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Radler heeft een lange historie, die 
begint bij een café langs een po-
pulaire � etsroute in de omgeving 
van München. Op een mooie dag 
slonk de biervoorraad zo snel, 

dat de eigenaar besloot het bier te mixen met 
citroenlimonade. Radler betekent ‘� etser’ en 
het was ook een ideaal drankje voor � etsers: 
verfrissend, met wat minder alcohol en wat 
suiker. 

 Brand manager Brigitte Wilbrink: ‘In 
Oostenrijk en Duitsland wordt het al lange 
tijd gedronken. Dat Amstel nu in Nederland 
met Radler op de markt komt, sluit aan bij de 

Amstel Radler: 
sterke impuls 
voor de 
pilsmarkt

trend naar licht zoetere producten in eten en 
drinken.’ 

 Category development manager Willem 
van den Wijngaart: ‘Maar ook zie je dat de 
pilsmarkt al jaren licht dalend is, en daarin is 
Amstel Radler een goede impuls.’ 

 Wilbrink: ‘We zien dat Radler het bier-
moment eigenlijk oprekt. Er zijn veel momen-
ten waarop mensen twijfelen of ze al een 
biertje zullen nemen. Met Amstel Radler is er 
een bier voor momenten waarop je dorst hebt 
en zoekt naar een verfrissende smaak een 
frisdrank is dan eigenlijk te zoet, een biertje 
te zwaar: Radler past daar perfect bij deze 
behoefte.’  

 In maart 2013, bij de nieuwe inrichting 

Met de 
introductie 
van Amstel 
Radler zette 
Heineken een 
zeer succesvolle 
introductie in de 
markt. Een frisse 
mix van bier en 
citroenwater met een 
laag alcoholpercentage. 
Een groot succes, met 
twee sterke varianten 
als toevoeging.

 Brand manager Brigitte Wilbrink en 
category development manager Willem 

van den Wijngaart. 
 Foto: Fotopersburo Dijkstra 
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van het bierschap voor het zomerseizoen, is 
Amstel Radler op de markt gekomen, eerst 
in sixpack � es en sixpack blik. Later is daar 
de krat bijgekomen op verzoek van de fans. 
Dit jaar zijn naast de standaard Radler twee 
varianten toegevoegd: de alcoholvrije Amstel 
0.0% Radler en Amstel Radler Grapefruit. 
Ook de nieuwe varianten krijgen zeer goede 
reacties. 

 Amstel Radler is groots in de markt gezet. 
Van den Wijngaart: ‘De basis van een goede 
introductie is nu eenmaal distributie, zo 
snel mogelijk overal op het schap. Daarnaast 
hebben we een heel actieve buitendienst, die 
zorgt voor zo veel mogelijk second place-
ment, zodat consumenten er overal mee 

geconfronteerd worden. Ook wisten we: 
proeven is kopen. We hebben daarom heel 
veel gesampled, onder andere met kleine 
blikjes gratis in een krat reguliere Amstel. 
Maar ook in de horeca hebben we heel veel 
laten proeven.’ Wilbrink: ‘En alle medewer-
kers van Heineken Nederland zijn met een 
tray naar huis gegaan om hun vrienden te 
kunnen laten proeven. Eigenlijk een reus-
achtig promotieteam, de medewerkers als 
ambassadeurs, waarmee we heel veel Neder-
landers hebben bereikt. Bier met citroen is al 
vaker op de markt geweest, dus veel bierdrin-
kers moesten eerst worden overtuigd dat dit 
écht iets anders was. En proeven werkt dan 
fantastisch.’   
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