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WINNAAR CATEGORIE WASVERZORGING

gekocht gaan worden vanwege de 
merkkracht van Robijn en Zwitsal 
en deze unieke propositie. Dat zal 
zorgen voor waarde- en categorie-
groei. Daarnaast zien we dit plat-
form als een goede manier om aan 
de penetratie te werken van was-
verzachter. Die ligt in Nederland 
nog maar rond de 50 procent. De 
verwachting is dat consumenten 
die normaal alleen wasmiddel ge-
bruiken nu ook wasverzachter en 
geurbuiltjes gaan kopen. Op deze 
manier proberen we cross sell te 
stimuleren.’ 

Robijn Zwitsal Wasverzachter is 
inmiddels het best verkopende pro-
duct in wasverzachters. Robijn Zwit-
sal Wasmiddel heeft inmiddels de 
top-5 bereikt van best verkochte 

In de afgelopen jaren ver-
scheen op social media meer-
dere malen de vraag of er 
geen wasmiddel of wasver-
zachter kon komen met de 

geur van Zwitsal. Martijn Slebus, 
senior brandmanager Laundry: 
‘Die vraag kwam echt herhaaldelijk 
terug. Nu weten we dat geur een 
steeds belangrijkere factor wordt 
bij wasmiddelen. Het verwijderen 
van vlekken op je kleding wordt 
steeds meer een basis hygiënefac-
tor. Consumenten verwachten ge-
woon dat een wasmiddel dit goed 
doet. En Zwitsal wordt nu eenmaal 
door een groot deel van de bevol-
king zeer positief ervaren. Binnen 
het segment babyverzorging is 
Zwitsal al jarenlang marktleider. 

Zwitsal staat bekend om de gelief-
de en vertrouwde geur die alle ge-
neraties kennen. Geur en care zijn 
voor Zwitsal evenals Robijn de be-
langrijkste attributen waar het 
merk bekend om staat. Door al die 
vragen op social media werden wij 
natuurlijk getriggerd om ermee aan 
de slag te gaan.’ En dus is er sinds 
vorig jaar de lijn Robijn Zwitsal, 
met Wasmiddel Color, Wasverzach-
ter en Geurbuiltjes. 

De kracht van de introductie komt 
vooral vanuit de fans. Robijn en 
Zwitsal hebben bij elkaar 400.000 
fans op Facebook. Door de herhaal-
delijke vraag naar wasverzachter en 
wasmiddel met de geur van Zwitsal 
kun je zeggen dat Robijn echt heeft 
geluisterd naar de fans: de inspiratie 

komt hier dus echt vanuit de consu-
ment.

Voor Robijn is het overigens voor 
het eerst dat het merk dezelfde geur 
biedt in zowel wasmiddel als was-
verzachter. Business operations lea-
der Home Care Merijn Koelewijn: 
‘De kracht komt van het samenspel 
tussen twee ijzersterke Hollandse 
A-merken. Hierdoor bieden we een 
echt onderscheidend product rich-
ting consument en onze retailpart-
ners.’

Merkkracht
De nieuwe range Robijn met Zwit-
sal-geur biedt margerijke produc-
ten met een hoge consumenten-
waarde. Slebus: ‘We verwachten 
dat deze producten relatief veel 

wasmiddelen. De range is gelan-
ceerd met drie producten. Bij zo’n 
groot succes laat uitbreiding meest-
al niet lang op zich wachten en in-
derdaad: Robijn Zwitsal voor Witte 
Was is toegevoegd per week 20 van 
dit jaar. 

Uit de Intro Top 20 van IRI blijkt 
dat Robijn Zwitsal de introductie 
met de hoogste omzet is van heel 
2014, met een weekomzet die twee 
keer hoger ligt dan die van de num-
mer 2. Logisch dat de retail enthou-
siast is. De combinatie van twee ster-
ke A-merken helpt de retail in een 
antwoord op de afvloeiing van was-
middelverkoop naar het discountka-
naal. Met deze innovatie is er weer 
echt onderscheid in het wasmiddel-
schap.

Robijn Zwitsal: succes op 
verzoek van de consument

Een absoluut 
succes: 
Robijn met 
Zwitsal-geur. Al 
jarenlang deden 
consumenten op 
social media voor-
stellen om de heer-
lijke geur van Zwitsal 
ook in een wasmiddel 
te stoppen. Met de 
beste introductie van 
2014 heeft Unilever 
gehoor gegeven aan de 
verzoeken van de 
consument. Een social 
media marketinghit.
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