techniek bij RBV Leaf, producent van
onder meer de merken Red Band, Venco,
Sportlife, Xylifresh en King, heeft samen
met enkele collega’s aan de wieg van
Droppeppers gestaan: “Drop is een
betrekkelijk traditioneel product. Wij
hebben gezocht naar een nieuw concept,

waarin het product en zijn verpakking
voorzien in een specifieke consumenten-
behoefte. Droppeppers is drop die een
‘kick’ geeft door zijn steviger structuur en
gebruik van bijzondere smaken in combi-
natie met een verpakking die ook
geschikt is voor individuele consumptie.”
Belangrijke elementen in de nieuwe ver-
pakking voor Droppeppers waren: sterk
onderscheidend (kubusvormig), gemak-
kelijk mee te nemen (kleiner formaat) en
hersluitbaar (met hersluitbaar venster).
Overigens heeft RBV Leaf niet alleen
rekening gehouden met de consument,
maar ook met de wensen van de handel.
“De handel accepteert niet ‘zo maar’ een
nieuw snoepje in een nieuw zakje. Het

minst goedlopende bestaande zakje met
snoep moet daarvoor vaak plaatsmaken.
Maar wij wilden Droppeppers met een
heel andere verpakking plaatsen náást
onze bestaande range producten.”
Over het belang van verpakkingen heeft
Weitmann een uitgesproken mening: “In
de loop der jaren is vooral de communi-
catie via verpakkingen belangrijk gewor-
den. Daarbij gaat het dan niet alleen
maar om het aanbieden van een opper-
vlak waarop een boodschap kan worden
gedrukt maar vooral om vorm en functio-
naliteit die meerwaarde moeten bieden.
Het allermooiste voorbeeld vind ik op dit
moment Fruit2day, waarbij in de verpak-
king de communicatieboodschap van
twee stukken fruit is terug te vinden.” 

innovatie

Evert van de Weg
E. van de Weg is freelance journalist. 

Echt nieuw aan Droppeppers is dat het een hersluitbare
meeneemverpakking is.

De verpakking moest vooral het vers-karak-
ter van Vers Geperst uitstralen.

Wij wilden Droppeppers met een heel
andere verpakking plaatsen náást
onze bestaande range producten

De relatief simpele verpakking in de
vorm van een glazen fles voor de ver-
se vruchtensappen van Albert Heijn,
was uiteindelijke het antwoord op de
voorwaarden die in de briefing aan
FutureBrand voor dit product werden
geformuleerd. “Vers Geperst is uniek
in de breedte van het assortiment dat
wij aan dagverse sappen bieden. Vers
Geperst is ook bijzonder in het feit
dat al die soorten sappen elke dag
vers in meer dan 700 winkels, ook de
kleinere Albert Heijn-winkels, door
heel Nederland op het schap staan.
Daardoor onderscheidt het product

zich in versheid en kwaliteit van ande-
re sappen. Natuurlijk moest de ver-
pakking op die kwaliteit zijn afge-
stemd. Maar de verpakking moest
vooral het vers-karakter van het pro-
duct uitstralen en de verschillende
fruitvarianten zouden goed zichtbaar
moeten zijn.” Aldus onderstreept
category manager Ontbijtdrinks, Ver-
se Sappen en Desserts Marit van
Egmond de belangrijke rol van ver-
pakking in de positionering van pro-
ducten en waarom de keuze uiteinde-
lijk op de glazen fles viel.

Vers Geperst
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