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“We geloven in innovatie”, zegt verkoopdi-
recteur Arnout Boele. Op de tafel liggen 
een drietal knijpzakjes, pouches, op tafel in 
de smaken: Berry Daiquiri, Citrus Daiquiri 
en Piña Colada. “Dit is een nieuw concept 
van bevroren pouches dat we in maart gaan 
lanceren in Nederland”, legt Boele uit. Het 
concept is simpel: vries de zakjes in, knip de 
verpakking open, knijp de inhoud in een 
glas en voilà, een heuse cocktail met ‘maar’ 
4,7% alcohol. Het drankje doet een beetje 
denken aan de slush puppy’s die je al slente-
rend door de stad naar binnen lurkt, geeft 
Boele toe. Zoiets als dit cocktailconcept 
bestond nog niet in Nederland, maar al wel 
in de Verenigde Staten waar het succesvol 
is. Niet alleen in Nederland, maar in heel 
Europa zal het worden uitgerold, vertelt 
Boele. In eerste instantie komt het product 
onder de onbekende merknaam ‘Parrot 
Bay’ op de markt. Als het cocktailconcept 
eenmaal gaat lopen, sluit Boele niet uit dat 
het onder de bekende labels als Smirnoff of 
Captain Morgan in de winkels komt.

Economische crisis
Op de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst van 
Diageo kijkt het concern niet alleen voor-
uit, maar blikt het ook terug. De recente 
geschiedenis laat zien dat de economische 
crisis niet al te veel invloed had op de pro-

ducent van sterke dranken. “Crisis? Ik merk 
er niets van. Producten in het luxe segment, 
zoals Johnnie Walker Blue Label, doen het 
juist beter”, reageert Boele. Nu ruilen con-
sumenten het dure horloge van duizenden 
euro’s in voor een fles whisky van €18 die 
dezelfde luxe ervaring geeft. In bekende 
merken als Baileys, Johnnie Walker en 
Smirnoff zit alle drie groei, weet de ver-
koopdirecteur. Zijn baas, Dirk van Ham, 
country director Benelux, onderstreept dit. 
Zowel in de Benelux als in heel Europa was 
afgelopen jaar sprake van double digit 
growth, een groei van 10% of meer. In 2013 
wil Diageo hetzelfde bewerkstelligen met 
dezelfde strategie als in 2012, dus focussen 
op innovatie, premium producten en meer 
aandacht voor klanten.

Baileys
Diageo wil meer innoveren in het schap van 
malt-whisky’s, wat concreet betekent het 
ontwikkelen van meer gedurfde smaken. 
Maar de radicaalste verandering zal plaats-
vinden met Baileys. “2013 is het jaar van 
Baileys”, zegt Van Ham. Vorig jaar introdu-
ceerde Diageo al een Baileys met minder 
alcohol in het supermarktschap, 14,5% in 
plaats van 17%, maar dit jaar verandert de 
hele propositie van het merk. De marketing 
zal zich op één doelgroep richten: de vrouw. 

Nu richt Diageo zich nog op beide seksen. 
De fles zal veranderen; deze wordt slanker. 
De verpakking krijgt een meer premiumuit-
straling door met zwart en goud te werken. 
Hierdoor verdwijnt het traditionele Ierse 
landschap van de traditionele Baileysfles. 
Innovatiemanager Steven Berkhout licht de 
veranderingen toe: “Het zal meer levendig-
heid en energie naar het merk brengen. 
Afgelopen jaren is er te weinig veranderd.” 
Door de toenemende concurrentie voelde 
Diageo zich geroepen iets te doen. “We 
moeten scherper worden. Nee, qua omzet 
gaat het nog steeds goed.” In april start       
Diageo de nieuwe Baileys-campagne in heel 
Europa en zal de nieuwe verpakking gaan 
instromen. Aan de prijs en het product ver-
andert niets. 

diageo, bekend van merken als Smirnoff en johnnie Walker, 
lijkt weinig last te hebben van de economische crisis. in de 
Benelux was afgelopen sprake van double digit groei. Het 
bedrijf blijft onverminderd inzetten op innovatie.

Baileys 100% voor vrouwen
Diageo voelt crisis niet

• Maurice de Jong •

Baileys komt binnenkort 

met een vrouwelijke fles; 

een slankere variant.     

Whiskey groeit ondanks de 

crisis gestaag door. 
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Het succes 
van eiwit

Calvatis verkoopt en produceert onder de internationaal
bekende merknaam CALGONIT, reinigings- en 
desinfectiemiddelen voor de industrieen. Met eigen 
productie- en verkoopvestigingen in Europa als mede
een sterk net van handelspartners waarborgt Calvatis 
een professionele samenwerking met zijn klanten over de 
hele wereld.

Wij zoeken op korte termijn in vol- of deeltijd een

voor de dranken-, voedingsmiddelen alsook de zuivelindustrie.

Uw taken:

• actieve verkoop van onze producten
• acquisitie van nieuwe klanten
• telefonische en persoonlijke ondersteuning en advisering van onze klanten
• zelfstandig, doelgericht bewerken van het verkoopgebied
• opstellen van hygieneconcepten

Uw profiel:

• succesvolle verkoopervaring
• goede kennis van de branche en kontakten in de betreffende industriën
• organisatietalent en bereidheid tot reizen binnen uw gebied
• representatief voorkomen
• goede Duitse en/of Engelse communicatievaardigheden

Wij bieden:

• goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
• representatieve auto van de zaak
• doorgroeimogelijkheden
• kantoor aan huis

Bent U toe aan een nieuwe uitdagng?
Dan stuurt U ons een stabiel c.v. met vermelding van Uw huidige opzegtermijn
en salarisverwachting.  

Voor nadere informatie over Calvatis kijkt U op www.calvatis.nl
Over de functie kunt U contact opnemen met onze verkoopleider
dhr. Buining per Email tbuining@calvatis.com of telefonisch: 06-13900819.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Verkoopadviseur /sales representative (m/v)
voor onze Nederlandse buitendienst

Calvatis B. V. •Cob Balkplein 1 • NL-3945 ER Cothen
http://www.calvatis.nl


