
11Distrifood EXTRA | week 21 – 24 mei 2014

 door Leo Koomen 
   

 De ontwikkeling van Soep in 
Pak start begin 2012, als Unile-
ver merkt dat de overstap van 
huishoudens met kinderen naar 
de luxere soepen in zak afneemt. 

Blijkbaar is er ruimte voor een extra propo-
sitie tussen blik en zak in: Soep in Pak wordt 
een succes. 

 Unilever brengt in het buitenland al veel 
langer Soep in Pak op de markt, onder andere 
in België en Frankrijk. Dat Nederland er veel 
later mee is, komt door onze voorkeur voor 
goed gevulde soepen. Daniëlle de Jager, 
brand manager Unox soep: ‘De Nederlan-
der wil soep met ballen, met grote stukken 
groente en erwtensoep met stukken rook-
worst. Voor het afvullen van de pakken vergt 

Unox Soep in Pak 
stimuleert de 
totale categorie

dat een andere techniek. Die hebben we eerst 
moeten ontwikkelen voordat we met pakken 
de markt op konden.

Zeven varianten 
 Soep in Pak is bij de introductie in maart 2013 
met zeven varianten op de markt gekomen. 
Nadien zijn daar kleine pakjes van 
300 ml aan toegevoegd, en twee varianten 
extra gevulde soep. Dit jaar komen daar 
de variant ui en enkele romige soepen bij. 
Manon Steenbergen, category manager soep: 
‘Die romige varianten behoren tot de top vijf 
van meest populaire soepen, dus dat geeft al 
de potentie aan die die introducties hebben.’ 

 In 2004 kwam Unox al met Soep in Zak, een 
gemaksverpakking met de wat exclusievere 
smaken soep, een luxe verwenpropositie 
voor twee personen. De blikken zijn meer 

Unox Soep in Pak heeft in een 
jaar al 7 procent van de soep-
markt in handen. Maar heeft 
bovendien de hele categorie 
met 9 procent laten
groeien. Het succes van
de nieuwe lijn naast zak
en blik.

 Brand manager Daniëlle de 
Jager (l) en category manager 

Manon Steenbergen. 
 Foto: Roel Dijkstra 

WINNAAR CATEGORIE SOEPEN

voor gezinnen. De Jager: ‘De nieuwe pak-
ken richten zich op de lekkere smaken soep, 
met de kwaliteit van Soep in Zak, maar lager 
in prijs. Want voor veel gezinnen is Soep in 
Zak een dure oplossing. Maar blik heeft nog 
steeds een grote consumentengroep, dus de 
drie verpakkingen blijven wel naast elkaar 
bestaan. Het doel is wel zo veel mogelijk con-
sumenten te uptraden van blik naar pak.’ 

 Steenbergen: ‘Soep in Zak zullen we ook 
verder ontwikkelen in exclusievere smaken 
en luxere ingrediënten, waar we het voor 
Soep in Pak vooral in de gezinssmaken zul-
len zoeken. Het zijn duidelijk verschillende 
proposities.’ 

 De introductie is stevig ondersteund in 
de media, outdoor en op de winkelvloer. De 
televisiereclames zijn vooral gericht geweest 
op het wennen aan het gebruik van een 

pak, omdat het blik voor soep zo 
vertrouwd was. Op de winkelvloer is 
vooral de smaak onder de aandacht gebracht. 
Pakken staan voor de consument vooral voor 
“lang houdbaar” dus moest de klant vooral 
worden overtuigd van het feit dat er in pak 
ook echt lekkere soep kan zitten. 

 De Jager: ‘Dit jaar zijn we actief met de 
Kom. Soep.-campagne, waarbij we de con-
sument willen stimuleren om vaker en op 
andere momenten Unox soep te gaan eten. 
Zoals na school, na het sporten of als snelle 
makkelijke maaltijd als je laat thuis bent. De 
de nieuwe smaken zullen we met sampling 
van kleine pakjes onder de aandacht bren-
gen. Second placement zal erg belangrijk 
worden in de campagne op de winkelvloer. 
Het plaatsen van soep bij brood geeft bijvoor-
beeld een enorme impuls aan de verkopen.’ 
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