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ceerd en dat heeft Nederland gewe-
ten. Vrijwel meteen kende het pro-
duct een vliegende start. Om het 
succes van de productlancering vast 
te houden startte de vriesversgigant 
in 2015 een 360-gradencampagne 
onder het motto ‘Man, man, man… 
wat handig!’ Deze consumenten-
campagne bestaat onder meer uit 
een grote online promotie. De con-
sument krijgt op Pizzaburger.nl de 
vraag voorgeschoteld ‘Wat vind jij 
extreem onhandig?’ De consument 
kan hier zijn eigen onhandigheid
invullen en krijgt een handige oplos-
sing van het team achter de Pizza-

Willem-Jan Dekker, 
trade marketeer bij 
Dr. Oetker, is maar 
wat trots op de 
innovatieve kracht 

van de Pizzaburger. Wat maakt het 
product zo nieuw? ‘Onze Dr. Oetker 
Pizzaburger is een uniek concept 
binnen retail. Het is de eerste pizza 
in burgervorm die twee uiterst lek-
kere en populaire producten bijeen 
brengt. Daarnaast kan de Pizzabur-
ger met één hand gegeten worden 
zonder te knoeien, erg handig dus.’
En juist dat gemak maakt het suc-
ces van de Pizzaburger. Dekker: 

‘Het is een uniek product dat nieu-
we kopers naar de categorie trekt en 
dit ziet de supermarkt terug in de 
omzetcijfers.’ De Pizzaburger zorgt 
nu al voor groei in het segment 
Amerikaanse pizza’s. De Pizza-
burgers zijn goed voor een omzet-
plus binnen het Amerikaanse pizza-
segment van 11 procent (Food Open 
Markets, dus zonder Aldi en Lidl), 
waar deze eerst dalend was (bron: 
Nielsen).

Wie zin heeft in een knapperige 
hamburger en van pizza’s houdt, 
pakt de Pizzaburger uit het vriesvak. 
De klant bakt de onderkant en 

bovenkant van de Pizzaburger naast 
elkaar af in de oven en legt ze vervol-
gens op elkaar. Het resultaat: de 
Pizzaburger is van binnen smeuïg als 
een pizza en van buiten krokant als 
een burger. Dr. Oetker heeft drie ver-
schillende smaken Pizzaburger in 
het assortiment: Salami, Speciale en 
Diavolo. Dat het concept aanslaat 
blijkt wel, want binnen Food Open 
Markets is de gewogen distributie 
98 procent, volgens cijfers van Niel-
sen. Daarmee is de Pizzaburger in 
bijna iedere winkel terug te vinden.  

De Pizzaburger is vorig jaar in 
week 36 in Nederland geïntrodu-

burger. Grappige fi lmpjes geven dan 
het antwoord op de meest hilarische 
onhandigheden. Dr. Oetker deelt 
deze handige oplossingen via social 
media, wat zorgt voor een sterk 
viraal eff ect onder de jonge doel-
groep.

Dit jaar zet de pizzaleverancier in 
op de sponsoring van grote events, 
zoals de AutoRAI en een groot 
muziekfestival. Komend jaar blijft 
Dr. Oetker de Pizzaburger verder 
ondersteunen met een 360-graden-
campagne en werkt Dr. Oetker aan 
een uitbreiding van de range met 
nieuwe smaken.

Pizzaburger van Dr. Oetker zorgt 
voor omzetgroei
De retail in Nederland 
reageerde zeer enthousiast op 
de Pizzaburger, de introductie 
binnen vriesverse pizza’s van 
Dr. Oetker. Het product ligt nog 
geen jaar in de winkel en zorgt 
nu al voor stevige groei in het 
segment Amerikaanse pizza’s.

Van links naar rechts: Wim van den Heuvel 
(key accountmanager), Nicole Teerink (trade marketeer), 

Gerben Peters (senior brandmanager), Willem van Beek 
(salesmanager), Willem-Jan Dekker (trade marketeer) en 

Geertjan Vorstenbosch (marketingmanager). 
Niet op de foto: Marij Luijkx (brandmanager) en Allan 

Kamp (trade marketingmanager).
Foto: Studio Kastermans


