
Persconferentie
Guido Raaphorst & Gijsbert den Hertog

1



Welkom
op de

Eerste Jaarvergadering
van het

VriesVers Platform

movie 2



VriesVers groeit!

Ytd wk 40 12 wk 40

+3,9%
+4,9%

+5,4%

+2,2%

ACV ACV

Bron: Nielsen

Omzetaandeel VriesVers groeit Ytd wk
40 van 3,47% naar 3,51%

Laatste 12 weken van 3,45 naar 3,55%



Het VriesVers Platform

Missie:
Het imago van vriesvers verbeteren waardoor meer
mensen vaker vriesverse producten gaan eten.

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



Initiator van Marketing,Trade Marketing en  Platform activiteiten
voor de totale vriesvers categorie!

Rol VriesVers Platform

Consument Winkelvloer

Personeel Shoppers

Marketing Trade-Marketing Platform

Leden VVP



Platform

Leden

Werkgroepen

Onderzoek

Events

Netwerk

Bestuur

Raad van Advies

Consument

Media

BtoC Website

BtoB Website

Informatie

Menu tips

ActiesSpreekbuis (tkmst)

Plan november 2008
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Initiator van Marketing,Trade Marketing en  Platform activiteiten
voor de totale vriesvers categorie!

Rol VriesVers Platform

Consument Winkelvloer

Personeel Shoppers

Marketing Trade-Marketing Platform

Leden VVP
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Media campagne
2009 - 2010

Ruud Harmsen & Guido Raaphorst
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Mediacampagne Vriesversplatform

Doel: positieve attitude en aankoop realiseren voor vriesvers

Hoe: middels de fancy slogan ‘ Freeze it’s Friday’, bekendheid creëeren
voor ‘ de vriesverskeuken’, de keuken waarin de consument alle
producten en informatie uit de vriezer terugvindt.

Wat: gedurende 10 weken op vrijdag de samenwerking met de
Telegraafmediagroep (eerste flight wk 47,2009 - wk4, 2010)
- 10 Vrijdagen advertentie in de Spits (Oplage 450.000)
- 10 Vrijdagen banner online op Telegraaf.nl
- 10 Vrijdagen Recept of productnieuws op vrijdag in “Vrouw”???
- 10 x Advertentie in Distrifood
- 10 x Advertentie op www.devriesverskeuken.nl
- Radiosupport voor de campagne
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Onderbouwing door buro

“Eigen Fabrikaat”

Media campagne Eigen Fabrikaat
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Media campagne Eigen Fabrikaat
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Media campagne Eigen Fabrikaat
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Media campagne Eigen Fabrikaat
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Media campagne Eigen Fabrikaat
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Media campagne Eigen Fabrikaat
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Media campagne Eigen Fabrikaat
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Media campagne Eigen Fabrikaat
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Media campagne Eigen Fabrikaat
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Media campagne Eigen Fabrikaat
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Media campagne Eigen Fabrikaat
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Media campagne Eigen Fabrikaat
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Media campagne Eigen Fabrikaat
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Media campagne Eigen Fabrikaat
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Media campagne Eigen Fabrikaat
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Media campagne Eigen Fabrikaat
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Media campagne Eigen Fabrikaat
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Media campagne Eigen Fabrikaat
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Eigen “VriesVers Platform” bulletin

Tegelijk actie in Distrifood
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A) Advertentieblok / logoblok B) Productbericht
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Advertentiemogelijkheden Distrifood (print en online)
Pakket A Advertentieblok

uiting : advertentie-/logoblok op het VriesversPlatform Journaal
titels : Distrifood en www.distrifood.nl
formaat : 45x55mm

Pakket B Productbericht
uiting : productbericht op het VriesversPlatform Journaal
titels : Distrifood, Nieuwsbrief Distrifood en www.distrifood.nl
formaat : 100x60mm (packshot + tekst)

Distrifood
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Radio

Vb”Mede mogelijk gemaakt door Dr.Oetker Casa di Mama Pizza’s”

30



Vooruitblik 2010
Wiro Sterk
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Vooruitblik 2010 (1)

Algemeen
• Internet laden: consument en leden
• Media campagne
• Diepvrieswinkel van het jaar
• Enerverende events: 2 borrels + 2 events
• Werkgroepen
• Nieuwsbrieven per 2 maanden
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Initiator van Marketing,Trade Marketing en  Platform activiteiten
voor de totale vriesvers categorie!

Leden

Consument Winkelvloer

Personeel Shoppers

Marketing Trade-Marketing Platform

Leden VVP
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De leden website
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De consumenten website
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Eerst de VriesVers keuken invoegen,
dan groots inzetten!



Vooruitblik 2010 (2)

VVP data
• Borrel

– Maart 2010 inclusief uitreiking Diepvries winkel
van het jaar verkiezing

– September 2010

• Events
– Mei 2010
– Oktober 2010 jaarvergadering
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Initiator van Marketing,Trade Marketing en  Platform activiteiten
voor de totale vriesvers categorie!

Winkel wedstrijd

Consument Winkelvloer

Personeel Shoppers

Marketing Trade-Marketing Platform

Leden VVP
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Winkelwedstrijd

Diepvrieswinkel van het jaar verkiezing (1)

• Alleen VVP leden supermarkten deelname
- werving via Distrifood, Distrifood Nieuwsbrieven en de retailer HK.

• Per provincie wordt er een regio winnaar bekend gemaakt (12)
Zij winnen 5 gouden sterren, media aandacht en een prijzenpakket.

• Uit deze winnaars wordt een algehele winnaar gekozen door een
vakjury (1), die gebruikt maakt van een speciale diepvries
bedrijfsscan.

• Winkel wint  5 platina sterren, een bokaal, media aandacht en een
luxe prijzenpakket.

• Prijs wordt uitgereikt tijdens de VVP borrel in maart.
• Winnaars krijgen leuke acties met VVP leden.
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Winkelwedstrijd

Diepvrieswinkel van het jaar verkiezing (2)

Voordeel voor alle deelnemers:

• Lokaal marktonderzoek per deelnemende winkel.
• Deelnemers krijgen leuke acties met VVP leden.
• Lokaal advies op basis van onderzoek.
• 155 consumentenprijzen te winnen door deelnemers aan het

onderzoek.
• Jurering op basis van benchmark feiten en consumenten oordeel per

winkel.
• Media:

– Point of sale communicatie in deelnemende winkels.
– Distrifood.

• Periode: november 2009 – maart 2010
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De werkgroepen
presenteren

zich
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Werkgroep Verpakking
Jan Willem Kaslander
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Onderwerpen

• Temperatuurbehoud door verpakking

• Biologisch afbreekbare verpakkingen

• Presentatie
– Kist vs Kast
– Actieverpakkingen

• Temperatuur labels

• Hersluitbaarheid mogelijkheden verpakkingen
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• Inventarisatie onderwerpen
– Informatie vergaring

• Keuze definitieve onderwerpen
– Maximaal drietal onderwerpen

• Verdieping onderwerpen
– Terugkoppeling

Vervolg traject
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Invulling werkgroep

• 4 personen
– Rick Volkers – Volkers BV
– Marnix Bijl – Aviko Nederland BV
– Frank van der Beek – CFS Weert BV
– Jan-Willem Kaslander – ARDO BV

• Ruimte voor uitbreiding
– Enthousiasme voor dit interessante onderwerp
– Wil om iets toe te voegen aan de werkgroep

44



Werkgroep Innovatie
Wiro Sterk
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Aanpak
Werkgroep Innovatie

Invulling geven aan het thema Innovatie in relatie
tot het verbeteren van de perceptie van vriesvers
en het verhogen van de aankoopfrequentie van
vriesvers.

Werkgroep Innovatie
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Op korte termijn informeren
van de consument over de voordelen van
diepvries en attractief maken van de winkelspot
door het maken van een pilot winkel; als het
ware de diepvriesafdeling van de toekomst

Doelstelling:

Op korte termijn de consument en handel/industrie informeren over
de voordelen van diepvries en attractief maken van de winkelplek
door het maken van de diepvriesafdeling van de toekomst

Werkgroep Innovatie
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Voorbeeld uit Duitsland

Werkgroep Innovatie
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Plan van Aanpak?
1) Projectteam samenstellen. Projectteam bestaat uit:

Voorzitter - William Barker – Ad van Geloven
Wiro Sterk – G-Frost
Wim van den Heuvel – Dr. Oetker
Manon Blankenvoort – Super de Boer
Marius van der Linden – Carrier Nederland
Arnold Bakelaar – Kloosterboer
Constan Heestermans – Van Rijsingen

2) Brainstorms organiseren
3) Extra kennis partners gezocht in de vorm van Jos de

Vries en EGS.

Werkgroep Innovatie
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Start juli 2009

1e fase augustus – september 2009
keuze onderwerp
versterken werkgroep

2e fase oktober 2009 – december 2009
diepvrieswinkel van de toekomst uitwerken
in de vorm van een stappenplan

3e fase januari - februari 2010
toetsen van diepvrieswinkel van de toekomst
aan de werkelijkheid a.d.h.v. gesprekken met
ondernemers en evt. verbeteren van de
diepvrieswinkel van de toekomst

Werkgroep Innovatie (1)



4e fase maart 2010 – mei 2010
uitvoeren van de diepvrieswinkel van de
toekomst op locatie

Werkgroep Innovatie (2)



C&CB analyzer

Werkgroep Innovatie
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Locatie
Tijd IN UIT

09:00-10:00 672 476
10:00-11:00 906 777
11:00-12:00 977 805
12:00-13:00 1009 939
13:00-14:00 1149 1157
14:00-15:00 1276 1116
15:00-16:00 1397 1076
16:00-17:00 1136 1344
17:00-18:00 996 1820

Totaal: 9517 9509

Perron 2

Analyse data:
- tabellen en grafieken
- combinatie met ‘mri’ beelden

Werkgroep Innovatie
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Werkgroep Consument
Hermen -Jan Lok & Eric van Dalsum
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Key learnings

• Groente is binnen diepvries het product dat
het meeste wordt gekocht.

• Vier vijfde van de respondenten beschikt over minimaal drie laden
aan diepvriescapaciteit. De meeste diepvriesruimte wordt
ingenomen door zelf ingevroren diepartikelen.

• De diepvriescapaciteit van de consument heeft invloed op de
uitgaven aan diepvriesproducten.

• Qua imago scoort diepvries hoog op behoeftevoorziening en de
mate waarin de producten waar voor geld bieden.



Key learnings

• Gemak van de producten is de grootste satisfier
van de diepvriesafdeling, en tevens de
belangrijkste reden om een diepvriesaankoop te doen.

• De (koude) sfeer is de grootste dissatisfier van diepvries.

• Diepvriesproducten worden in de meeste gevallen later dan een
week na aankoop gebruikt, echter bv. Pizza’s en Groente worden
ook vaak op de dag van aankoop geconsumeerd!

• De consument geeft aan dat er behoefte is aan verbetering op vlak
van smaak, versheid en kwaliteit.



Key learnings

• Light buyers gebruiken diepvriesproducten
relatief vaak op de dag van aankoop ten
opzichte van medium en heavy buyers.

• De light, medium en heavy buyers verschillen nauwelijks met
het totaal van deze groep wat betreft satisfiers en
dissatisfiers.

• Wat betreft aankoopargumenten lijken heavy buyers meer
overtuigd van de versheid van diepvriesproducten dan light en
medium buyers.



Verdeling capaciteit

22%
10%

10%

22%
10%

Groente
+

Overig
9%8%

Zelf ingevroren: 22%

Vlees/vis: 22%

Snacks: 10%

Pizza’s/maaltijden: 10%

Brood: 10%

Groente + overig: 9%

Ijs: 8%

Zelf ingevroren artikelen nemen een belangrijk deel van de diepvriescapaciteit in,
evenals vlees/vis. Andere categorieën zijn gelijkmatig verdeeld.



Gebruiksmoment
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24
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10

0% 100%

Op de dag van aankoop 1-3 dagen na aankoop 4-7 dagen na aankoop Later dan een week na aankoop Weet ik niet

Overige
diepvriesproducten

Aardappelproducten,
groente en maaltijden

Diepvriesproducten worden kennelijk vooral ter voorraadvorming gekocht, gezien het feit
dat ze in de meeste gevallen later dan een week na aankoop worden gebruikt.



Imago



Imago

6,31

5,2

5,41

6,61
5,14

5,51

5,63

0

10
Waar voor geld

Positief gevoel

Vernieuwend

BehoeftevoorzienendOnderscheidend

Aanbevelen

Uitnodigende afdeling

Diepvriesproducten moeten vooral waar voor hun geld bieden en dat is ook wat ze doen.
Tevens scoren ze goed op de mate waarin ze in behoeften voorzien. Minder goed
scoren diepvriesproducten op onderscheidend vermogen.



Satisfiers

Gemak

Houdbaarheid
Prijs

Het gemak van de producten spreekt het meest aan van de diepvriesafdeling, gevolgd
door de houdbaarheid en het prijsniveau.



Middag programma
Jaarvergadering

van het
VriesVers Platform
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Agenda middagprogramma

• 15:30 - 16:30 Presentatie Dick Veerman, Foodlog.nl

• 16:30 – 17:00 Pauze

• 17:00 - 17:30 Presentatie Wim de Haas, GfK

• 17:30 – 18:00 Presentatie projectgroep consument VVP
Hermen Jan Lok & Eric van Dalsum

• 18:00 – 20:30 Borrel & walking dinner
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