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 door Leo Koomen 

 Lay’s Deep Ridged is het nieuwe 
chipsconcept met extra diepe rib-
bels, een krokante bite en intense 
smaakvarianten. Senior brand 
manager Caroline Henneman: ‘We 

hebben Lay’s Deep Ridged in het voorjaar van 
2013 gelanceerd. In de groep jong volwasse-
nen werden relatief minder basischips gege-
ten. Die groep miste een merk dat past bij de 
alledaagse behoefte. In die behoefte voorzien 
wij met Lay’s Deep Ridged. De dikke ribbel is 
een patent van PepsiCo. Het product onder-
scheidt zich door de intensieve smaakbele-
ving, juist door de diepe ribbel, de krokante 

Lay’s Deep Ridged 
laat categorie 
groeien

bite en de intense smaakvarianten.’ 
 Lay’s Deep Ridged is gestart met drie 

varianten: Naturel, Sweet Chilli en American 
BBQ. Accountmanager Ivor van de Laar: ‘Met 
een geheel nieuwe range van drie varianten 
vragen we wat extra schapruimte, maar vrij-
wel alle retailpartners zijn er in meegegaan. 
En het product is zeer enthousiast ontvangen 
door onze retailpartners. Dat betekent dat 
drie varianten een heel mooi begin is.Daarbij 
is bijna 20 procent van het volume boven op 
de categorie gekomen. Zo halen we veel meer 
waarde uit de basischips.’ 

 Henneman: ‘Dit voorjaar hebben we de 
vierde variant toegevoegd: Extreme Cheese. 
Onder jongeren is American BBQ een popu-

Met Lay’s Deep Ridged heeft 
PepsiCo een waardevolle 
toevoeging geleverd aan de 
categorie chips. Elke vijfde zak 
Lay’s Deep Ridged komt boven 
op het bestaande volume in 
basischips. Een succes in het 
segment.

 Margo Snoek, Ivor van de Laar en 
Caroline Henneman. 
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laire smaak en Sweet Chilli is de invulling van 
pittig met wat zoet. Naturel is minder intens, 
maar is een vast succesnummer om een brede 
groep te laten toetreden tot de nieuwe chips. 
De nieuwe variant Extreme Cheese sluit aan 
bij de lijn van intense smaken.’ 

Winkelvloer
 Uitgesproken chips dus. De hele familie weet 
raad met de nieuwe Lay’s, maar met name 
de jongvolwassenen worden er door aange-
sproken. Category shopper manager Margo 
Snoek: ‘We hebben Lay’s Deep Ridged ook op 
de winkelvloer groots ondersteund, en dat 
heeft ons de prijs voor de Beste Winkelvloer-
promotie opgeleverd. Dus ook bij de shop-

pers zien we dat dit product goed ontvangen 
is. Henneman vult aan: ‘Tegelijkertijd is de 
ondersteuning gestart, met een zware tv-
campagne en een outdoor-campagne. Om 
de doelgroep goed te bereiken hebben we in 
de zomer bovendien een stevige activatie-
campagne gedaan op festivals, en hebben we 
jongeren gevraagd om voor ons te samplen 
op festivals in ruil voor een festivalticket. Zo 
hebben we de doelgroep actief betrokken.’ 
Snoek: ‘Onze retailpartners hebben voor een 
goede executie op de winkelvloer gezorgd. 
Na de zomer gaan we weer met opvallende 
displays de shopper verleiden en het bood-
schappenmandje vullen. Deze prijs is daarbij 
een goede ondersteuning.’ 
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