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Programma

 Welkom

 Terugblik 2014

- Marktontwikkelingen en Activiteiten VVP 2014

 Financiële verantwoording

 Outlook 2015

 Samenstelling bestuur/vacatures

 VV-weken 2015

 Bekendmaking nieuwe VVP Pay-off

 Culinair met VriesVers!

- Wijnproeverij, Kookworkshop met vriesvers en Walking dinner



VVP Jaarvergadering

Ruud Harmsen



Missie, Doelstelling en Status

Missie
Het imago van vriesvers verbeteren waardoor meer 
mensen vaker VriesVerse Producten gaan eten.

Doelstelling
Harder groeien dan de markt

Status 
Groei Retail totaal -0.4% versus Groei Vriesvers 0.0%



Initiator van Marketing, Trade Marketing en Platform activiteiten 

voor de totale vriesvers categorie!

In 2014 meer focus op consument

• In 2014 focus op de consument

Consument Winkelvloer

Personeel Shoppers

Marketing Trade-Marketing Platform

Leden VVP

In 2015 zetten we nog meer in op de consument



Ontwikkelingen VriesVers  supermarktkanaal

Rini Emonds



in het nieuws:

Consumenten besteden meer en het vertrouwen van producenten 
neemt toe

www.nu.nl
(gepubliceerd op
31-10-2014)

www.cbs.nl (gepubliceerd op 27-10-2014)

bron: www.cbs.nl
(gepubliceerd op 21-10-2014)



economische variabelen - CBS

Economie groeit, inflatie blijft laag, werkloosheid daalt, vertrouwen in 
de lift.

% economische groei (tov. vorig kwartaal) % inflatie

% werkloosheid (niet seizoensgecorrigeerd) consumentenvertrouwen



verdieping supermarkten



omzet (*mln) – totaal supermarkten

In het totale supermarktkanaal is er tot en met P10 een omzetdaling 
zichtbaar van 0,3% t.o.v. vorig jaar



totale omzet excl. vers & incl. zuivel en kant & klare maaltijden – totaal supermarkten

Vooral het volume staat onder druk. In 2013 mooi weer in P8 en P9. Dit 
jaar in P8&9 minder weer en daling omzet.  

• Laatste periode is een voorlopige inschatting.



ontwikkeling promotiedruk
binnen supermarkten



promotiedruk in omzet excl. vers & incl. zuivel & kant & klare maaltijden – InfoScan Supermarkten

Na jaren van toename promotiedruk is de promotiedruk dit jaar minder.

• Vanaf 2011 is Dirk toegevoegd aan InfoScan Supermarkten (daling promotiedruk).



promotiedruk in omzet excl. vers & incl. zuivel & kant & klare maaltijden – InfoScan Supermarkten

In P9 en P10 2013 veel prijsverlagingen. Echter de promotiedruk ligt 
sinds de zomer lager.



ontwikkeling private label
binnen supermarkten



marktaandeel PL in omzet excl. vers & incl. zuivel & kant & klare maaltijden – InfoScan Supermarkten

Het marktaandeel private label blijft tot en met P10 achter ten opzichte 
van vorig jaar

• Voor prijzenoorlog in 2003 schommelde marktaandeel PL rond 20%, daarna stijging van ruim 1% per jaar, inmiddels 
is aandeelgroei gestagneerd.

• Vanaf 2011 is Dirk toegevoegd aan InfoScan Supermarkten (daling aandeel PL).



marktaandeel PL in omzet excl. vers & incl. zuivel & kant & klare maaltijden – InfoScan Supermarkten

Omzetaandeel PL in 2014 bijna iedere periode minder dan in 2013.

• De pieken in het aandeel van PL liggen traditioneel rond Kerst en Pasen.

• In zomer ligt PL aandeel lager door hoge omzetaandeel van ijs, bier en frisdranken.



ontwikkeling per segment
binnen supermarkten



% verandering omzet t.o.v. vorig jaar – totaal supermarkten

In P10 laten houdbaar en vooral vriesvers procentuele omzetstijging 
zien waar vers een lichte daling laat zien

• Laatste periode is een voorlopige inschatting.



euro sales (*mln) – MAT 40 2014 vs. vorig jaar – totaal supermarkten

Vriesvers blijft stabiel door voornamelijk groei binnen groenten/fruit en 
ijs/ijsdesserts



Terugblik events 2014

Ruud Harmsen



Terugblik VVP voorjaarsbijeenkomst

 27 maart 2014



VriesVers Winkel van het Jaar 2014

 Goede deelname aan de VriesVers winkel van het jaar 2014

• Max. 150 winkels en 180 aanmeldingen (2013: 110 deelnemers)

• 1.500.000 kraskaartjes

• 450 winkelposters

 Hoofdsponsor Winkelwedstrijd 

 Sponsoren consumentenprijzen: 

• Whirlpool

• Lenco

• VacanceSelect

• Princess

Prachtige stijging in 2014!



Jan Linders
Venray

VriesVers Winkel van het Jaar 2014



Product van het jaar 2014

A-Merk Huismerk

VriesVers Product van het Jaar 2014 



Terugblik VVP Event ‘IJskoud de Beste’

 15 mei 2014



Te gast bij Volkers Packaging

 2 oktober 2014



Financiën VVP

Ruud Harmsen



Jaarafsluiting VVP 2014

De kascommissie (Wally Gijzen en Jan Martin Ridder)
zal einde boekjaar de controle uitvoeren



Budget VVP 2015



Vragen?



Activiteiten 2015

Wiro Sterk



Outlook 2015

 26 MAART Voorjaarsbijeenkomst “Te gast bij…”

 15 APRIL – 20 MEI VV-Weken/VV-Winkel/VV-Product vh jaar

 4 JUNI VVP Event met uitreiking prijzen

 24 SEPTEMBER Najaarsbijeenkomst “Te gast bij…”

 5 NOVEMBER JaarEvent



Samenstelling Bestuur

 Vacature Retail



VV-Weken 2014 en 2015

Allan Kamp



Status VV-Weken 2014

 Folders, Magazines, POS-materialen etc. van deelnemende retailers



Status VV-Weken 2014

Voorlopig eerste resultaten…

 Aantal deelnemers quizkrassen 44.471* 

 Circa een derde hiervan aangemeld voor nieuwsbrief

 Facebook extra likes gekregen. Teller nu op 375

 Terugkoppeling: week 43 iets betere week dan week ervoor en 
vorig jaar

* 3 nov. 2014



VV-Weken 2015

DOELSTELLING 

Nog groter succes maken van de VV-weken en daarom:

 VV-weken, VV-product- en VV-winkel van 2015

 Weken 15 t/m 18 2015 verdelen onder retailers

 Nieuwe Pay-Off  gebruiken i.c.m. “Pinguin Freezy” om 

VriesVers warmer imago te geven

 Nog groter uitpakken met … 

 Neem dit mee in de jaargesprekken !



Bekendmaking VVP Pay-off

Gijsbert den Hertog



Innovation  Insight

Pay off onderzoek VriesVers Platform oktober 2014



CSI Battle All® onderzoek naar de pay offs:

VriesVers
Lekker slim en makkelijk

VriesVers
Echt, compleet & lekker

VriesVers
Lekker verrassend gemak uit 

het vriesversvak!

VriesVers
Altijd verrassend goed

VriesVers
Altijd in huis

VriesVers
Ècht, echt compleet en echt 

lekker



CSI Battle All®

CSI Battle All methode:
Alle claims zijn t.o.v. elkaar beoordeeld door n=666 respondenten die regelmatig 
Vriesvers producten gebruiken.
De claim die significant het vaakst wordt gekozen is de winnaar.



De winnende pay off is:
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VriesVers
Echt, compleet en lekker



CSI Battle All®

Resultaat:
“Echt, compleet en lekker” scoort met 32% significant hoger dan de 3 bovenste  pay offs en is
daarmee de terechte winnaar.



Laat uw buikgevoel  niet leiden tot stevige hoofdpijn…

Vroegtijdig zicht op succesvolle innovaties!
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Vervolgprogramma

 Indeling groepen 

 Groep 1 + 2 Richting keuken voor kookworkshop

 Groep 3 – 6 Naar wijnkelder voor wijnproeverij


