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Het VriesVers Platform

Missie:

Het imago van vriesvers verbeteren waardoor meer

mensen vaker VVVVriesVVVVerse PPPProducten gaan eten.

Doel:

Omzetaandeel in totaal retail van 3,6% naar 4% in 2012



Strategie / invullingsrichtingen;

Missie: 

De consumptie van vriesverse produkten te promoten door 

gezamenlijke keten inspanningen op het gebied van:

- Promotie, 

Missie VVP

- Promotie, 

- Perceptie beïnvloeding (winkelvloer + consument), 

- Aankoop frequentie beïnvloeding, 

- Educatie (winkelvloer, consumenten en leden), 

- Onderzoek

- Netwerken.
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Initiator van Marketing,Trade Marketing en  Platform activiteiten Initiator van Marketing,Trade Marketing en  Platform activiteiten Initiator van Marketing,Trade Marketing en  Platform activiteiten Initiator van Marketing,Trade Marketing en  Platform activiteiten 

voor de totale vriesvers categorie!voor de totale vriesvers categorie!voor de totale vriesvers categorie!voor de totale vriesvers categorie!

Rol VriesVers Platform

Marketing Trade-Marketing Platform

Consument Winkelvloer

Personeel Shoppers

Marketing Trade-Marketing Platform

Leden VVP



Terugblik activiteiten 2010Terugblik activiteiten 2010Terugblik activiteiten 2010Terugblik activiteiten 2010Terugblik activiteiten 2010Terugblik activiteiten 2010Terugblik activiteiten 2010Terugblik activiteiten 2010
Gijsbert den HertogGijsbert den HertogGijsbert den HertogGijsbert den Hertog
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VriesVriesVriesVriesVersVersVersVers winkel van het jaar 

2010

verkiezingverkiezing



VriesVriesVriesVriesVersVersVersVers winkel van    

het jaar 2010

In december 2009 week 51 is er aan

alle supermarkten een bijsluiter bij

de Distrifood meegezonden met de

aankondiging van onze

winkelwedstrijd.

Tevens is er via de website

distrifood.nl geworven.

Exposure merk ATAG en Volkers op de winkelvloer. 



Resultaten winkelwedstrijd (1)

� 47 winkels hebben deelgenomen aan de winkelwedstrijd.

Vergeleken met de “Supermarkt van het jaar” verkiezing die al jaren

loopt en waaraan 150 winkels meedoen na een zeer dure wervingscampagne,

is dit een tevredenstellend resultaat.

� In de winkels zijn 47 x 500 flyers uitgedeeld = 23.500 stuks. 
(x 2.2 personen per HH = 51.700 personen)

� 3667 respondenten hebben meegedaan aan het marktonderzoek voor hun 

winkel. Een redemptie van 15,6% wat goed is te noemen.

� De actie is gestart op 5 januari en heeft in de

winkels gelopen tot 13 februari.

� In de laatste week van februari zijn de top 10 

winkels bekendgemaakt.

Er werden 23.500 flyers uitgedeeld

Oorkonde top 10 winkel
uitgereikt in de winkel



Resultaten winkelwedstrijd (3)

� 9 maart 2010:

De winnaar is Supercoop in Nijverdal geworden.



Resultaten winkelwedstrijd (3)

� Alle winkels hebben een rapport gekregen met daarin de uit-

komsten van het consumenten onderzoek.

Het rapport van een Jumbo uit Groningen.

� Tevens is er nogmaals naar de winkeliers de connectie gelegd naar de 

consumentenuitreiking, die in april 

plaats zou gaan hebben.



Resultaten van het onderzoekResultaten van het onderzoek

een voorbeeld        



Q4:Hoeveel besteedt u gemiddeld van iedere € 100,-

levensmiddelen aan diepvries producten?

Conclusie: Hier kunt u zien hoe de gemiddelde besteding aan diepvriesproducten in uw winkel zich 
verhoudt tot het landelijk gemiddelde (binnen de deelnemende winkels) en ten opzichte van de top 10 
winkels. De lijngrafiek geeft aan hoe de gemiddelden zijn opgebouwd. U mag de 3 percentages ook
lezen als bedragen in euro’s.



Q6: Met welk rapportcijfer beoordeelt u de diepvries afdeling?

Conclusie: In het linker overzicht ziet u het gemiddelde rapportcijfer dat klanten aan uw diepvries afdeling
geven, met daarnaast het gemiddelde rapportcijfer van alle deelnemende winkels en dat van 
de 10 best scorende winkels. In het rechteroverzicht ziet u hoeveel procent van de klanten het hoogste 
cijfers 10 heeft gegeven aan uw diepvriesafdeling, hoe dat voor alle winkels het geval is en hoe dat voor 
de 10 best scorende winkels is. 



Conclusie

� Goede deelname aan de VriesVers winkel van het jaar 2010

verkiezing.

� Tevreden reacties op het rapport dat een aantal nieuwe inzichten geeft die de 

diepvries omzet helpt stimuleren.

� In 2011 zal de winkelwedstrijd in een nog uitgebreidener vorm opnieuw 

worden gehouden!

Doorgaan Doorgaan Doorgaan Doorgaan in in in in 2011!2011!2011!2011!

worden gehouden!

Wie wordt in 2011 de winnaar?



Extra bij winkelwedstrijd 2011

� Toevoegen de “diepvries product van het jaar” verkiezing onder de klanten 

van de deelnemende winkels.

� Ook het HK (inkoop + category managers) krijgt dezelfde producten 

voorgelegd.

� Uitreiking tijdens het voorjaarsevent 2011

Diepvries Diepvries Diepvries Diepvries Product van Product van Product van Product van 2011!2011!2011!2011!

� Uitreiking tijdens het voorjaarsevent 2011

Wie wordt in 2011 de winnaar?

Willekeurig 

voorbeeld!



Vooruitblik 2011 winkelwedstrijd

• Krachtiger neerzetten van de winkelwedstrijd van 
2011 middels het verhogen van de 
aantrekkingskracht van de wedstrijd. 

Dit kan gerealiseerd worden door de toevoeging van een kortingsactiviteit voor de 
consument (exclusief bij de deelnemende winkels) met als doelstellingen; 
het verhogen van de zichtbaarheid van de producten van de sponsoren in de winkel.

• omzettoename voor de winkelier en sponsoren 
gedurende de actieperiode.
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Media Media Media Media CampagneCampagneCampagneCampagne 2010201020102010

� 6 x een combi-uiting in Vrouw, Spits en Adformatie

� Bereik en consumenten beïnvloeding moeilijk 

meetbaar

� +/- 800 consumenten bezochten de site

� In 2011 zal de consument meer via de winkels worden

geconfronteerd met diepvries!



Week van de diepvries (medio oktober)

• Met de ervaringen van de acties en actieafhandeling van de 
winkelwedstrijd wordt in de tweede helft van 2011 een grootscheepse 
vriesvers weekactiviteit ontwikkeld.

• Hierbij zou de consument op basis van landelijke publiciteit, waarbij • Hierbij zou de consument op basis van landelijke publiciteit, waarbij 
wederom de voordelen van diepvriesproducten worden duidelijk 
gemaakt, ondersteund door winkelmateriaal, een aanmerkelijke 
korting geboden kunnen worden op het aankoopbedrag van 1 of 
meerdere diepvriesproducten , om zo cross selling en cross usage te 
stimuleren. 

• Aanwezigheid op consumentenbeurzen , eventueel geombineerd met 
acties.
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Initiator van Marketing,Trade Marketing en  Platform activiteiten 

voor de totale vriesvers categorie!

Focus naar de consument

Consument Winkelvloer

Personeel Shoppers

Marketing Trade-Marketing Platform

Leden VVP
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Plan 2011Plan 2011Plan 2011Plan 2011Plan 2011Plan 2011Plan 2011Plan 2011
Ruud HarmsenRuud HarmsenRuud HarmsenRuud Harmsen
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Algemeen

• FTE dedicated voor 2 dagen per week.
• (Duidelijke TVB’s (Bestuur) begeleiding en coordinatie (nog in te vullen)
• Contactpersoon en mede-gezicht van het VVP.
• Taken:
• Op basis van een strukturele aanpak free publicity genereren
• Website BtB (leden) actueel, levendig en interactief maken/houden.
• Website BtC (consumenten) actueel, levendig en interactief maken/houden
• Structureel en regelmatig verzorgen van relevante en actuele

nieuwsbrieven
• Coordinatie van Consumentenbeurzen
• Coordinatie van Vriesversweek
• Onderzoeken begeleiden
• Contactenpersoon voor winkels en eventuele handleidingen vriesvers op de 

winkelvloer.
• Organisatie en coordinatie van de vriesversborrel 2x per jaar.
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Netwerk/leden

• Events 2x per jaar 
VVP events: Inhoud interessant en aantrekkelijk houden voor alle leden

(Event commissie).

• Projektgroepen
Voortgang en presentatie van resultaten presenteren tijdens de events in 2011

• Borrels 2x per jaar 
Verbeterpunten, zoals een ronde tafeldiscussie tijdens de borrel, elke keer weer meenemen. 
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Trade marketing/winkelvloer

• Winkelwedstrijd continueren en optimaliseren.
(zoals gepresenteerd)
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Consument (1)

• Permanente beïnvloeding van de consument

– Interactieve en interessante website

– Grote Loyaliteitsactie!– Grote Loyaliteitsactie!

– Ook kun je deze actie weer gebruiken om adressen op te bouwen voor de 
community / crosseling binnen Vriesvers vergroten, en te werven binnen 
segmenten en categoriën. Vriesvers kent een penetratie van 99%, echter 
verdeeld over veel categorieen, door loyaliteitsacties te ontwikkelen op diepvries 
totaal heb je een bereik van 99% van de huishoudens in NL, doel moet zijn om 
deze 99% vaker en meer diepvries te laten kopen, dit moet in de uit te werken 
loyaliteitsactie terug komen. 
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Consument (2)

• Free publicity

• Middels eigen inbreng of een daarop gespecialiseerd 
bureau zou “free publicity” meer ingezet moeten worden. bureau zou “free publicity” meer ingezet moeten worden. 

• Positieve weetjes over de categorie. 

• De vriesvers campagnes zouden als “free publicity” gekoppeld kunnen worden aan 
de advertentie inkoop bij de verschillende bladen. 

• De doelgroepen zullen daarin zeker overeenkomen.
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Consument (3)

• Genereren van een “Vriesvers” community 

• Aanhaken op loyaliteits campagne
• Aansluiting zoeken op gezamenlijke deelname aan HH beurs / Margriet winterfair / 

Libelle dagen.Libelle dagen.
• Opbouw community voor weetjes en onderzoek.

• Vriesvers week van het jaar: winkelacties 
(najaar 2011)
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FinanciënFinanciën



Financieel resultaat 2009

(goedgekeurd door de kascommissie)



Begroting 2010/2011



Invulling Bestuur
Naam Functie Verantwoordelijkheden

2010
Verantwoordelijkheden

2011
Ruud Harmsen Voorzitter Algemeen beleid en 

eindverantwoordelijk
Algemeen beleid en 
eindverantwoordelijk

Gijsbert den Hertog Coordinator / 
projecten

Coordinatie en projecten Project winkelwedstrijd

Loyaliteits Project

Evt onderzoeksprojecten

John van Baal Penningmeester Financieel verantwoordelijk Financieel verantwoordelijk

Wiro Sterk Eventcommissie Eindverantwoordelijk voor 
Events

Eindverantwoordelijk voor Events

Jan Willem Kasslander Contactpersoon DTI 
en BFFF ?

Contacten en synergieen DTI en 
BFFF

Brigitte Boeren Secretariaat en Event 
commissie

Dagdagelijkse zaken,  
Organisatie en Coordinatie 
Events

Organisatie 2 grote Events.

Iglo? Nog in te vullen Coordinatie en eindverantwoording 
projekten?

Allan Kamp Voorzitter Raad van 
Advies

Namens het bestuur 
verantwoordelijk voor de 
communicatie en coordinatie 
naar de RvA.

Namens het bestuur 
verantwoordelijk voor de 
communicatie en coordinatie naar 
de RvA.

Ben Bakker Lobyist Contacten met Ngo’s 
Voedingscentrum etc?


