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Wessanen bouwt aan merken
Product innovat ie gericht op bewuste consumenten

Wessdhen introduceert deze maand een nieuwe
productlin vdn Zonndtura in de supermarkt,
deels met EKO-keurmerk Na een periode van
reotgdnísatie wordeh daarmee ook de resulta-
ten zichtbddr vdh Prodactinhovdties wddr de
bio-multindtiondl het dfgelopen jaar druk nee
is geweesL Wessdnen wil bovendien saccesvolle
m erke n i nterndti o n d I i se re n.

isan.n profiLecn zrch

delenbedrijven ak Unilever en

NeÍlé, di. een aàntcnlijk decl
vàn de màrki probere. te winnen.

cEo Ad vftnhofvan wessane.:
''MainsÍe.m-bcdri jven richten zich

al gauw op zwentig procent v,n de

.,arkr, teNijl dat percent.ge v@r

óns tuss€ó de tien €n vijftien pÍo'

c€nt schonmelr. \Vii dchtcn ons

op de consrmeóen die heel bewust

inkoP€n_' No8 een verschil is dar
concerns lls Nestlé cn ltànone hun

huisnaam bewust aan hun nerken

koppelen. Voor \qessanen @u da!

onlogisch zijn, aldus Veenhoi. De

pijle6 van vessanen,ijn biologische

cn naNtrlijke voeding en Prehium
'làre (etnische en exotische voe-

ding). Díe ,ijn mocilijk ondcr één

nocmer ie breng€d. alhoewel z€

si€€ds meeÍ naar elker toe g'oei€n.
V<nhof: "Hcr ?Du verwarcnd zijn

voor de consuoent om rVesanen

als idendteit voor dcn vcrochillcndc

c!(egoricëo màr voren te schuiv€ó.

De profilering zir op lokaal niveau

bij de bedrijvcn cn dc me*en.

Vcssanen is slechts een sebouw m€t

Authentiek
Voor de ve$.hillendc klin rengroepen

van \íesanen isauthenti.iteit een be

Ungri jk bcgrip. Het authenticiteitsbe-

gdpbiddibente kopcrsgÍocpcn prin-

cipiÈlen en avontuurlijk-g€oriëó

Èerden . Wessancn lvaakr enoordal

auihenticiteit veNordr rci een lccg

mrrkctingbcgrip en rlleen een sugges'

tie oproepi zoàh bióncn mai.srrcam

het gev:l r. Veenhof: tin Italiaanse

pizza hocfr in l,et reguliere markseg'

Ad Veênhof

nent nikvrn doen tc hcbbcn net
Italit, naaralleen een band net de
ki1i.!.se keuken re susseÍeren. vij
srev€n ernàr dàr de ingrcdièn(en vàn
onze producren ook daadwetkelijk un
h{landofdc srrcck aflromstigzijn die
wij op de verpakling vermelden.

Consumentenonderzoek
De nieuw€ producdijn ven Zonna
tun, diedezr maand inde supermarkt
verchijni, bestaat ui( ccn nrixvan
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prcducrcn meten bnder EKO'keuF
merk. Een bewusreÍnr.giewant v@r
de Zonnarue-klanr is gezondheid
wehwaar belansri jk naar her producr
hoeft nierpe6ébiologisch tc zijn. Dtr
bl;jkr uit her consunentenond€mek
dar Vesanen in d€ Mtrde hclfr van
voris jar heeft laten uiNftren. De se-
ieuzf, G principiëhnzijn daaíentegen
wel bewo$ ner biologisch beigen
kopen vuk merkprcducen van Na'
Íudis. \ve deleó de sroepen in naaíde
verkóopkinal€n, mar in de pràkrijk
zir her ni(zo zMft wir in€lkmr,lichr
Veenhofroe. "Deelfde klan r kan zich
inde rwee kan.lcn heel vèrschill€nd
gediàgen. Het veNa.hringsparroon
lan ren ktant in desupcrm.rkt n
ánde6 dan dievaó deÉllà€ ktanr in
de natuuNoedinsswinkel. I', dc super
mÍkt moer je ervoor wak€n dÍ h{
prijsvê6chil mer d€ srnsbac produc

lnnovatiê
Aan d€ producten van Zonnaiure,
die uitsluitend ;n de supermarkr
worden áfg*r, is geleureld aan de
hmd van de .esuloten van her con,
sumentenonderbek. Cebleken isdat
hernerk nnaÍuow.lisrargM€
nunsbekendhdd geniet, maardat eí
aan de smaaknn de producten veel
te verbeÍ.ren vielende verpákkins

een rofig imago had, aldus VeenhoÍ
''Hei nieuwe logo stnil( daarcm
mcd kr..hrenviteliÈir uirende
smaakkomr in de nieuwe producrer
serkcr m.rvorcn. We hebbcn een
aantal b€langri jke pÍodu.r.aresoi€èn

seselectecrd die we verdeÍ gaao onr
wiklelen, zoals drie nieuwe varianten
the, ${}i sebseerd op sja ond.r
de num Socrispr .n hernieuwe
concept Sappa , en combinatie nn
groente'en fruitsap. Onderheroude
l%owareó deproduceó niermeer
herkenbaar, Zonnarura wo overheer
send.In de ni.uweÍijl laten we het
producr vel meer spreken, €n is de
m€rknam ondesteunend."

Internationaliseren
Als grootaandeelhouder van Narudn
(zie ook Ekoland 2004/ I 0) beoogr
wessnen zowel in hetsupermarkt rls
natuurvoedingskánáat gioos.haliser
tegan werken. Dtgeb.urt doorsuc-
csvolle merk.n t€ interí.iionaliseren.
Tusen de supernarkmerken en de
sÍikt biologisch. merken (Di RnrcÍ,
Taliq,Allos,Vhole Earihen de Na
rud;s'nerken) zullen meer producr-
oncepten ungNisseld ga.n worden
op de dive* markten marop vessa'
nenacrief is. Bunen Nedeídndzijn dit
Ddsland, Groo.Brntaónië, Frànk
rijk en d€ verenisde Sralen, qarbij de

laa*te de vornaamste trendsetter is.
InÍoducrieváí oieuwe produaen op
een nark lan onder het eigen merk
ofonder her buneilands.merk. Een
àctueel vooóeeld be(eft de soje-disp:
dieal re koop zijn in Grcot'Brirt n-
niëeo nu ookbinnende nieuwe lijn
lm Zonnarun op de Nederlands
markt worden gelhtroduceerd. Vof
gens Venhofbiedt de inernadonàle
contarwarin hetbedrijfwerl<t meer
kansen vmr productinnovatie, war
btuod.odig isom debiologischesec'
ror to.komsrtcbieden. Daerbij kont
dan het votdeel van schalgroome,
wardoor de kosten van disnibutieen
dergelijke bepeÍkt kunnen blijven.

Productinnovatie volgt voo' Ve$ànen
op de voris jear áfeercddê fd€ ván re'
organisatie (OpeetiePhoenix). Ven-
hoÍ: "Webdindenonsnu in deN*dr
lde van de rorgmisatie *@in we ons
wiU.n richten op gci door produci
innoÉti$ in combinetie her goed€
merken. Heronsumentenonderak
was en noodakelijke voorb€eidins
hierop, denets het snijden in kosten
ensne'en van nietgoed rcnderende
onderdelen. We hebbed her àfselopen
jad had sewerkr @n de m€*en ZoD-
naturà, Beckes en Deilyten gtu n!
d@r nd de herpcirione.ing u bio-
logische merkcn rcals Molenanje.".


