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 Op het wasmiddelenschap en ook 
binnen vaatwasmiddelen deden 
capsules en tabletten al eerder 
hun intrede. Eind vorig jaar was 
het de beurt aan de allesreini-

gers. SC Johnson Benelux introduceerde 
Mr Muscle Active Capsules eerst in Duits-
land, waarna Nederland als tweede markt in 
Europa volgde. Het product staat zowel in 
het supermarktkanaal, de drogisterij als bij 
winkelketens in huishoudelijke artikelen op 
het schap. 

 Mr Muscle Active Capsules biedt consu-
menten louter schoonmaakgemak. Opgelost 

Mr Muscle Active Capsules schudt 
schoonmaakmarkt op

in 4 liter water maakt deze reiniger in cap-
sulevorm alles in huis schoon. De oplosbare 
capsules bevatten een tien keer meer gecon-
centreerde formule dan vergelijkbare oplos-
bare allesreinigers (mits toegepast volgens 
de gebruiksinstructie). De capsules maken 
doseren eenvoudig en de � essen, die per 
stuk twaalf capsules bevatten, zijn dankzij de 
geconcentreerde vloeistof lichter en gemak-
kelijker – op de � ets – te vervoeren. 
Mr Muscle Active Capsules is er in drie 
geuren, Arctic Fresh, Joy of Spring en Ocean 
Shore. Hardloper is bloemengeur Joy of 
Spring. 

 Retail omarmde het innovatieve concept in 
homecare & cleaning direct, vertellen Renata 

De markt van allesreinigers 
is een commoditymarkt, waar 
tot voor kort weinig innova-
ties te melden waren. Totdat 
SC Johnson Benelux in novem-
ber vorig jaar Mr Muscle Active 
Capsules op de markt
zette.

 Vlnr: Renata Ferraiolo (country manager 
Netherlands), Jean-Christophe Ferrando (lead 

technical services and compliance), Petra 
Meijer (lead sales account management), Mai 

Hammad (customer & category marketing 
manager), Ralf Jeen (Sr. Analyst Treasury) en 

Charl de Jong (� nance controller). 
 Beneden, vlnr: Talmon Muhlsta�  (stagiair 

marketing commercialization), Els Mourits 
(specialist sales analysis), Alexander Blömer 

(lead sales account management), Marloes de 
Jong (associate marketing commercialization), 

Christiaan van Doornik (lead sales account 
management) en Imke Damen (sr. associate 

marketing commercialization). 
 Foto: Fotopersbureau Dijkstra 
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Ferraiolo, country manager Netherlands, en 
Mai Hammad, customer en category marke-
ting manager, enthousiast. De fabrikant kon 
het concept snel uitrollen, ondersteund door 
een forse promotiecampagne op televisie, 
maar ook online. Onderdeel van de lancering 
waren tevens een aantal samplingacties. Ook 
dit voorjaar staat er een op de rol. 

 Hammad haalt onderzoek aan naar de 
(geplande) herhaalaankopen van de allesrei-
niger. ‘Consumenten reageren zeer positief 
leert de ervaring. Negen van de tien shop-
pers die Mr Muscle Active Capsules hebben 
geprobeerd, zijn van plan om het product 
weer te kopen. We hadden wel een hoge score 
verwacht, maar niet zo hoog.’ 

 Ferraiolo: ‘Op de Huishoudbeurs ontvingen 
we positieve reacties. Consumenten stelden 
ons ook vragen over het gebruik, in warm of 
koud water, en de toepassingen. Het con-
cept is nieuw. Daarom investeren we in een 
stevige introductieperiode van zeker een jaar. 
Duidelijk is dat deze introductie de categorie 
een � inke omzetimpuls heeft gegeven. Mr 
Muscle Active Capsules bereikt bovendien 
een nieuwe, jonge en moderne doelgroep, die 
openstaat voor vernieuwing.’ 

 Hammad: ‘Mr Muscle is niet de grootste 
speler in deze markt, maar internationaal het 
nummer-één-merk in speciale schoonmaak-
oplossingen. We zijn daarom trots op deze 
Wheel én op dit concept.’ 
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