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Hema staakt
verkoop
bio-prdducten
Het grootwinkelbedri,f Hena verkoopt
g€en biologis.h€ producten m€eí.ln 2oo4
stopte het bedriifmet de verkoop van EXo,
cho€olade, vooral bonbons. Èerder werd de
verkoop van biologisch€ wtn gestaakt.ln
beid€ gevallen hebben comm€rcièle over-
wegingeÍ de doorslag gegeven.
Een te groot productaanbod in combina
tie m€t €€n gebrek aàn presentalieruimte
l€idde ertoe dat de Hemab€sloor te stoppen
mêt de v€rkoop vd biologische bonbons.
Aanvankelijk had de klant de keuze uir
twaalf biologis€he chocoladeproducten.
Hieflan bleven de drie b€st lopende
produ€ten, bonbons, een tijdlang in het as-
sortiment. PÍoduct-manag€r Marrijn Boih:
"V€rgelek 

n met d€ traditionel€ chocola-
d€producten liep het niet echt goed, ook
íiet na de winstmarge t€ hebben verlaagd.
W€ h€bben de €rvaring dát de Hema,klant
sceptisch staat teg€nover biologisch en het
teduurvindt. De hog€ prijs komt mede
doordát er topkwaliteit chocolade wordt
gebÍuiki
D€ €hocolade di€nde voor de Hema "als

testcasd om eventueel andere producten
in het assortiment op ten€men. Bothl
"Zo hêeft de bakkerij-afdeling overwogen
biologisch brood te gaan verkopen. Maar d€
kwaliteit voldeed niet. Dat hoorden we ook
van collega-batl€rs. En het brood bleefveel
telang op de schappen liggeni
In 2oo3 stáakte de Hema al de verkoop

n biologische wijnen. ookhierwas een
t€genvallende verkoop de reden. "Ëigen-

lijk wás het roeval dat we biologische wijn
verkochten i licht Cisca Breedijk van de
wiinafd€ling de beslissing toe. "wij 

selecte
ren wijoen uitsluitend op kwalireir. Dar een
wijÍ' biologisch is, is voorons een bijko-

weÍd voor de.hocolad€ welduidelijk bt
het schap verneld dat erbiologische pro
ducten werd€n aangeboden, bU dewi,n kon
d€ klant die irformatie all€en vinden op
het etiket. De filosofie van de Hemà is dat
product€n zichzelf dienen t€ verkopen
Volgêns de Hema houdt het uit het assor-
timent halen van de biologis.h€ Producten
geen €nlcl verband m€t de Priizenoorlog
die in dê supermarkten aan de Sang is
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