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 Als Optimel Puur in het najaar van 
2013, slechts een paar maanden 
na de succesvolle introductie, 
tijdens de leveranciersdag van 
Albert Heijn wordt uitgeroepen 

tot beste innovatie van dat jaar, weten ze bij 
FrieslandCampina zeker dat het goed zit met 
deze nieuwkomer. ‘Daar hoop je natuurlijk bij 
iedere lancering op’, stelt Bas Roelofs, sales & 
shopper marketing director. ‘Bovendien gaat 
het er vooral om of de consument enthousiast 
is.’ Toch was de introductie van Optimel Puur 
geen gewone introductie en daardoor extra 
spannend, erkent hij. 

Optimel Puur: innovatieve 
zuiveldrank jaagt omzetgroei aan

 Met Optimel Puur breidt FrieslandCampina 
de Optimel-range uit met de eerste drink-
yoghurt zonder zoetsto� en, zonder toege-
voegd suiker en zonder vet. In eerste instan-
tie komen er drie varianten op de markt, 
Bosvruchten, Perzik en Citrus, maar al snel, 
in week 13 van dit jaar, voegt de zuivelfa-
brikant daar Rode vruchten aan toe evenals 
een nieuwe verpakking van 500 ml, naast 
de oorspronkelijke liter- en 330 ml-pakken. 
De adviesprijs bedraagt €1,45 per liter, ruim 
boven de prijs van andere yoghurtdranken.

 Innovatiemotor
 ‘We willen de innovatiemotor in de categorie 
zijn. Om de markt voor zuivel met toege-

Deze Wheel is de beloning 
voor de baanbrekende 
innovatie die 
FrieslandCampina met 
Optimel Puur voor ogen 
stond bij de lancering vorig 
jaar. ‘We willen de innova-
tiemotor binnen de 
categorie zijn.’
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voegde waarde een impuls te geven en de 
kans op waardegroei te vergroten, besloten 
we een baanbrekende innovatie op de markt 
te zetten. Die was al in ontwikkeling, maar we 
zijn erin geslaagd deze meer dan een jaar naar 
voren te halen. Dat maakte het spannend 
en dat geldt ook voor de smaak van Optimel 
Puur. Die is zeer fris, maar minder zoet en 
daarmee echt anders dan consumenten van 
Optimel Drink gewend zijn. Natuurlijk heb-
ben we sinds de lancering van Optimel Drink 
vaker wijzigingen doorgevoerd, denk aan de 
anderhalve literpakken, maar de introductie 
van Puur betreft echt baanbrekend nieuws.’ 

 Met Optimel Puur mikt FrieslandCampina 
op de brede groep consumenten die bewust 

consumeert en op zoek is naar gezonde, pure 
en natuurlijke producten. Sommige shoppers 
switchten van Optimel Drink naar Optimel 
Puur. De zuiveldrank trekt echter ook nieuwe 
kopers. De penetratie van de categorie 
toegevoegde-waarde-dranken nam met 5 
procent toe (GfK), terwijl het marktaandeel 
van Optimel daarbinnen met 2 procentpunten 
steeg naar 37,4 procent (IRI). 

 FrieslandCampina startte vorig jaar een 
forse campagne om de claims aan de consu-
ment uit te leggen. Retail kreeg het advies 
om Optimel Puur een opvallende plaats op 
de folder te geven. ‘We hebben goed samen-
gewerkt met retail om Optimel Puur tot een 
succes te maken.’ 
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