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 door Hanneke van Bladel 

 Haribo verraste de handels-
partners medio vorig jaar met 
een innovatieve range in het 
dalende dropsegment. Met de 
introductie van Haribo Vrolijke 

Drop mikt de zoetwarenfabrikant speci� ek op 
volwassenen, de lie� ebber van echte drop. 
De nieuwe range bestaat uit vier smaken: 
Zacht Zoet, Caramel Mix, Zacht Gesuikerd 
en Zacht Zout. In deze volgorde raadt de 
fabrikant retailers aan de producten op te 
nemen. 80 procent van de handel besluit snel 
tot opname, zodat Haribo Vrolijke Drop na 
de zomer volop de schappen instroomt en de 
geplande marketingcampagne in het najaar 
van start kan gaan. 

Verpakking met venster
 Haribo Vrolijke Drop combineert een nieuwe 
smaak en textuur in een opvallende, ge-
kleurde verpakking met venster. De kleur op 
de verpakking refereert aan de smaak: blauw 
staat voor zout, rood voor zoet en geel voor 
caramel. Aan de introductie gaat twee jaar 
(product)ontwikkeling vooraf. Het is voor het 
eerst dat Haribo zich op de volwassen con-
sument richt. Het is dan ook de grootste intro-
ductie van een productlijn, sinds de Haribo 

Volwassenen vallen voor 
de smaak van Haribo 

Goudbeer zijn intrede in Nederland deed, in 
1953. Nieuw is de dropsmaak Caramel Mix. 
Om probeeraankopen van met name deze 
nieuwe smaak te stimuleren, zet de fabrikant 
fors in op onder meer sampling. Consumen-
ten reageren enthousiast. 

Drop uitdaging 
Jos Meulenbroek, sales director: ‘De handel 
reageerde al heel positief. De opname was 
dan ook in korte tijd gerealiseerd. Ook consu-
menten laten ons weten dat ze de drop lekker 
vinden.’ Op de Huishoudbeurs hoorden we 
reacties als ‘Haribo kan ook echt drop maken’, 
vult zijn collega Maaike van Alphen, senior 
brand manager, aan. ‘In fruitgom en in spek 
en schuim hebben we al een goede positie, 
maar in drop lag nog een uitdaging, dus met 
dit soort uitingen zijn we heel blij.’ 

 GfK- en Nielsen-cijfers laten zien dat 
Haribo Vrolijke Drop een nieuwe kopersgroep 
aanboort en dat de verkopen bovenop de 
markt van ‘snoeperige drop’ komen, denk aan 
Haribo Jo-Jo’s. Van Alphen: ‘Shoppers zijn 
hoofdzakelijk vrouwen. Kochten zij Haribo 
voorheen voor het gezin, nu kopen ze Vrolijke 
Drop voor zichzelf. Dat zien we met name 
bij Zoet. Bij Gesuikerd zien we dat vrouwen 
de drop kopen, maar thuis delen met hun 
partner.’ 

 Haribo breidt de range binnenkort uit met 
nieuwe smaken. Doel is de categorie verder te 
laten groeien en waarde toe te voegen. Meu-
lenbroek: ‘We blijven innoveren op smaak. 
Haribo staat voor lekkere drop die je laat 
genieten en die jong en oud vrolijk maakt.’ 

Twee jaar lang werkte Haribo Nederland aan 
deze innovatieve nieuwkomer in het dropseg-
ment. Met succes, want Vrolijke Drop bereikt 
een nieuwe doelgroep en voegt daarmee extra 
omzet aan de categorie toe.
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en sales director Jos 
Meulenbroek. 
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