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WINNAAR CATEGORIE SAUZEN

den is Hellmann’s met verschillende 
producten actief. Bibianne Roetert: 
‘In Nederland zijn we gestart met 
twee soorten en twee verpakkingen: 
de oorspronkelijke Hellmann’s heet 
de Real en daarnaast is er de 
Light-variant. Beide varianten zijn 
bij het betreden van de Nederlandse 
markt in potten van 430 ml en 
210 ml in het schap gekomen. Later 
is er de knijpfl es van 430 ml aan toe-
gevoegd. De Real verkoopt beter, 
omdat je bij een saus doorgaans de 
volle smaak kiest, maar ook voor de 
Light is er een grote markt.’

De retail is direct overtuigd van de 
stap van Unilever. Via parallelimport 
was er in sommige winkels al een 
verpakking Hellmann’s verkrijgbaar 
en veel retailers waren inmiddels op 
de hoogte van de populariteit van 

Binnen de categorie sau-
zen waren de verhoudin-
gen tussen de grote mer-
ken redelijk stabiel in de 
afgelopen jaren. Innova-

tie in het segment mayonaisepro-
ducten zou geen makkelijke opga-
ve zijn. 

En toen was daar Hellmann’s, 
een product dat meerdere Neder-
landers wel uit het buitenland ken-
nen, maar dat in Nederland nog 
niet op de markt was. Bibianne 
Roetert, brand manager Dressings 
bij Unilever: ‘Hellmann’s is een 
mayonaisemerk dat oorspronkelijk 
uit Amerika komt. Meer dan hon-
derd jaar geleden begon Richard 
Hellmann in New York met de ver-
koop van sand-wiches met mayo-
naise die zijn vrouw zelf maakte. 

Uiteindelijk verkocht de mayonai-
se beter dan de sandwiches, zodat 
Hellmann besloot een mayonaise-
fabriek te bouwen. Van daaruit 
groeide het uit tot ’s werelds favo-
riete mayonaisemerk en nu is dit 
merk eindelijk ook in Nederland 
verkrijgbaar.’

Hellmann’s onderscheidt zich van 
andere producten in dezelfde 
categorie door zijn friszure smaak en 
de lobbige textuur. Daan Huijnen, 
categorie-verantwoordelijke Geel-
vetten en Dressings: ‘Het is lastig te 
omschrijven wat dit product zo 
anders maakt in zijn smaak, maar bij 
Hellmann’s is het dus echt zo dat als 
je het proeft, je gelijk overtuigd bent. 
Dan verkoopt het zichzelf ook, juist 
omdat de smaak zo apart anders is 
dan wat er tot nu toe op de markt is. 

Toen wij dit bij de afdeling Dressings 
zelf proefden, vroegen we ons direct 
af waarom we dit niet in Nederland 
groot zouden wegzetten. En blijk-
baar denkt de consument er precies 
hetzelfde over. Sinds we Hellmann’s  
op de markt hebben gebracht is het 
product gaan vliegen. Als je dit hebt 
geproefd, dan ben je om.’ Roetert: 
‘Wat we vaak terugkrijgen van con-
sumenten is dat ze vinden dat het 
smaakt als zelfgemaakte mayonaise. 
Dat beschrijft het misschien nog wel 
het best.’ 

Campagne
Unilever heeft Hellmann’s groots ge-
distribueerd vanaf week 26. De 
komst op de Nederlandse markt is 
tegelijk groots kenbaar gemaakt in 
een fl inke campagne. In andere lan-

het merk. Met Hellmann’s heeft 
Unilever direct een product met een 
goede marge gebracht en dus fl ink 
waarde toegevoegd aan een catego-
rie die dat goed kon gebruiken. 
Huijnen: ‘We hebben in veel geval-
len de retail kunnen overtuigen dat 
er voor beide formaten een markt is. 
In het merendeel van de markt zijn 
zowel de kleine als de grote pot ver-
krijgbaar. De knijpfl es is sinds vier 
weken aan het assortiment toe-
gevoegd.’

Hellmann’s heeft in het buiten-
land een fl inke portfolio. Unilever 
studeert er nog op welke mogelijk-
heden dat productpakket in Neder-
land heeft. Het succes van de eerste 
introductie vormt in elk geval een 
zeer sterke basis voor nieuwe intro-
ducties.

Hellmann’s: 
topintroductie 
die niet kon 
mislukken
Hellmann’s is groot in het 
buitenland en in Nederland 
alleen via parallelimport hier en 
daar verkrijgbaar. Tot Unilever 
het merk ook hier groot intro-
duceert in juni 2014. Retail en 
consument zaten er eigenlijk al 
op te wachten: het succes is er 
per direct, met een mooie 
bijdrage aan de waarde voor 
de categorie. Sinds kort is 
Hellmann’s er ook in knijpfl es.

Bibianne Roetert (brand manager Dressings bij 
Unilever) en Jasper Dijkerman (category Manager 

Geelvetten en Dressings).
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