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WINNAAR CATEGORIE BAKPRODUCTEN

keren bekeken en bevatten tal van 
tips en handigheidjes. Daarnaast 
worden de bakmixen van Dr. Oetker 
ondersteund met het Dr. Oetker Bak 
& Spaar-programma, waarmee voor 
de allerleukste bakspullen 
gespaard kan worden.

Inmiddels bestaat de Verwen-
range uit zes varianten. Trade mar-
keteer Lisanne Beemer: ‘Voortbou-
wend op het succes is de Dr. Oetker 
Verwen-range in de loop der jaren 
fors uitgebreid. Na het succes van 
Verwen Muffi  ns Chocolade en Ver-
wen Duo Brownies werd de range 
uitgebreid met Verwen Cheesecake, 

‘Het winnen van de 
Wheel of Retail 
bevestigt de waar-
dering vanuit de 
handel en daar zijn 

we erg blij mee!’ Dr. Oetker valt met 
deze innovatieprijs dubbel in de prij-
zen, want het bedrijf sleepte ook al 
voor de Pizzaburger een Wheel of 
Retail in de wacht.

Dr. Oetker Verwen is het innova-
tieconcept dat inspeelt op baktrends 
die binnen en buiten de retail wor-
den waargenomen. Ook Nederland-
se consumenten bakken steeds 
vaker thuis en het van oorsprong 

Duitse bedrijf Dr. Oetker weet daar 
als geen ander goed op in te spelen. 
Marketingmanager Geertjan 
Vorstenbosch licht toe: ‘Bij elke 
introductie van Dr. Oetker ligt de 
focus op het brengen van kwalitatie-
ve concepten. Kwaliteit die zich niet 
alleen uit in producten die waarde 
toevoegen aan de categorie, maar 
ook blijvend succesvol presteren en 
zorgen voor stabiele omzetgroei. De 
Dr. Oetker Verwen-range is hier een 
goed voorbeeld van.’

Dr. Oetker Verwen wist en weet 
zich te vestigen door het onderschei-
dende karakter van de producten 

binnen de bakcategorie. Zo biedt 
deze range producten volop variatie 
en inspiratie binnen het premium-
segment, waarbij naar verhouding 
een hogere consumentenprijs dan 
gemiddeld wordt gehanteerd.

Om de Dr. Oetker Verwen-produc-
ten onder de aandacht van de con-
sument te brengen en te houden, 
ontwikkelde de bakspecialist ver-
schillende sterke campagnes en pro-
motionele activiteiten. Via het 
gebruik van QR-codes zijn er op 
YouTube veel bakfi lmpjes te vinden 
om het bakken nog gemakkelijker te 
maken. De fi lmpjes zijn duizenden 

een succesvolle en sterke toevoeging 
aan de range. Afgelopen najaar is de 
range bovendien fl ink uitgebreid 
met maar liefst drie nieuwe varian-
ten: Verwen Cookie & Cream Taart, 
Verwen Double Chocolate Taart en 
Verwen Mini Muffi  ns.’

‘We willen de consument met 
deze Verwen-range volop inspiratie 
en variatie bieden’, besluit Lisanne 
Beemer. ‘Maar bij Dr. Oetker zitten 
we niet stil. In september zal deze 
prijswinnende  range opnieuw wor-
den uitgebreid met twee veelbelo-
vende en innovatieve Verwen-
bakmixen.

Dr. Oetker Verwen brengt innovatie 
en inspiratie in het bakschap
‘Namens het hele 
team van 
Dr. Oetker een 
woord van dank 
richting de handel 
voor deze waar-
devolle erkenning’, 
reageert key 
accountmanager 
Michael Klaver op 
het in de wacht 
slepen van de 
Distrifood Wheel 
of Retail voor de 
Dr. Oetker 
Verwen-range.

Het verantwoordelijke team achter de 
Dr. Oetker Verwen-range. Van links naar rechts: 

Andor Leerdam (trade marketeer), Lisanne Beemer 
(trade marketeer), Elles van den Berg (product group 

manager), Willem van Beek (national salesmanager) en 
Geertjan Vorstenbosch (marketingmanager).
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