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Nieuw van PepsiCo 
Het innovatieprogramma van PepsiCo levert een continue stroom nieuwe 

producten op. Hieronder recente introducties en producten die momenteel 

instromen of aanstaande zijn:  

Genieten:

Lay’s Mixups: 

De nieuwe naam van Lay’s Mix is Mixups. PepsiCo 

geeft het onverwachte succes van Lay’s Mix (top-20 

introductie 2017) een vervolg met de naamsverande-

ring en een nieuwe kaasvariant met Doritos-, Chee-

tos-, Superchips-  en Bugles-producten in één zak.

Doritos Collisions:

Twee verschillende smaken die een 

onderlinge strijd aangaan; ‘De strijd der 

smaken’. Een vervolg op het eerdere 

succes van de producten Doritos Rou-

lette en Doritos Heatwave.

Lay’s Sensations: 

De Sensations-reeks heeft recentelijk een nieuw ver-

pakkingsdesign gekregen en de hoeveelheid 

zout wordt met nu met 32% verminderd. En er 

komt een nieuwe smaaksensatie bij:

Wasabi & Ginger.

Meer verantwoord:

Sunbreaks: 

De vorig jaar geïntroduceerde meergranenchips 

met 33% minder vet laat een gezonde groei zien 

en trekt nieuwe consumenten naar de categorie.

PEPSICO

PepsiCo voorziet nieuwe groeifase
PepsiCo is zowel in hartige snacks als ontbijt een belangrijke speler. Voor die eerste (o.a. Lay’s, Doritos, 
Duyvis, Sunbreaks) heeft PepsiCo een nieuwe categorievisie ontwikkeld voor duurzame groei, terwijl 
het zich met ontbijt (Quaker) blijft richten op het vaker bieden van een gezonder ontbijt voor iedereen. 
Innovaties zijn er echter in beide categorieën weer volop.

De markt voor hartige snacks, waaronder chips, 
groeit nog altijd, ondanks het gegeven dat de 
categorie behoorlijk volwassen is. PepsiCo heeft 
daar als bepalende speler in de categorie de 
afgelopen jaren flink aan bijgedragen. Een op 
duurzame groei gerichte categorievisie leverde in 
de jaren 2014-2017 veel aanknopingspunten voor 
schapoptimalisatie. “Steeds op basis van consu-
mentenbehoeften, shoppergedrag en inzichten 
van betrokken retailers”, aldus Barbara van Verse-
veld, senior commercial director Snacks Benelux. 
“Met de implementatie zijn we zo’n anderhalf 
jaar bezig geweest. Het resultaat was een uiterst 
succesvolle langetermijnvisie die in de eerste 
fase vooral op het gebied van schapnavigatie en 
assortiment heeft bijgedragen aan de groei van de 
snackcategorie.” 
Waarom dan nu een fase twee van die categorie-
visie? Retail sales director Benelux Tim Mulder: 
“Omdat maar één op de drie shoppers in de 
schapstraat van hartige snacks komt en we nog 
veel meer inzichten hebben voor toekomstige 
categoriegroei.”

Multi-locatie
Mulder roert een verschijnsel aan dat in meer 
categorieën speelt, maar voor een uitgesproken 

impulscategorie als hartige snacks een rem op de 
groei kan gaan betekenen. “Vandaar dat het tijd is 
voor fase twee van de visie. Daarin kijken we nu 
nadrukkelijker naar de locatie van de categorie 
in de winkel en zoeken we meer dan voorheen 
aansluiting bij het borrelmoment”, aldus Mulder. 
Van Verseveld: “Door de aandacht te verleggen 
van die ene schapstraat naar meer plaatsen en 
complementaire categorieën ontstaan nieuwe 
opportuniteiten. Maar steeds weer met de con-
sument, de shopper en onze klanten als vertrek-
punt. Dit is de logische volgende stap in onze 
categoriebenadering.”
Waar denkt PepsiCo dan concreet aan? Aan 
multi-locatie met al dan niet tijdelijke displays. 
Van Verseveld: “Tijdelijke displays kennen we 
natuurlijk al veel langer, maar we denken nu veel 
meer aan permanente en semi-permanente dis-
plays om meer momenten te laden en het impuls-
karakter van de categorie te versterken.” “Maar 
we willen er absoluut geen kermis van maken. De 
klant is hierin altijd leidend”, benadrukt Mulder. 
Multi-locatie op de wijze zoals PepsiCo zich dat 
voorstelt, overstijgt echter al snel de zeggenschap 
van de categoriemanager van de retailer en is 
eerder een vraagstuk voor de formulemanager.
“Met het formulemanagement van retailers willen 

we hierover dan ook in gesprek komen”, aldus 
Van Verseveld. “We beschikken over succesvolle 
voorbeelden, uit het buitenland maar inmiddels 
ook uit eigen land.” 

Online beleving
Maar in de tweede fase van de categorievisie op 
hartige snacks gaat het om meer dan de plaats 
van de categorie in de winkel. Van Verseveld: 
“Het gaat ook over het verder relevant maken 
van het borrelmoment, met name gericht op de 
oudere doelgroep. De categorie is hierin nog 
onderontwikkeld, terwijl we uit onderzoek weten 
dat de chips altijd als eerste op is van de borrel-
plank - omdat iedereen het lekker vindt.” 
Mulder: “Consumenten zijn bereid wat meer 
uit te geven voor aantrekkelijke en smakelijke 
producten. Kijk bijvoorbeeld naar een mooi sa-
mengestelde borrelplank en wat daar allemaal op 
ligt. Opvallend genoeg speelt de snackscategorie 
vooral een spel tussen de één en twee euro. Dat 
is historisch zo ontstaan, maar vanuit consu-
mentenonderzoek weten we dat we de categorie 
daarmee eigenlijk tekort doen. Ook hier zien we 
succesvolle voorbeelden uit het buitenland om 
die dwingende bandbreedte in prijs te doorbre-
ken. Hier ligt een kans om vanuit een gedeeld 
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belang om de categorie verder te laten groeien.” 
Wat nadrukkelijk ook bij de categorievisie hoort, 
is een specifieke visie vanuit hartige snacks op 
e-commerce. Van Verseveld: “De online uitda-
ging is in eerste instantie om op het lijstje van de 
consument te komen, maar vervolgens is het ook 
zaak om online beleving rondom de producten 
te creëren. Er wordt vaak gezegd dat dit extra 
moeilijk is voor impulsproducten als chips en 
zoutjes, maar ik denk dat wij – geholpen door ons 
Europese e-commerce center – hier heel goed in 
slagen. Wat we met Lay’s en voetbal online doen, 
spreekt tot de verbeelding. We zijn in staat het 
merk geloofwaardig te stretchen doordat we altijd 
de consument als vertrekpunt nemen.” 

Opdracht Quaker
Een nieuwe categorievisie heeft de ontbijtcatego-
rie bij PepsiCo vooralsnog niet gekregen. “Niet 
nodig”, aldus commercial director Nutrition Be-
nelux Marieke van Balen. “De huidige visie ‘Kom 
erbij voor gezonde groei’, gebaseerd op een zestal 
groeiplatformen, voldoet nog prima. In tegenstel-
ling tot chips en zoutjes is dit een echte routine-
categorie waarin gedragsveranderingen minder 
snel gaan. Dat kost tijd en daar zijn we volop mee 
bezig, ook in 2018. Wat het wel overzichtelijk 
maakt, is dat we in deze categorie met één merk 
– Quaker – het spel spelen. Vanuit de visie dat we 
iedereen vaker een gezonder ontbijt willen bieden 
is de opdracht van het merk heel duidelijk.” 
PepsiCo werkt niet alleen aan die opdracht door 

de juiste producten te ontwikkelen, maar ook 
door consumenten te informeren, bijvoorbeeld 
over de gezonde eigenschappen van havermout. 
Zo komt PepsiCo rond deze tijd met een eigen 
online tool, de Ontbijtchecker. Van Balen: “We 
mengen ons niet zozeer in de maatschappelijke 
discussie, maar bieden hiermee de consument 
een objectief platform om zelf op zoek te gaan 
naar de nutritionele feiten over de verschillende 
producten in de markt.”

Ontbijt focuscategorie
Een specifieke discussie bij ontbijtgranen heeft 
betrekking op het vermeende suikergehalte. “De 
perceptie is dat alle producten boordevol suiker 
zitten, terwijl dat helemaal niet zo is. Quaker 
heeft ook als taak meer begrip en kennis op dat 
punt te bewerkstelligen. Daar kan de Ontbijt-
checker ook een rol in spelen. Ik denk overigens 
dat Quaker er in dit opzicht goed op staat. We 
hebben als A-merk het breedste assortiment; 
van producten die geen suiker bevatten tot 
producten die meer een verwennerij zijn. Al in 
2015 hebben we het suikergehalte in de Quaker 
Cruesli-producten met 30% verlaagd. Door de 
basis te verbeteren, heb je een grotere impact op 
de suikerintake dan door het toevoegen van een 
suikervrije variant.” 
Maar: smaak blijft essentieel en de smaakgewen-
ning van de consument is een proces dat tijd 
vergt”, legt Van Balen uit.
En met de introductie van Super Goodness heeft 
Quaker de richting opnieuw aangewezen. 
“Quaker is geen nichemerk, maar wil voor ie-
dereen zijn die goed en gezond wil ontbijten.” En 
ook hier vinden PepsiCo en retailer elkaar, want 
ontbijt is een focuscategorie bij veel retailers. Van 
Balen: “Steeds meer formules willen hun klanten 
beter laten eten, te beginnen bij een gezond ont-
bijt. Wij bieden daar het portfolio voor, maar ook 
de kennis om het gezonde imago van de categorie 
verder te versterken.” Dat retailers daarbij vaker 
kiezen voor kleinere nichemerken hoeft volgens 
Van Balen geen probleem te zijn. “Ook de pro-
ducten van andere merken moeten uiteindelijk 
hun waarde bewijzen.”

Performance with Purpose- beleid
Die waarde bestaat uit meer dan de prestatie op 
het schap. In het kader van het ‘Performance with 
Purpose’-programma van PepsiCo wordt voort-
durend gewerkt aan verbetering op een breed 
front. Mulder: “Dat gaat over veel meer aspecten 
dan alleen het verbeteren van bestaande produc-
ten of het introduceren van nieuwe, gezonde pro-
ducten. We hebben de afgelopen jaren veel zout, 
suiker en vet gereduceerd; bij Sensations voeren 
we dit jaar nog een 32% zoutreductie door. Maar 
we introduceren ook steeds meer verantwoorde 
producten, zoals Sunbreaks vorig jaar, een veel-
belovend groeiplatform voor de komende jaren. 
Uiteindelijk gaat het om genieten, al krijgt dat 
begrip steeds weer een nieuwe inhoud.” ■

Barbara van Verseveld (senior commercial director Snacks Benelux), Marieke van Balen (commercial 

director Nutrition Benelux) en Tim Mulder (sales director Retail Benelux) met een aantal introducties van 

dit moment. (Foto: Christine van Rooijen).

Duyvis Unsalted: 

De ongezouten notenreeks 

wordt uitgebreid met twee 

zoete varianten met donkere 

chocolade en fruit, inspelend 

op de groeiende behoefte 

naar nutritionele tussen-

doortjes overdag. 

Ontbijt:

Quaker Cruesli: 

De bekendste krokante 

muesli krijgt een nieuw 

jasje. Het verpakkingsde-

sign is gemoderniseerd, 

inclusief een opgefrist logo. 

De relaunch wordt ondersteund op tv en online. 

Ook komt er een activatie met een bewaarblik

Quaker Super Goodness: 

Na de introductie 

van havermout 

vorig jaar, intro-

duceert PepsiCo 

nu Granola met 

supergranen zoals 

quinoa voor meer vezels, eiwit en mangaan in 

twee heerlijke smaken..

Quaker Breaks: 

Naast de Quaker Bars (repen) heeft Quaker ook 

Breaks biscuits , en nu ook in de favoriete smaak 

Chocolade, een nóg verantwoorder tussendoor-

tje of on-the-go ontbijtproduct.
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