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 De ontwikkeling van Holy Soda 
start ruim een jaar voor de 
introductie met het idee van een 
andere, gezondere frisdrank. Ana 
Henriques, senior brandmanager 

bij Vrumona: ‘We zijn ernom blij met onze 
Wheel of Retail en de waardering vanuit de 
handel voor onze introductie. Consumen-
tenonderzoek leert ons namelijk dat de trend 
naar 
gezondere producten veel sterker is gewor-
den, maar ook dat consumenten van retailers 
en producenten verwachten dat zij bedenken 
hoe bestaande producten nog gezonder kun-
nen worden gemaakt. Gezondere alternatie-
ven, zodat er onbezorgd genoten kan worden 

Holy Soda: 
gezonde impuls 
voor hele 
categorie

van lekkere producten. Dat betekent vooral 
minder of helemaal geen suiker, minder niet-
natuurlijke zoetsto� en – daarom kiezen wij 
voor stevia – en honderd procent natuurlijke 
ingrediënten.’ 
 Deze productspeci� caties stellen de eerste ei-
sen aan het product. De smaken waarin Holy 
Soda op de markt komt worden pas later 
bepaald. Henriques: ‘Maar we weten wel 
welke smaken belangrijk zijn; rode vruchten 
zijn bijvoorbeeld erg gewild binnen frisdrank. 
Maar je wilt een range, dus naast appel-
framboos en appel-cranberry hebben we ook 
peer-perzik toegevoegd.’ 

 Holy Soda is direct met 1,5 liter� essen en 
0,5 liter� esjes in de markt gezet. Nieuwe 
smaakvarianten staan voorlopig nog niet 
op de planning. National accountmanager 

Door de retail te 
betrekken in de 
plannen voor een 
gezondere 
frisdrank, heeft 

Holy Soda een 
goede start 
gemaakt en vormt 
het een waarde-

volle impuls voor 
de door promoties 

gedreven frisdrank-
categorie.

 Staand: trade marketeer Boudewijn 
Siliakus en senior brandmanager 
Ana Henriques; zittend: national 

accountmanager Roderik Rosenbaum 
en brandmanager Vincent Blokland. 

 Foto: Herbert Wiggerman 

WINNAAR CATEGORIE FRISSE DRANKEN

Roderik Rosenbaum: ‘We bouwen het merk 
met deze range, met de producten die we nu 
hebben. De distributie is goed, en de smaken 
stáán, zeker voor de korte termijn. We willen 
eerst vooral doorbouwen op bekendheid en 
trial: we willen zorgen dat nóg meer consu-
menten Holy Soda kennen en het proeven.’ 

 De hele handel heeft Holy Soda breed op 
distributie gezet. Rosenbaum: ‘Het vertrou-
wen is er. Dat komt ook doordat we vóór de 
lancering met de retail in gesprek zijn gegaan 
over het belang van gezondere frisdrank. 
Daarin was het voor beide partijen duidelijk 
dat dit de richting is waarin er groei is voor de 
categorie.’ 

 De doelgroep voor Holy Soda is de man of 
vrouw van 25 tot 45 jaar, die bewuster met 
voeding omgaat; de groep die wellicht toch al 

minder reguliere frisdrank drinkt en voor wie 
Holy Soda een relevant alternatief is. 

 ‘Bij een dergelijk grote introductie, waarin 
je niet alleen een nieuw product, maar eigen-
lijk een heel nieuw segment introduceert, 
heb je veel mediakracht nodig om over de 
bühne te komen’, stelt Henriques, ‘waardoor 
we zowel groots op tv en in pr zijn gestapt en 
ook de nodige social media hebben aange-
boord. Aanvullend is het belangrijk om op 
de winkelvloer de ruimte te krijgen. Met 
tastings hebben we de aandacht van klanten 
gevraagd, want juist hier ligt de overtuiging 
in de smaak en in het verhaal achter het 
product.’ Eind mei komt een nieuwe televi-
siecommercial, waarin het calorie-arme en de 
natuurlijke ingrediënten nog sterker worden 
benadrukt. 
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