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 Limonadesiropen ontwikkelen zich 
zeer positief binnen de categorie 
dranken. Naast mineraalwater en 
zwak alcoholische dranken zijn het 
de enige groeiers op het dranken-

schap. De handel reageerde dan ook unaniem 
enthousiast, toen H.J. Heinz in november 
Karvan Cévitam Ice Tea Citroen en Perzik 
introduceerde. 

 ‘Ona� ankelijke proevers plaatsten Karvan 
Cévitam Ice Tea wat smaak betreft al met stip 
op nummer één. Eenmaal op de markt wer-
den we overladen door positieve reacties van 
consumenten en we zien nu dat maar liefst 

Karvan Cévitam Ice Tea 
creëert groei op
het siropenschap

40 procent van de gebruikers al herhalings-
aankopen doet. We zijn blij dat retailers direct 
de potentie van dit product zagen en dat 
Karvan Cévitam Ice Tea overal op de schap-
pen staat.’ 

 De helft van de kopersgroep van Karvan 
Cévitam Ice Tea bestaat uit nieuwe kopers, 
aldus Dave Sanders, category manager 
Drinks. ‘Niet alleen kinderen vinden het een 
lekkere drank, ook bij (jong) volwassenen 
valt Karvan Cévitam Ice Tea zeer goed in de 
smaak.’ 

 Uit de rotatiecijfers blijkt dat de bestaande 
smaken van Karvan Cévitam zich uitstekend 
handhaven, en dat de nieuwe Ice Tea-varian-
ten daar bovenop komen. De smaken Citroen 

‘We zijn heel trots op de 
succesvolle introductie van 
Karvan Cévitam Ice Tea. Onze 
verwachtingen waren hoog-
gespannen na de eerste veelbe-
lovende smaaktesten, en deze 
werden zelfs ruim overtro� en.’

 Senior brand manager Vera 
Heijnen-Sellink en category 

manager Drinks Dave 
Sanders. 
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en Perzik gaan nagenoeg gelijk op. 
 Marktleider Karvan Cévitam verruimt met 

deze introductie van Ice Tea-siropen dan ook 
onbetwist de siropencategorie. Afgelopen 
twee jaar wist Karvan Cévitam ieder jaar 
€7,5 miljoen aan de limonadensiropenmarkt 
toe te voegen (omvang €130 miljoen, inclusief 
discounters Aldi en Lidl). Het merk heeft in 
deze markt een aandeel van 35 procent (bron: 
Nielsen). 

 ‘Er vindt een verschuiving plaats van fris- 
en fruitdranken naar siropen. Binnen siropen 
zie je dat de kwaliteitsconcepten het goed 
doen. Ice Tea van Karvan Cévitam is gemaakt 
op basis van natuurlijke ingrediënten en vrij 
van kleursto� en. Kwaliteit en natuurlijk ge-

nieten staan voor ons en voor de consument 
voorop. Kopers waarderen vooral de smaak.’ 

 Prijs speelt mogelijk ook een rol. Een bus 
Karvan Cévitam is goed voor zeven liter verse 
Ice Tea. ‘Consumenten bepalen bovendien 
zelf de smaaksterkte en kunnen de Ice Tea zo 
zoet of zo fris maken als ze zelf willen’, voegt 
de category manager daaraan toe. 

 Binnenkort start Karvan Cévitam een 
campagne met als thema: ‘Elke dag zomer-
vakantie’. In deze campagne staan de Ice Tea-
varianten als zomerse dorstlesser centraal. 
Sanders verwacht dat Karvan Cévitam Ice Tea 
mede door de extra aandacht in de media en 
op de winkelvloer in de zomerperiode nog 
� ink zal doorgroeien. 
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