MERKEN TOP 100

Alle merken groeien, maar dat zegt niet
altijd iets over de onderliggende ontwikkeling. ‘Zo stijgt de omzet van Douwe Egberts
met 14,6 procent, maar houdt het merk de
marktgroei van 19 procent niet bij. Senseo
en gemalen koffie verliezen, maar L’Or Espresso en bonen winnen wel. Dolce Gusto
van Nescafé doet het ook goed. Die twee
gaan samen strijden om de cupmarkt, naast
uiteraard Nespresso.’
In bier valt op dat Heineken 5 procent
omzet inlevert. De slechte zomer en het
gebrek aan grote sportevenementen hinderen de marktleider in bier. Amstel en
Grolsch zijn vrijwel stabiel. Bavaria loopt
terug in pils, maar compenseert dit deels in
de 0.0%-bieren. Hertog Jan is de winnaar
met een groei van 13 procent. Bij Jupiler is
de groei lager dan in eerdere jaren.

1 CAMPINA
Campina is wederom de nummer 1. De
omzet daalt wel licht. Dat is mede te wijten
aan de sanering van Campina Koffiemelk.
In boter en desserts gaat het goed. Ook
houdbare zuivel en melk groeien. In zuiveldranken gaat het wat minder.

7 FRIESCHE VLAG
Friesche Vlag - ooit nummer 1 - staat onder
druk. Dat is niet vreemd, aangezien het
merk vanuit twee bedrijven wordt ondersteund en het niet meer het absolute prioriteitsmerk is. FrieslandCampina doet het
houdbaargedeelte en levert 4 procent in.
Het versdeel - in handen van Arla - verliest
8 procent omzet. Arla staat als merk nog
niet in de Top 100, maar nadert wel met
rasse schreden. De index van dat merk
bedraagt meer dan 200.

14 LAY’S
Lay’s groeit. Patatje Joppie levert daaraan
een grote bijdrage. De fritessauschips is nu
de derde chipssmaak na Paprika en Naturel. Ook The Oven from Lay’s scoort goed.

15 DANONE
Danone’s hoogtepunt lag in 2008. De
jarenlange opmars lijkt gestaakt. Er zijn
echter ook lichtpuntjes. Actimel mag het
zwaar hebben, met Activia gaat het wel
goed. Vitalinea is gesaneerd.

24 MONA

Coca-Cola slaagt er ieder jaar in om prijsverhogingen te koppelen aan omzet- en
volumegroei. Dat typeert de kracht van het
merk. Enig smetje is dat de promodruk
sinds 2008 opliep van 16 naar 22 procent.

Mona heeft evenmin een goed jaar achter
de rug. Een index van 91,4 is simpelweg
niet goed genoeg. Wat heeft Mona nodig?
Innovatie. Boordevol loopt terug in omzet,
evenals de puddingen, mousse (Mona Cho-

NUMMER 53: BIO+, €53,9 MILJOEN
Vorig jaar was Bio+ de hoogste nieuwe binnenkomer op een
tachtigste plaats en nu is het biologische A-merk de sterkste stijger
in omzet. Bio+ groeit maar liefst 42,6 procent. Het merk is overigens
nog altijd het sterkst vertegenwoordigd in de versgroepen.

22

FOO002_Merken Top 100 22

F OTO : M I C H E L ZO E T E R

4 COCA-COLA

F OTO : M I C H E L ZO E T E R

inflatie heeft bij een aantal merken wel een
grote rol gespeeld’, aldus Laureijsen. Een
ander punt is de promodruk, waarover
misverstanden bestaan. Begin 2011 lag de
promodruk lager dan in 2010, maar later
werd er wederom volop gestunt. ‘De promodruk lag op 17 procent. Dat is gelijk aan
2010’, zegt account executive Lieke Brons.
Campina is evenals de afgelopen negen
edities het supermarktmerk met de hoogste omzet. Marlboro draaide in 2010 nog
€24 miljoen minder omzet dan het zuivelmerk, afgelopen jaar was het verschil nog
slechts €1 miljoen. De tabaksmerken worden steeds dominanter in de lijst, mede
door de opeenvolgende accijnsverhogingen. In de Top 21 staan maar liefst zes
tabaksmerken. Laureijsen: ‘In tabak valt op
dat merken óf excelleren óf echt onder
druk staan. Marlboro, Lucky Strike, L&M
en Pall Mall zijn winnaars, terwijl Caballero, Peter Stuyvesant, Drum, Samson en Van
Nelle aan de verliezende hand zijn. Dat zijn
de wat oudere, traditionele merken. Merken die vernieuwen en zich positioneren
op prijs, winnen fors marktaandeel.’
In koffie is iets bijzonders aan de hand.
De totale koffieomzet is in het afgelopen
jaar met 19 procent gestegen, terwijl het
volume met 1 procent terugliep. Koffiepads
en gemalen koffie staan onder druk. Cups,
bonen en oploskoffie schrijven zwarte
omzetcijfers. ‘Per saldo is de koffieprijs met
20 procent gestegen door hogere prijzen
en de verschuiving naar duurdere segmenten’, zegt Lieke Brons.

NUMMER 81: RED BULL, €36,6 MILJOEN
Verrassend is de hoge positie van Red Bull. Het energiedrankje komt
binnen op plaats 81. De groei komt vooral uit het reguliere blikje.
Interessant om te vernoemen is de waarde die Red Bull Energy Shot
toevoegt. De prijs per liter van dit product is maar liefst 32.
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