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 Dat Milka Oreo een goede kans van 
slagen zou hebben, was vanaf 
begin af aan duidelijk. De combi-
natie van twee sterke merken uit 
de portfolio van Mondelēz Inter-

national speelt in op het succes van multit-
exture tabletten. Maar dat het succes zó groot 
zou worden, was niet te voorspellen. 

 Gertjan Louweret, trade marketing 
manager Chocolade bij Mondelēz Internatio-
nal in Nederland: ‘Begin 2013 is Milka Oreo in 
Nederland op de markt gekomen. De innova-
tie is stand alone geïntroduceerd, maar bouwt 
voort op het succes van onze lijn multitextu-

‘Het hele schap 
pro� teert van 
Milka Oreo’

res. In het voorafgaande jaar heeft Mondelēz 
International al Milka Lu en Milka Tuc op de 
markt gebracht, tabletten waarin de Milka-
chocolade is gecombineerd met koekjes van 
Lu en Tuc. Milka Oreo is een vervolgstap bin-
nen deze multitexture innovaties.’ 

 Sinds de introductie presteert Milka Oreo 
erg goed en is al lange tijd de best presterende 
chocoladetablet in de supermarkt (Nielsen). 
‘Begin 2014 is het succes uitgebreid met een 
Milka Oreo Bar, een 41 grams chocoladereep 
voor in het kassameubel. Deze reep is gelan-
ceerd in februari en de eerste rotaties die we 
hebben doorgekregen zijn ook zeer veelbelo-
vend (Nielsen).’ 

 De vraag is echter hoe Milka Oreo zo’n 

Met Milka Oreo heeft 
Mondelēz International 

een groot succes in 
het chocoladeschap 

gezet. Tabletten zijn 
populair gewor-

den onder jon-
geren en Milka 
Oreo werd 
zelfs de beste 
verkopende 
tablet in de 
supermarkt.

 Trade marketing manager Gertjan 
Louweret en category manager 

Petra van de Sanden. 
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succes is geworden in Nederland. Louweret: 
‘Het komt door de unieke combinatie van de 
zachte Milka-alpenmelkchocolade en de kro-
kante stukjes Oreo met vanille-crèmevulling. 
Wereldwijd is Oreo een van onze grootste 
merken. In Nederland was Oreo wel al goed 
bekend en ook populair, maar sinds de intro-
ductie van Milka Oreo is de verkoop van Oreo 
zelf ook enorm gestegen.’ 

 ‘Met Milka Oreo proberen we met name 
meer jongeren naar het segment tabletten te 
trekken en het snackmoment voor tabletten 
uit te breiden van alleen avond naar avond 
én middag. Milka Lu en Milka Tuc waren al 
succesvol, maar Milka Oreo doet het hele-
maal goed.’ Deze multitexture-aanpak levert 

een belangrijke bijdrage aan de groei van het 
merk Milka.

Het Milka-merk bevindt zich inmiddels 
ook in de categorieën Koek, Suikerwerk en 
zelfs Kaas (Philadelphia Milka). ‘Door deze 
introducties in andere categorieën zijn we in 
staat geweest krachten te bundelen, waar-
door we in 2013 met Milka bijna elke dag op 
televisie zijn geweest. Chocolade is de meest 
impulsgevoelige categorie in de gehele 
supermarkt. Om hierop in te spelen is con-
frontatie op de winkelvloer cruciaal. Met 
grootse theatralisaties, goede instore-com-
municatie en zichtbaarheid spelen we hier 
maximaal op in. Deze grote ondersteuning 
zetten we in 2014 voort.’ 
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