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1. Aanleiding

Barrières consument: 
• perceptie kwaliteit
• sfeer in het schap
• vaak thuis al boodschappenlijstje voor vriesvers 
• vriezer vaak al vol

Vraag
Hoe kunnen we de VriesVers omzet harder laten groeien dan FTN?



1. Aanleiding

Oplossingsrichting
Barrières wegnemen door kennisniveau van consument omtrent VriesVers
te verhogen en aantrekkelijke acties te organiseren. Campagne moet:
• Relevantie van VriesVers benadrukken (makkelijk, altijd op voorraad, 

etc.).
• De attractieve prijsstelling van VriesVers benadrukken door middel van 

slimme acties.
• Samenhang en rijkdom van vriesvers benadrukken met menusuggesties.

Ook aantrekkelijke presentatie van VriesVers op de winkelvloer.



2. Wat is de VriesVers maand?

• Eén geconcentreerde actiemaand (oktober)
• Krachten fabrikanten en retail bundelen 
• Eerst pilot Spar en Coop
• Kennis en houding consument beïnvloeden en uiteindelijk koopgedrag
• ‘Above the line’> grote massa > verhogen bekendheid en verbeteren imago
• ‘Below the line’> selecte groep>  omzet verhogen (boodschappers Spar en 

Coop)

Uiteindelijk moet er een 
hogere baseline ontstaan bij 
Spar en Coop.



2. Wat is de VriesVers maand?

Eenduidige boodschap in alle communicatiemiddelen is van belang!



3. Campagne onderdelen

De oktober VriesVers maand bestaat uit een aantal onderdelen:

• Radiospots > Above the line
• Receptkaarten en aanbiedingen folders > Below the line
• Quizkrassen > Below the line



3.1 Radiospots

Above the line communiceren via radio. Kosten/ bereik verhouding relatief gunstig.

Keuze voor radio 538 en radio 10 (voorheen 10 Gold)
• 538 best beluisterde radiostation van Nederland; marktaandeel 10,9%. 
• Ca 3,2 miljoen luisteraars per week > Radio 538 sterk platform.

• Radio 10 elke week circa 800.000 luisteraars, gemiddeld 4 uur per dag.
• Ca driekwart van de luisteraars van Radio 10 in koopkrachtige leeftijdsgroep 

tussen 35 en 65 jaar > perfecte aanvulling op brede luisteraarsprofiel 538.

• Door beide zenders in te zetten, geldt er een forse pakketkorting.



3.1 Radiospots

Via radiospots VriesVers weetjes delen en consument oproepen ook eigen kennis te testen om 
daarmee prijzen te winnen.

Week 1 (2 tm 5 okt)
Wist je dat vriesvers groenten direct na de oogst worden ingevroren? Daardoor behouden ze 
veel vitaminen en mineralen. Test jouw vriesvers kennis op devriesverskeuken.nl/prijsvraag en 
wie weet win jij een Whirlpool vrieskast.

Vraag op de site: Welke groenten bevatten de meeste vitaminen?
a. Vriesverse groenten
b. Verse groenten

Week 2 (9 tm 12 okt)
Wist je dat de kroket bijna 3 eeuwen langer bestaat dan de frikandel? Test jouw vriesvers kennis 
op devriesverskeuken.nl/prijsvraag en wie weet win jij een Whirlpool vrieskast.

Vraag op de site: Bevat een broodje kroket minder vet en calorieën dan een broodje kaas?
a. Ja
b. Nee



3.1 Radiospots

Week 3 (16 tm 19 okt)
Wist je dat ook verse vis vaak al ingevroren is geweest op zee? Vriesverse vis is dus net zo vers of 
zelfs verser! Test jouw vriesvers kennis op devriesverskeuken.nl/prijsvraag en wie weet win jij 
een Whirlpool vrieskast.

Vraag op de site: Wat betekent het ASC keurmerk dat je op diverse VriesVers visproducten vindt? 
a. De vis is verantwoord gevangen
b. De vis is verantwoord gekweekt
c. De vis komt uit Nederland

Week 4 (23 tm 26 okt en 30 en 31 okt)
Wist je dat je energie bespaart als je bijvoorbeeld gebak uit de vriezer een avond van tevoren uit 
de doos laat ontdooien in de koelkast? Test jouw vriesvers kennis op 
devriesverskeuken.nl/prijsvraag en wie weet win jij een Whirlpool vrieskast.

Vraag op de site: Wat is een normale temperatuur voor de vriezer?
a. – 16 graden Celsius
b. – 18 graden Celsius
c. – 20 graden Celsius



3.1 Radiospots



3.1 Radiospots

Prijzen worden gesponsord door Whirlpool.
Elke week 1 vrieskast.

Rondom winnen prijzen worden persberichten 
verstuurd.



3.1 Radiospots

Verdeling spots

Radio 538 Radio 10

Tijdvak 16.00-19.00 uur 11.00-17.00 uur

Dagen Wo,do,vr,za Wo,do,vr,za

Aantal spots per dag 4 a 5 4

Weken 18 dagen in 
oktober

18 dagen in 
oktober

Totaal aantal spots 80 77

538 publiek benaderen we tijdens filetijd, vóór het last minute boodschappen 
doen. Radio 10 publiek benaderen we overdag wanneer de doelgroep (mn
huisvrouwen) de boodschappenbriefjes maakt.



3.1 Radiospots

Prognose

Relatief hoog bereik binnen de relevante doelgroep voor VriesVers
‘Boodschapper met kind’ 

Achteraf bereikgegevens afzetten tegen websitebezoek.

Bron: NL Intomart



3.2 Receptkaarten

• Retailers en fabrikanten produceren samen receptkaarten.
• Kaarten worden bij de betreffende vriesschappen geplaatst.
• Culinaire aspect van VriesVers wordt meer benadrukt.
• Verkoopstimulans voor gehele categorie.



3.2 Receptkaarten



3.3 Aanbiedingen folders



3.4 Quizkrassen

1 kraskaart per gekocht VriesVers
product bij Coop of Spar in oktober.

• Op de kraskaart staat een 
unieke code.

• Vraag goed beantwoorden op 
devriesverskeuken.nl/
quizkrassen 

• Fout antwoord, nieuwe vraag 
goed beantwoorden.

• Goed antwoord, vakje 
openkrassen.

• 3x hetzelfde plaatje = prijs

1.000.000 kaartjes. Verwachte 
redemptie 3 % dus 30.000 
adressen.



3.4 Quizkrassen

Quizvragen worden ad random gesteld. Voorbeelden van vragen:

Stelling: door producten zoals bijvoorbeeld gebak uit de doos -
een avond voordat je het gaat nuttigen – te laten ontdooien in de 
koelkast, bespaar je energie.
a. Waar
b. Niet waar

Wat is de beste methode om vriesvers vlees te ontdooien?
a. Langzaam laten ontdooien in de koelkast of in een bak met 

water.
b. Snel laten ontdooien in de magnetron.
c. Snel laten ontdooien in de koekenpan. 

Na antwoorden wordt ook toelichting op het antwoord gegeven > 
kennisniveau verhogen.



3.4 Quizkrassen

Prijzen worden volledig gesponsord.

1x Lang weekend IJsland met Icelandair
4x Whirlpool vrieskasten
10x 8” tablet met WiFi en beschermhoes van Lenco
20x Portable luidspreker met Bluetooth en handsfree functie van Lenco
30x MP4 speler met USB en card reader van Lenco



3.4 Quizkrassen

Actie wordt ondersteund met de volgende communicatiemiddelen:

• Website devriesverskeuken.nl
• Websites Spar en Coop
• Folder Spar
• Raambiljetten Coop
• Persberichten



3.4 Quizkrassen

Homepage wordt tijdelijk 
aangepast op VriesVers
maand.



3.4 Quizkrassen

Landingspagina 
www.devriesverskeuken.nl/
quizkrassen



3.4 Quizkrassen

Startpagina voor quizkrassen



4. Toekomstperspectief

• Case bij Coop en Spar moet omzet impuls geven en bewijs leveren dat door 
de actie een hogere baseline is ontstaan.

• Uiteindelijk landelijke uitrol bij alle retailers die lid zijn van VVP.
• Nu focus op consument en industrie dmv actieaanbiedingen, volgend jaar 

ook aandacht voor winkelvloer dmv e-learner.



Vragen?



Stellingen

Stellingen Supply Chain Management

Door: Lia Josten van Capgemini



Stellingen

0 5 10 15 20 25 30

WAAR

NIET WAAR

De aansluiting tussen Supply Chain en commercie (intern) is binnen veel bedrijven 
vaak te laat als er sprake is van commercieel vernieuwende (winkel/artikel) 

activiteit

De aansluiting tussen Supply Chain en
commercie (intern) is binnen veel bedrijven
vaak te laat als er sprake is van commercieel
vernieuwende (winkel/artikel) activiteit



Stellingen
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WAAR

NIET WAAR

GEEN IDEE

Er is ruimte voor ontwikkeling van Diepvries Supply Chain bij Retail en 
Fabrikant.

Er is ruimte voor ontwikkeling van Diepvries Supply
Chain bij Retail en Fabrikant.



Stellingen
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WAAR

NIET WAAR

Diepvries Supply Chain is minder complex dan vers.

Diepvries Supply Chain is minder complex dan
vers.



Stellingen

0 5 10 15 20 25 30

WAAR

NIET WAAR

Logistiek is erg belangrijk voor commercie 

Logistiek is erg belangrijk voor commercie


