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WINNAAR CATEGORIE FRISDRANKEN

 PepsiCo is continu bezig met ver-
nieuwingen en verbeteringen die 
inspelen op de trends wereldwijd en 
in Nederland. Het bracht de innovatie 
van Pepsi Next naar Nederland, 
samen met de ondersteunende cam-
pagnes. Vrumona zorgt vervolgens 
voor de kanaalbewerking.

Toekomst
Meer bewustere keuzes aanbieden is 
onderscheidend en de handel is er 
blij mee. De bulksegmenten cola, 
sinas en lime blijven nodig voor de 
volumes, maar een product als 

Het onderscheidende van 
Pepsi Next is dat er 
30 procent minder sui-
ker in zit ten opzichte 
van Pepsi Regular, maar 

dat de smaak wel behouden blijft. 
Dit komt door zoetstof van een 
natuurlijke bron, uit het blad van de 
steviaplant. Pepsi biedt hiermee een 
verantwoorder alternatief binnen 
een segment dat daalt. De prijswin-
nende range bestaat uit: de 1,5-liter-
petfles, het 4x33-cl-blik en de 
50-cl-petfl es. Pepsi Next heeft op dit 
moment een distributie die nage-

noeg op 100 procent ligt. Anne 
Edens-van Lanen, trade marketing-
manager: ‘Pepsi is met Pepsi Next in 
Nederland het eerste A-merk met 
een verantwoorder alternatief voor 
cola. We hebben zelfs een versnel-
ling van de introductie ingezet om-
dat we hierin geloven en we hiermee 
inspelen op de trend. Wij nemen het 
voortouw in gezondere alternatie-
ven en onze missie is om de catego-
rie gezonder te maken. Hier bouwen 
wij aan in al onze plannen, innova-
ties en introducties. Het feit dat we 
in staat zijn om een verantwoorder 

alternatief voor cola te bieden, mét 
behoud van smaak, is fantastisch en 
belangrijk om de trend naar gezon-
dere of meer verantwoorde alterna-
tieven te volgen.’

Pepsi Next is zowel vorig jaar als 
dit jaar ondersteund met een 
360-gradencampagne: TVC, tv bill-
boarding, digitale media, sampling 
in de buurt van de winkels en proe-
verijen. Vorig jaar had Pepsi ook een 
eigen pop-upstore in de Amsterdam-
se Brandstore in de Kalverstraat. 
Daar is ook de Pepsi-proef nieuw 
leven ingeblazen.

Pepsi Next heeft een duidelijke toe-
gevoegde waarde, vindt ook de jury.

Plannen voor de toekomst zijn er 
volgens Edens-Van Lanen volop: 
‘De introductie van Pepsi Next is 
een signaal voor de frisdrankcate-
gorie als geheel, een categorie die 
top of mind is: in vrijwel elke bood-
schappentrip zit een frisdrankpro-
duct, maar het aanbod moet ver-
antwoorder. Zo’n 76 procent van 
ons portfolio is geschikt voor het 
vinkje, de bewuste keuze met het 
IKB-kenmerk. Daar werken we vol-
op aan.’

Vrumona neemt voortouw in 
verantwoordere alternatieven
Er is steeds meer aandacht voor 
gezondere alternatieven binnen 
frisdranken. Door de introductie 
van Pepsi Next brak Vrumona in 
samenwerking met PepsiCo het 
segment cola als eerste open met 
een verantwoorder alternatief 
voor cola. Nu is dit initiatief door 
de jury bekroond.

Het team achter het succes van Pepsi Next: Jelena 
Obradov (junior brandmanager), Sophia Kerkhof-

Schneider (senior brandmanager), Erik Koppenberg 
(national accountmanager), Machteld van 

Staalduinen (shopper marketing coördinator) en 
Anne Edens-van Lanen (trade marketingmanager).
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