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 Commercieel directeur Niek Schip-
per: ‘Eenheidsdosering is de term 
voor de vloeibare tabletvorm. Het 
biedt een geweldig wasresultaat 
gecombineerd met het gemak van 

het niet meer hoeven afmeten van wasmid-
del. Door het unieke ontwerp van Ariel 3-in-1 
Pods met drie afzonderlijke compartimenten 
kunnen we actieve ingrediënten in één tablet 
combineren die voorheen niet samen gingen. 
De was wordt schoon, vlekken worden ver-
wijderd en je was gaat weer stralen.’ 

 De verschillende compartimenten bevatten 
elk de juiste hoeveelheid actieve sto� en, die 
pas allemaal bij elkaar komen in het was-

Ariel 3-in-1 Pods overtuigt 
consument en retail 

water. Schipper: ‘De technologische innovatie 
zit er in dat we drie compartimenten in één 
wastablet hebben kunnen maken, waardoor 
we verschillende afzonderlijk werkbare 
componenten kunnen samenvoegen, terwijl 
die componenten samengevoegd in één vloei-
baar wasmiddel niet meer dezelfde werkbare 
kracht zouden hebben. De performance van 
Ariel 3-in-1 Pods is dus nog veel beter dan de 
Excel Tabs uit 2011.’ 

Eenheidsdoseringen
 Het segment ‘eenheidsdoseringen’ in was-
middelen kent een stevige groei, waar poeder 
en vloeibaar niet meer groeien. Binnen 
eenheidsdoseringen heeft Ariel veruit het 
grootste marktaandeel, dankzij deze suc-

Met de introductie van Ariel 3-in-1 Pods 
brengt Procter & Gamble de opvolger van de 
Ariel Excel Tabs uit 2011. Een ingenieuze technologische 
innovatie die werkt. Retail en consument omarmen het 
nieuwe wasmiddel.

 Niek Schipper (in roze 
shirt) met het team 
achter Ariel 3-in-1 Pods. 
 Foto: Roel Dijkstra 
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cesintroductie. De doelgroep is natuurlijk elk 
huishouden dat waskwaliteit in de machine 
graag combineert met gemak. Schipper: ‘Dat 
zijn deels consumenten die al Ariel gebrui-
ken, maar we zien ook veel consumenten 
overstappen vanuit andere wasmiddelen.’ 

 Om Ariel 3-in-1 Pods zijn plek in de markt 
te geven heeft Procter & Gamble een grote, 
nationale campagne aangewend. ‘We hebben 
echte Nederlandse consumenten aan het 
woord gelaten over hun waservaringen. We 
hebben ze Ariel laten proberen en hen in de 
televisiecampagne laten zeggen hoe tevreden 
ze zijn met het product. Daarnaast hebben we 
met onze handelspartners overlegd om op de 
winkelvloer zichtbaarheid te creëren. Zowel 
ten tijde van de introductie, als daarna, met 

demonstraties rondom het merk en displays 
op de winkelvloer.’ 

 ‘Wasmiddelen is een grote categorie waarin 
veel omzet wordt gemaakt. Als er dan een 
product is dat in staat is om innovatie te bren-
gen, wordt dat altijd van harte verwelkomd. 
Ook omdat de consument in Nederland meer 
en meer kiest voor eenheidsdosering wordt 
het gezien als het segment van de toekomst 
en wordt het door de retail omarmd. We zijn 
de retail dan ook dankbaar voor het vertrou-
wen.’ 

 ‘Eenheidsdosering in wasmiddel is in 
Nederland ongeveer 10 procent van de markt. 
In omringende landen zit dat al tegen de 25 
tot 30 procent. Dus er zit nog genoeg potenti-
eel in het segment.’ 
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