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Sympathieke spot bij
teruglopend assortiment
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Sinds de staft vdh de Promotiecampagne biologische landbouw en voeding met
de slogan 'Biologisch, eigenlijk heel logisch', hebben de supermarktbedrijven
inniddels twee adiePeriodes achter de rug. In 200i stddn vier dctieperiodes
oP staPel. De activiteiten van de Nederlanclse mdrktleiders loopt uiteeh.

e prcmotiecampagne bio'

logische ludbouq onder

Íegie vàn d€ l:sk Force

MarktonMikkeli.g Biologhch.

Làndbouu duu( nog ror cind vol

scnd jaai D.ó ho{en de.on$,

ment€nbe$edingen voor vo.dscl

voor vijf procenr aan biolosis.he

p{oducten worden ungegeve.. Ir

2003 zullen vie. lcriepcriodcs gràn

lopen, re b€ginnen in maart. De

tu* acrieperiodes (in septcnrber c.
november/december 2002) zi jo

inmiddels getvalueerd.

Qmpagnecoijrdinator AndÉ

Btouwet: De Rijkvoorlichtings'

diensr h€eli in samenwerlnrg mcr

her Nipo hc*cnning en bereik yao

de N spot gem€ten. Een vu de con-

clusi€s ws drt de b@dschap bij dc
meeÍc kijkc6, nannen en uous€n,

zowel oud als jong, met hoge en

hgere i.komcns, sympàth;ek ov€r

kohr. Ook blijkt uir het onderock

dr de spot mensen cxra a(cndeeit

op biologische acties op de winkel-
vtoe. D€ .amPagn€ krn zi.h .u

minder richren op ir)igo cn neer

op direct koopgedrag van consu'

ment€n. D€ rzs-,,r, koÍe prcducts

s€richrc nrhakcis op de spor in her

relfde reclameblok, zullen waar

schiinlijk worden ulBebreid. vclkc

pfoducÍcn dit tààr in d€ hs on voor

her voetlichr zullen woden sebn.hr
hanst afvàn de n,arkrpa(ijcr. \Vàr

tuopgedrag

de lhsk Force berefr zal ook de

bEedte van het asoÍnnent aan'

Marketinga.tiviteit€n
Nàí delandeliikc ncdiacampaenc is

het de bedoeling dat de supermarkten

hiologisch productcn zelf promoten

via hun eigen communicati€kanalen

en op dewinkelvlDer Naseno€s,lle

bii her Cenrnal Bureau Levensnidde

lenhandel (CBL) aangesloten grooc

w!,kcrbcd,ijvcn docn mccaan dc pro-

node.ampagn€. Her MiniÍ€ri€ van

LNVÍelt e.. bedrtrgvàn bijmeen

miljoen euro terbeschiRingarn het

supermarktkanaal, temijl de bedrij-

ven,elftoaalS,ó miljoc. cum in-

veneren. De subsidi€ wordt verleend

aan narketingàctivn€iten en wordr

b.hccd cr rocgcwczc. door hcr CBl..

De hoogtevan de overhcidsbijdrage

"crdrbefekcnd aan de hànd v,n de

totaalomzet van levensniddelen van

het supem:rktbedriil dus ongeacht

dcbiolo$cheom/!,, rldus M.rc latr
sen van het CBL. v/e doen dit om ie

dereenselijkekansentegeven. Behal-

vc dccoódin.tic v.n dc ntbsidic(gr-

lins vertegenwoordigt het CBL de

superm!rkÍbedri jven xr d€ Task Force

$ werkr heiaan en inÍruciievideo,

e€n inÍructiebrochur€ en een canL

pagnekianr ovcr biologischc f roduc-

icn voor wibkelnedesdkeÀ.

Marktleider AlbeÍ Hei jn orsànreri

de voorlich ting aan winkelmedver

kr6 zrlti B, rndcoórdinÍor I rcne

MullÍ: Tijd$ j de à.ri$ekcn infoÈ

meren wijonze mede$erkersvia Deze

week, een inforn,aticbLd voorwin-

kelmedewerkeí, en ook via inrnnet,

een internetite die alleen voor mede-

wcrkc6 belcikbà.r is. On,c klantcn

informeren w€ via ons hftmà8azin€

AllerHand€ dat iederc maand ver

s.hijnt en vie de wekelijke er;roldd

Alledag, welke huis-aan-huis wordr

ve6p'eid.Tijdens dc lcriewcken in

septnber mten er bonuskoningsac-

riesop,liebiolo8ische prcducten. De

koftingsàcties hebben we bewuÍ inde

landelijke actieweken ingepland. Ook

hcbbcnweop dewinke lv le rex t ra

aandachtbe*eed aan biologische pro

ducren, door in tachtis fi lialen proe-

vcrijc. rcorgoiscEn vi. piza\, ka!s,

spccrla* en biologische koffi e. Sa

men met kinderen uit Haltueg reen

biologsche reuzenpizza gemaakt, * at

landeli jke publicneit heeft opgele-

vcrd. Vcrdcr gcbruikrcn wc vccl conl

mu nicatiemateriaal in de * n,kels. ln

2001zu l len  s i jonze.ampasne op  d€-

rclldclocr conrnNcrc. als b 2002.'

Superunie
Superunir, nrAlbeitHeiin Nccdc in

de narkt met25 procent, doetaan

tÍo.,oric vrn het biologkch ,sori-

mcnt via hct blad Boods.h.ppen, d.t

mand€lijks via 22 aansesloren win-



k.lfornr u les \Lordr ye6preid. De in'
kooP.ombimriein Beed kooP! i.
yoo. de yooírrmelijk Egionaal geori
un trcnle rpermarktketens en enkele

sÍoorh,ndels. Caby Bemel€n van
sut..u.ici Si.dsde promotieem
p$nevodgjearÉn Íart is s€saan se-
ren wein BoodÍhappen speiaie aan-
dachtaan biologischevoeding. tude'
r€ acties, @als prijskorrins€n en
proeveiijen ofandde voroen ván pu
blcneit, voeren wij nier cenmal. D€
winkêlÍormules vo€ren dn s@ acries
dÊandig door Organisatorisch is
centÉleaansrurins ni€r noselijk ge-
zien her srot€ mnral winftelfo.mul.s
dar bij ons isengesloen. Ner alsAl'
bert Heijn geefr ookSuperunie viá
internet infomarieen Kepr.n. De
internctsne, die via de bij Sup€runi€
aangesloren winkelformules of dirat
viaw.boodschappen.nl/tepren
w.boodscheppên.dy te vinden is,
zát binnenkorr woden uirgebrcid nft
info'matie de. biologishê voêdins.
Een %n dê winkelfornuie v.!
Superunie, Plus, is wcn mct Alberr
Heijn acriefbcrckken bij hd kden-
prcj(i biologisch varkenwles. Volu-
neÍuk di. vorig nejaar de Eko'
aMld onwing wêgens het gr@rste
biGao iment, is onderdÉl vd
Coopcodis (ook msedot€n bij
supqunie). Hd win.eode nliaat vaó
de Volumcmarkt in Drenrhe is een

maar her b.dri jf hreft de me6te win-
kck. De zijn verdeld over drie win'
kelforóules (Superde Bo€t Edah en
Konmar). Hienan haÍi Konmar se-
middcld het grootse biolosisches'
sor im€nr ind€ l34win lek(85
Konm,r Supermarken ed 49 Konmr
SupestoB). Konmd konÍ, na Alben
Heijn, Vomareí Volumefrark (b€i'

d.n Superunie) opnumm€rvi€r in de
Eko{elli.s€n 2002 van Milicudefcn-
sie, met cncá negeodg b;o producren.
Momenteel n ráurus bij wija vao ex-
p€dmenr beigom as Koómar
Supermárkten om È bouwen n@r
Edah- eó Super d€ Boer'winkels. Als
dit sucwol blijkt,,ullen medwin,
kels volg.r. Mah scoór qua bio-an-
bod extÈm laág (14 prcduct.n),
Sup.r de Boer scooft niddelmarig
mer cira dtig prcducr.n). Eiíd vo-
rig iar l;et en woordvoerder wer€n
dar de prioriteir van huru nier bij
hd biol%isch ssoÍimcnt lig, md
bij het gaond máken ván her b€drijÊ
C 1000, ner €en markt@ndel van
vijftien prcnr en 469 filiíen, heli
vorig jaa. in het kadervd de promo'
dempagne enkele keren de wck€-
lijlce Kepr.nfold.r'Lkker den bn,
der fntan gdijd d biologische
vo€ding. De acrivitcn n in 2003 zul-
le n m€t nmc rc.r in de sfeer m re'
epten en consumenrenvoorlichting

illk*s,-

liss€n. winkelpersonel wordr over
het biologisch soft imeor geiífor-
merd via het blad i Vak.

NicoleBakk r, voorheeÍ campagne-
leider tadbouw en Voedsel bij Mi'
lieudefensie en inmiddcls adjuncr
directeurvande milieu-oreaniade:
'Het is pdna dal d. pomodeamprg-
ne ru lopten darerpubliciteitviade
media wordt geeden. Maruireinde'
lijkgebeurt hetopdewinkelvloen Het
hofdkantoor en de Íliaatmanagers
kunnen ve.l meer doen. le rer nu dai
Albe.t Heijn nu hêt meeÍáctiefis. Ze
invesÉÉn rlfveel en z willen mk
ahl Veder zijn er vel kleio< rlf-
standigen di. e. <ht an r.ekken.
Volgens de srekpcÊg*ijz Eko-
tellingen is hct gcmiddcld bio-soni-
menr in dê NêderldÀe supernrkr
in 2002 Sedaald ter opzichte var
2001 (%n t6 nd t2 producren), ter-
wijl dir in 2001 nog ranrn (m 48
n@ 56). Milieudef.nsi€ v.rklart dit
d@r dc uitbrciding vd kcrs die
nier ofnáuwelijk en biGNonimenr
voeren, @ais Atdi en Lidl. Bakk.Í:
'Hei dbod bij de grcoBÈ àdbie'
de6 is wcl r6r€so. Mu behalv€ bij
Álbcn Hcijn zicn rc dat ha biole
gisch Nonim€nt bij de ddere gore
Ncdeíanée winketb€driiv.o Muw-
lijks en Érias it.m is. .

Eàah scoott

bio-aanboà

laag.
I

4lfsqndis b.drijt rnk@P
vaó het biologish dso.ti-
men! ger <hÉr nier vie
Coop Codis/Superunie,

Konmar slinkt
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