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 Sultana Knapperrs is medio 2013 geïn-
troduceerd in twee smaken, 
Kaneel en Kokos. Sales Director 
Haico Enklaar: ‘We zijn heel trots 
op het winnen van de Wheel of 

Retail met Sultana Knapperrs. Het is een 
mooie beloning voor de introductie van ons 
uiterst succesvolle concept. Het is de beste 
introductie in de afgelopen acht jaar binnen 
Tussendoor. Knapperrs is met zijn twee sku’s 
(Kaneel en Kokos) verantwoordelijk voor de 
forse groei van bijna 15 procent in omzet die 
het segment Koekachtigen binnen Tussen-
door doormaakt. Beide Knapperrs staan in de 

Met Knapperrs pakt Sultana een 
nieuw gebruiksmoment

top-10 van de hardst roterende sku’s van de 
categorie (excl. eigen merk).’   Sultana Knap-
perrs is een heel nieuwe Sultana-ervaring. 
Pro� terend van de kracht van het merk Sul-
tana, vormt Knapperrs een onderscheidende 
propositie. Het is een extra knapperige biscuit 
met heerlijke stukjes kaneel of kokos, popu-
lair bij jong volwassen huishoudens. Sultana 
Knapperrs onderscheiden zich van Sultana 
FruitBiscuit doordat ze geen rozijnen of ander 
fruit bevatten. Dit zorgt voor een andere, bij-
zondere smaakbeleving. Trade marketing ma-
nager Jelte Bosma: ‘Met dit concept spelen we 
in op de toenemende trend van ‘verwennen 
en genieten’ binnen de categorie Tussendoor. 
Door de onderscheidende propositie is een 

Met de introductie 
van Sultana Knap-
perrs zet Koninklijke 
Verkade een sterke 
nieuwe stap in het 
aanspreken van 
nieuwe 
gebruiksmo-
menten. De 
knapperige koekjes 
worden voornamelijk 
‘s middags bij de kof-
� e- of theebreak 
gegeten voor de lek-
kere trek.

 Vlnr: Trade marketing manager Jelte 
Bosma, sales director Haico Enklaar, 
category manager Krista Saarnio en 
head of marketing Fabian van Schie. 
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nieuw gebruiksmoment gecreëerd. We zien 
dat de meeste tussendoortjes in de ochtend 
worden gegeten, maar met Sultana Knapperrs 
zijn we het theemoment in de middag gaan 
claimen, vooral buitenshuis, maar ook thuis. 
Dit zorgt voor additionele verkopen bovenop 
de overige Sultana concepten en dus voor 
meer volume. We hebben de Sultana-kopers 
met deze introductie nog voller gemaakt.’ 

 Knapperrs is vanaf het eerste moment 
een succes dat dit jaar nog meer versterkt 
is door de mediacampagne. Het succes is 
voor Koninklijke Verkade aanleiding om een 
derde smaakvariant te introduceren: Knap-
perrs Karamel. En Koninklijke Verkade zet 
de lijn voort: ‘We gaan voortborduren op het 

succes dat we afgelopen jaar hebben bereikt 
met de Best Ever Relaunch op FruitBiscuit 
en de introductie van Sultana Knapperrs. We 
innoveren en renoveren op de verschillende 
concepten. Het uitbouwen van het Knapperrs 
succes met de derde smaakvariant Knapperrs 
Karamel is hier een onderdeel van. Daarnaast 
hebben we ook een totale relaunch gehad op 
YoFruit en is er een nieuwe Special Flavour 
FruitBiscuit: Passievrucht. Er zal op heel Sul-
tana breed forse mediaondersteuning komen 
om de introducties en de relaunch kracht 
bij te zetten. Naast ondersteuning op tv gaat 
er dit jaar een outdoor- en printcampagne 
plaatsvinden en promotie-activiteiten op de 
winkelvloer.’ 
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