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3ACTUEEL

Bavaria heeft als onafhankelijk familiebedrijf meer dan driehonderd jaar ondernemershistorie. Al zeven generaties lang 

wordt het bedrijf geleid door de familie Swinkels. En ondernemerschap zit de familie in het bloed. De ondernemersgeest 

van zevende generatie zorgt ervoor dat Bavaria anno nu jaarlijks maar liefst 6 miljoen hectoliter bier naar ruim 120 

landen exporteert.

De retailbranche is de drijfveer van de economie. Bavaria vindt het dan ook erg belangrijk om in contact te blijven met 

de supermarktondernemers en hun medewerkers. Onze buitendienst fungeert daarbij als een belangrijke spil. De  

account managers werken graag met u samen om synergie te vinden tussen de mogelijkheden van uw onderneming en de kracht van ons merk. 

Bavaria investeert in deze samenwerking onder andere door onderzoek te doen naar de meest optimale schapindeling in de winkel. Aan de hand hier-

van kunnen we samen plannen maken voor de toekomst.

Daarnaast probeert Bavaria op haar eigen manier waarde toe te voegen aan het bierschap en het merk relevant te maken voor de consument. Met 

mooie innovaties en verrassende combinaties proberen we het verschil te maken. Zo hebben de nieuwe uitstraling van het merk en de verschillende tv-

commercials - met momenteel Charlie Sheen in de hoofdrol - ervoor gezorgd dat het merk Bavaria voor de consument steeds waardevoller is geworden. 

Uiteraard heeft het succes van de DutchDress tijdens het WK Voetbal 2010 hier ook aan bijgedragen. De traditie die we hiermee hebben ingezet, zet-

ten we graag voort. Onlangs presenteerde Bavaria dan ook met trots de V-Dress, die vanaf 7 mei verkrijgbaar. De V staat voor Victory, voor de maxi-

male steun van vrouwelijk Nederland om de overwinning te behalen. Met de combinatie van een top-Nederlands Elftal, een top-EK, ons prachtige bier 

en mooie resultaten op de winkelvloer gaat het EK vast een geweldig succes worden. Wij hebben er zin in, proost!

Hartelijke groet,

Peer Swinkels

Voorwoord

Bavaria introduceert een nieuwe 
variant in de reeks alcoholvrije 
bieren: Bavaria 0.0% Lemon. 
Nadat Bavaria 0.0% Wit en 
Bavaria 0.0% Rosé de categorie 
weer nieuw leven inbliezen en 

-  Grootste onafhankelijke brouwerij in Nederland.
- 100% familiebedrijf.
-  De zevende generatie van de familie Swinkels staat aan het roer.
-  Jaarlijkse productie: meer dan 6 miljoen hectoliter bier.
-  65% wordt geëxporteerd naar meer dan 120 landen.
-  Netto-omzet: meer dan € 400 miljoen.
-  Duizend medewerkers wereldwijd.
-  Bavaria maakt gebruik van natuurlijk mineraalwater uit eigen bron.

Bavaria-feiten
deze met tientallen procenten 
lieten groeien, voegt Bavaria nu 
een zomers alternatief toe aan de 
succesreeks. Bavaria 0.0% Lemon 
is een verfrissend bier met een 
twist van lemon, zonder alcohol.

0.0% nu ook in Lemon

Bavaria heeft de biervoorzie-
ning van de voormalige Havana 
in de Reguliersdwarsstraat 
overgenomen. In afwachting van 
een verbouwing heeft Bavaria 
hier tijdelijk een pop-up club 

geëxploiteerd. Het dichtgetim-
merde pand was acht weken 
lang het decor voor toonaan-
gevende creatieve organisaties 
op het gebied van muziek en 
kunst.

Bavaria maakt pop-up club van 
vroegere Havana
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nog lekkerder dan frisdrank. 
Met de 0.0%-campagne willen 
we het gedrag van mensen ver-
anderen door te laten zien dat 
alcoholvrij bier ook gewoon 
overdag gedronken kan wor-
den. Sterker nog: het wordt 
met bier een stuk gezelliger 
dan met frisdrank. 

Charlie Sheen
Voor de 0.0%-commercial 
werd de Amerikaanse acteur 
Charlie Sheen aangetrokken. 
Rebels, veelbesproken en met 
een scherp randje; een greep 
uit de overeenkomsten die de 
Amerikaanse acteur en Bavaria 
met elkaar hebben. Sheen viert 
zijn comeback met Bavaria 
0.0% en liet begin maart via 
Twitter weten dat hij de hoofd-
rol in de nieuwe tv-campagne 
van Bavaria zou gaan spelen. 
In navolging van onder meer 
Mickey Rourke en Hugh Hefner 

Alcoholvrij bier is niet alleen 
meer bedoeld voor ‘de bob’ 
die nog moet autorijden of 
voor zwangere vrouwen. De 
bierdrinkmomenten zijn veel 
breder en hier zal met name de 
groei binnen de categorie bier 
vandaan komen. Consumenten 
kopen alcoholvrij bier vaker 
ter verfrissing en voor gezel-
lige momenten. Bavaria blijft 
zich richten op het werven 
van nieuwe consumenten en 
maakt mensen bewust van de 
verschillende bierdrinkmo-
menten verspreid over de dag. 
Met de nieuwe campagne ‘Bier, 
ook voor overdag’ proberen 
we deze gedragsverandering 
bij consumenten te creëren. 
Bovendien gaat Bavaria door 
met het lanceren van nieuwe 
innovaties, zoals 0.0% Lemon. 
De introductie blijkt een effec-
tieve aanpak voor de groei van 
de categorie. We verwachten 
met 0.0% Lemon weer een 
nieuwe groep consumenten 
tot de alcoholvrije bierdrinkers 
te kunnen rekenen. Uiteraard 
blijft het niet bij deze innovatie 
en kan de ondernemer in de 
toekomst nieuwe innovaties 
van ons verwachten.

Overdag drinken
Met de nieuwe 0.0%-campagne 
wil Bavaria het succes van alco-
holvrij bier verder uitbouwen 
en laat het merk zien dat  
0.0% ook op andere momenten 
gedronken kan worden, met 
name overdag. We merken  
dat veel consumenten moeite 
hebben om overdag alcohol-
vrij bier te drinken, terwijl het 
eigenlijk net zo lekker is als op 
andere momenten, of, zoals 
veel consumenten aangeven, 

Bavaria laat zien dat bier ook overdag kan
0.0% is rebel Charlie Sheen op het lijf geschreven

Na een jarenlange dalende omzet is de alcoholvrije biercategorie de afgelopen twee jaar fors 
gegroeid. Het is met ruim 425.000 nieuwe consumenten en met een omzetstijging van 60% 
de snelstgroeiende categorie in Nederland. Bavaria is met 70% marktaandeel marktleider, 
aanjager en pioneer van het succes van 0.0% en ziet het als haar missie om de alcoholvrije 
biercategorie continu te vernieuwen en uit te breiden.

Lancering 0.0% Lemon

Tegelijkertijd met de lancering van de tv-commercial lanceert 
Bavaria ook de nieuwe smaakvariant 0.0% Lemon, waarmee bier 
nog toegankelijker wordt gemaakt voor meerdere mensen en 
bredere bierdrinkmomenten. 0.0% Lemon is na de succesvolle 
introducties van 0.0% Wit en 0.0% Rose de nieuwste variant 
waarmee Bavaria de alcoholvrije biermarkt wil uitbreiden. Bier 
zonder alcohol is een gezond alternatief, ook op momenten dat 
misschien niet meteen wordt gedacht aan alcoholvrij bier, zoals 
overdag.

Charlie wie?

Charlie Sheen, de 
Amerikaanse acteur, die 
momenteel bezig is met de 
opnames van de serie Anger 
Management, gebaseerd op 
de gelijknamige komedie uit 
2003. Vanaf komende zomer 
wordt de serie uitgezon-
den, waarmee Sheen na een 
roemruchte periode zijn tv-
comeback maakt. Hij speelde 
eerder in films als Major 
League, Wall Street, Platoon 
en de tv-series Spin City en 
Two And A Half Men.

Charlie Sheen is Reborn.

ASSOrTiMENT: 0.0%
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stond Sheen al een tijd op ons 
verlanglijstje. De persoonlijk-
heid van de Amerikaanse acteur 
sluit namelijk perfect aan bij 
het merk Bavaria: sympathiek 
met een uitdagend karakter. 
Hij is de perfecte persoon die 
de vernieuwende kijk op bier 
drinken kan overbrengen op 
de consument. Sheen was voor 
Bavaria de enige optie, zelfs het 
reclamebureau Selmore had 
het script al op zijn personage 
geschreven nog voordat hij 
‘ja’ had gezegd. De bekende 
acteur neemt zijn roemruchte 
levensstijl in de commercial op 
de hak en dit zorgt voor de 
verrassende en verfrissende 
combinatie waar Bavaria altijd 
naar zoekt. De commercial is 
een dikke knipoog naar het ver-
leden van de acteur en is Sheen 
- letterlijk en figuurlijk - op het 
lijf geschreven. Bovendien past 
0.0% perfect bij zijn nieuwe 
levenswijze. 
Aan de commercial is ruim 
een halfjaar gewerkt: vanaf het 
bedenken van het idee tot aan 
de opnames en het snijden van 
de commercial. De commercial 
is in slechts twee draaidagen 
in LA opgenomen, waarvan 
slechts één draaidag met Sheen. 
Dat is het voordeel als er met 
zo’n professionele acteur als 
Sheen wordt gewerkt. Tijdens 
de shoot is ook gebruikgemaakt 
van een proces-trailer, die 
rondom de auto wordt gemon-
teerd en waarop drie camera’s 

staan opgesteld, zodat er tege-
lijkertijd vanuit drie verschil-
lende hoeken gefilmd kan wor-
den. Het bijzondere is dat de 
auto wel echt op de weg rijdt. 
Inmiddels is de lancering van de 
commercial een feit en zijn de 
reacties meer dan lovend. Het 
bijzondere van Sheen is dat hij 
in het echt net zo leuk is als op 
tv. Geen greintje arrogantie en 
hij is in iedereen geïnteresseerd 
en bovenal een zeer profes-
sionele acteur. Voor een blik 
achter de schermen kijk op 
facebook.com/bavaria.

De commercial
In de 0.0%-commercial laat 
Bavaria zien hoe Sheen herbo-
ren uit de rehab komt. Vanuit 
de afkickkliniek naar huis ziet 
hij op klaarlichte dag overal 
bierdrinkende mensen, zoals 
een taxichauffeur, politieman-
nen en een zwangere vrouw. 
Sheen raakt totaal van slag en 
begint aan zijn mentale gesteld-
heid te twijfelen, totdat hij 
thuis ontvangen wordt door 
zijn vrienden en het om alco-
holvrij bier blijkt te gaan. In de 
tv-commercial is ook een rol 
weggelegd voor Tony Todd, 
een goede vriend van Sheen. 
Hij geeft Sheen tegen het einde  
van de commercial uiteindelijk 
een flesje 0.0%. De aanstekelij-
ke muziek die in de spot wordt 
gebruikt, is van T-Rex. De  
commercial is online te bekij-
ken op facebook.com/bavaria. 

Nieuwe schapindeling 0.0%

Door de nieuwe impuls die alcoholvrij bier heeft gekregen, 
gaan veel retailers meer ruimte aan alcoholvrij bier geven en  
in veel gevallen ook het schap ombouwen. Uitgebreid shopper-
onderzoek heeft namelijk aangetoond dat consumenten kiezen 
voor één alcoholvrij bierschap, waarin zowel fles als blik is  
te vinden. Ook komt naar voren dat variatie in smaken en  
type bieren effectiever werkt dan het bieden van verschillende 
merken binnen een product. Voor het meest optimale rende-
ment adviseren we dan ook: kies voor de breedte in producten 
of smaken in plaats van breedte in merken. Bijvoorbeeld indien 
u het assortiment uitbreidt, kies dan eerder voor nieuwe sma-
ken, dan voor een extra merk met een bepaalde smaak. Of 
stel, u heeft de keuze om een derde alcoholvrij witbier of een 
nieuwe smaak toe te voegen. Dan is het effectiever om voor 
het laatste te kiezen. Een extra merk voegt namelijk niets  
meer toe.

Behind the scenes

In de imposante villa verbleef Sheen de laatste maanden in rehab.

Bij de shoot werd een proces-trailer ingezet, die rondom de auto wordt gemonteerd.

Sheen krijgt thuis een 0.0% biertje aangereikt door zijn vrienden.

Sheen was zeer toegankelijk en ontspannen tijdens de opnames.

Een overheerlijke 0.0% voor Sheen.
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Dat de jonge Swinkels-telg (37 
jaar) zijn voorvaderen achterna 
ging, is niet zo vreemd. Al in 
zijn jeugd werd Peer Swinkels 
grootgebracht met het bedrijf en 
Bavaria heeft altijd als rode draad 
door zijn leven gelopen. “Net als 
de rest van mijn familie ben ik 
opgegroeid in de omgeving van 
de brouwerij. We speelden met 
lege bierkratten en als ik bij mijn 
oma sliep, kon ik de mouterij 
ruiken vanuit mijn logeerkamer”, 
beschrijft Swinkels. Ook de eer-
ste baantjes waren, haast vanzelf-
sprekend, bij de brouwerij. “Van 
vakantiebaantjes op de heftruck 
tot de financiële administratie en 
een baan bij het Bavaria-kantoor 
in Engeland.” Na een uitstapje 
naar Unilever keerde Swinkels 
weer terug naar het bedrijf waar 

zijn roots lagen en werd in 2003 
marketingdirecteur. Inmiddels 
is Peer lid van de directie en 
verantwoordelijk voor marke-
ting global, pr en sales retail 
Nederland.

Ontstaan
Er is altijd veel gespeculeerd 
over de datum van oprichting van 
Bavaria. In het jaar 1719 werd 
de brouwerij al genoemd onder 
de naam 'de Kerkdijk', vernoemd 
naar de straat waaraan de brou-
werij toen lag. De Kerkdijk is 
verdwenen, maar de brouwerij 
staat nog steeds op dezelfde 
plek. In 1764 trouwde de eerste 
generatieafstammeling Swinkels 
met de dochter van de toenma-
lige eigenaar van de brouwerij. 
Het bewijs dat de brouwerij al 
veel langer bestond, werd later 
aangetroffen. “Er is ooit een bon 
gevonden, waarop de accijnsaf-
dracht aan de Nederlandse Staat 
over het jaar 1680 beschreven 
stond. Daarmee werd het bewijs 
geleverd dat de brouwerij in elk 
geval sinds 1680 heeft bestaan.

innovatief karakter
Bavaria kan tot op de dag van 
vandaag heel wat successen op 
zijn naam schrijven, met de suc-
cesvolle introductie van Bavaria 
0.0% als meest recente prestatie. 
Het vereist bijzonder veel crea-
tiviteit om zoiets als alcoholvrij 
bier, waar toch lange tijd het 
imago ‘suf’ aan kleefde, weer ‘hip’ 
te maken. Het innovatieve aspect 
is diepgeworteld in het karakter 
van de brouwerij uit Brabant. 
“Mijn overgrootvader maakte 
met mijn opa en diens twee 

broers vanaf 1924 ‘de moeder 
der bieren’: pilsener bier met een 
lage gisting. We waren de eerste 
brouwerij die een pilsener bier 
brouwde”, weet Peer te vertel-
len.
Bavaria ontwikkelt stayers en 
doet dat ook nog eens met snel-
heid; elk jaar wordt er minstens 
één nieuw initiatief gelanceerd. 
“We zijn in staat geweest om 
innovaties in de categorie bier 
te introduceren die succesvol 
zijn geworden en écht bijdra-
gen in marge en rotatie. ‘Het 
geheim van Lieshout’ is sterk 
geloven in je producten en je 
idee toetsen aan de consument”, 
zegt de Bavaria-directeur. Een 

innovatie waar hij zelf erg trots 
op is, is die van ‘Swinckels’, ook 
een biersoort uit de Bavaria-
koker. Swinckels’ is zogezegd 
vers bier, gebrouwen van zuiver 
mineraalwater met een blend van 
de beste gerstemoutsoorten en 
zorgvuldig geselecteerde cascade-
hop uit de Amerikaanse Yakima-
vallei. “Bij dit premium-merk 
staan kwaliteit en authenticiteit 
centraal.” 

Duurzaamheid
Bavaria kan omschreven worden 
als een ondernemend en heel 
professioneel bedrijf dat veel 
waarde hecht aan persoonlijke 
relatie. Een duurzame bedrijfs-

Familie Swinkels ontwikkelt stayers sinds 1924
“ik rook de mouterij al vanuit de logeerkamer bij mijn oma”

Aan het hoofd van een van de oudste brouwers van 
Nederland staat de zevende generatie van de familie 
Swinkels. Een coöperatieve familie, zoals Peer Swinkels, 
directielid van Bavaria, ook wel zegt. De directeur vertelt 
over het Geheim van de familie Swinkels, innovaties en het 
belang van een goede weerspiegeling van onze Nederlandse 
biercultuur in de Nederlandse supermarkt.

Over Peer Swinkels (37 jaar)
Directielid Bavaria:  sinds 2004.
Begonnen met:    vakantiebaantje op de heftruck op zijn 

veertiende.
Vroeger:   speelde hij met lege bierkratten in 

plaats van Lego.
Uitstapje:   werkte vier jaar bij Unilever, wat hij 

beschouwt als goede marketingleer-
school.

Dronk zijn eerste pils:  op zijn vijftiende.
Drinkt tijdens de lunch:   0.0% Wit, een stuk gezonder dan fris-

drank en met een veel lagere calori-
sche waarde.

Drinkt daarnaast:   pils. Van Bavaria, dat mag duidelijk zijn.
In gezelschap van:  familie, thuis of in de kroeg.

“ ‘Het geheim van Lieshout’ is sterk 
geloven in je producten”, zegt Bavaria-
directeur Peer Swinkels.

“De belangrijkste schakel in de supermarkt is de schapvuller, die bepaalt of het 
schap er goed bijstaat of niet.”

ACHTErGrOND
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voering is daar volgens Swinkels 
vanzelfsprekendheid aan verbon-
den. “Dat is in ons bedrijf een 
continuïteit, doordat we duur-
zaamheid al vanaf het begin in het 
bedrijf brengen. Als er gekeken 
wordt naar familiebedrijven zijn 
wij koploper in duurzaamheid. 
We roepen het alleen niet zo 
vaak.” De familie Swinkels werkt 
volgens de gedachte dat ze de 
brouwerij in bruikleen heeft van 
de volgende generatie. “We wil-
len het bedrijf op de best moge-
lijke manier doorgeven aan onze 
kinderen en kleinkinderen. Dat 
vereist innovatiekracht en duur-
zaam ondernemen.” Die koppo-
sitie wordt onder meer bevestigd 
doordat Bavaria de eerste levens-
middelenfabrikant van Nederland 
en de enige bierbrouwer ter 
wereld is die werkt volgens de 
ISO 26.000-richtlijnen voor mvo.

Bierweek
Ondanks alle innovaties van 
onder meer Bavaria staat pils wel 
onder druk, maar het segment 
blik maakt een groei door, net als 
alcoholvrij bier en speciaalbier. 
In de supermarkt is dat terug te 
zien. “Het bierschap wordt wat 
krap. Er zijn veel meters naar 
de wijnafdeling gegaan, maar 
Nederland is een bierland. De 
productbeschrijvingen van wijn 
worden steeds beter, die van bier 
niet.” De Bavaria-directeur geeft 
daarnaast het belang van een 
schap zonder out-of-stock aan 
voor de biercategorie. De belang-
rijkste schakel in de supermarkt 
is de schapvuller, die bepaalt of 
het schap er goed bijstaat of niet. 
De relaties met de schapverant-
woordelijken en de winkels zelf 
vinden wij dan ook erg belangrijk. 
Nu de zomer zich weer aandient, 
is het bijvoorbeeld zaak tijdig te 
schakelen en alcoholvrij witbier 
te bestellen. Met mooi weer kan 
de verkoop wel drie tot tien 
keer over de kop gaan. Voorop 
staat dat onze biercultuur hoog 
in het vaandel gehouden moet 
worden en we moeten met zijn 
allen meer aandacht aan bier 
geven. De allereerste Week van 
het Nederlandse Bier, die dit jaar 
van 10 tot en met 20 mei plaats-
vindt, is een goede aanzet”, aldus 
Swinkels. 

Ondanks stijgende grondstofprij-
zen, energiekosten en afschrijvin-
gen behaalde Bavaria in 2011  
€ 15 miljoen meer omzet, die 
daarmee uitkwam op € 448,6 
miljoen. Het nettoresultaat liep 
wel terug van € 30,4 miljoen 
in 2010 naar € 25,1 miljoen in 
2011. De dalende Europese bier-
markt speelde Bavaria parten 
en daarom zal het bedrijf zich 
meer richten op de wereld-
markt, waar vooral Afrika, Azië 
en het Midden-Oosten een 
steeds belangrijkere rol spelen. 
In de horeca en retail presteert 
Bavaria nog boven het marktge-
middelde. De alcoholvrije bieren 
en de merken Swinckels en 8.6 
stijgen. De speciaalbieren doen 
het zo goed dat Bavaria niet aan 
de vraag kan voldoen. Ondanks 
verwachte hoge kosten blijft 
Bavaria ook dit jaar investeren 
en inzetten op omzetgroei.

investeren 
ondanks crisis

Bavaria introduceerde in 2010 als 
eerste brouwer een alcoholvrij 
witbier: Bavaria 0.0% Wit. Die 
introductie zorgde ervoor dat 
de alcoholvrij weer op de kaart 
werd gezet. Met de introductie 
van Bavaria 0.0% Rosé in 2011 
reailiseerde de bierbrouwer 
groei op groei. Bavaria richt zich 
steeds meer op een uitbreiding 
van de momenten waarop alco-
holvrij bier gebruikt kan wor-
den en daar heeft ook Bavaria 
0.0% Rosé aan bijgedragen. De 
bierbrouwer is trots dat 0.0% 
Rosé de SuperIntro van Vakblad 
Supermarkt in de categorie Bier 
won.

0.0% rosé wint 
Superintro
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Het belang per productgroep 
en regionale verkopen van 
een product zijn vaak ele-
menten waar hoofdkantoren 
- begrijpelijk - beperkt op in 
kunnen spelen. Onze rol als 
Bavaria-buitendienst is om 
de vertaling van retailhoofd-
kantoor naar winkel over te 
brengen met de kracht en 
kennis van de lokale markt. 
Dit uit zich bijvoorbeeld 

in adviezen ten behoeve van 
schappenplannen waarin aan de 
hand van postcodegegevens van 
Nielsen en scanningsdata van 
de winkel aanpassingen in het 
schappenplan worden voorge-
steld. Uiteraard is ons advies 
dan gebaseerd op het op dat 
moment geldende schappen-
plan vanuit het hoofdkantoor. 
Daarnaast kijken we ook hoe 
we instore-actieverkopen van 

afgestemd zijn met hoofdkan-
toren. Via deze samenwerking 
ontstaat er een win–winsituatie 
voor alle partijen.

BUiTENDiENST

een formule kunnen stimule-
ren via de buitendienst. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan buiten-
dienstvoorverkooprondes die 

Aangenaam! De buitendienst van Bavaria...
De vertaalslag van hoofdkantoor naar winkelvloer

Bavaria hecht veel waarde aan de samenwerking met de 
retailhoofdkantoren. Als buitendienst hebben we contact 
met de winkels van ondernemers en met filialen. iedere win-
kel heeft zijn eigen manier van omgang met buitendiensten.
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Distributie en presentatie
Tijdens de bezoeken aan win-
kels van onze winkel account 
managers(wam-er) staat de 
distributie van onze artikelen 
op nummer één. Dit is de basis 
van de samenwerking tussen 
winkel en wam-er. Vervolgens 
dienen de artikelen op de juiste 
wijze gepresenteerd te worden, 
geheel volgens de richtlijnen 
vanuit hoofdkantoor en de  
performance in de lokale markt. 
Out-of-stock is een hot 
item tijdens onze bezoeken. 
Tegenwoordig gaan de bestel-
lingen van producten bij veel 
retailers automatisch. Toch  
kunnen hierin ook fouten 
gemaakt worden die gevolgen 
kunnen hebben voor de ver-
koop. Door hierop alert te 
zijn en samen met de verant-
woordelijke voor de assorti-
mentsgroep naar de oorzaak te 
kijken, helpen we elkaar om de 
consument optimaal te kunnen 
bedienen. Onze contactperso-
nen informeren we tussentijds 
over de totale biercategorie en 
aankomende ontwikkelingen 
binnen het segment. 

Buitenkeukenactie
Naast de landelijke gestuurde 
activiteiten zoeken we steeds 
vaker de lokale benadering 
op met onze klanten. Elke 
winkel wil zich onderschei-
den. Het initiatief kan vanuit 
de klant komen, maar ook 
vanuit Bavaria. Een mooi voor-
beeld is de buitenkeukenactie 
in samenwerking met Heinz. 
Aankomende periode worden 
vijftig buitenkeukens ingezet, 
die onze beide buitendiensten 
tijdens gezamenlijk bezoek 
aan de winkel voorverkopen. 
Hierbij trachten we voldoende 
spreiding te realiseren, zodat 
deelnemende winkels in hun 
marktgebied onderscheidend 
zijn. Speciale gelegenheden 
van winkels benutten we graag 
om samen met de klant extra 
rumoer te creëren. Laatst heb-
ben we bijvoorbeeld de hele 
voorgevel van de Coop in 
Vinkel met Bavaria kratten vol-
gebouwd.
We adviseren winkels om onze 
buitendienst bij speciale gele-
genheden tijdig in te schakelen 
voor ludieke acties!

Guus van Wouden
Field sales manager bij Bavaria
“In mijn rol als field sales manager bij 
Bavaria ben ik een belangrijke scha-
kel tussen ons kantoor en de winkel 
account managers. De vertaling van 
onze marketingplannen en afspraken 
met de supermarkthoofdkantoren 
vormen de basis voor ons buiten-
dienstplan. Na samenwerking met de 
trade marketing-afdeling presenteer ik 
de uitwerking van de kwartaalplannen 
tijdens een van onze vierwekelijkse 
vergaderingen. Ook zullen dan alle 
sales-bladen met de benodigde aanvul-
lende informatie, zoals ondersteunende 
Nielsen-data en pos-materiaal, worden doorgenomen en uitge-
reikt. Ik stimuleer en ondersteun ons team bij het uitvoeren van 
de werkzaamheden.” 

Team
“Het is belangrijk om als team te opereren en niet als individu. 
Immers, succes behalen doe je met zijn allen. Het is net als top-
sport: zonder elkaar te steunen en te helpen, bereiken we niet 
het maximaal haalbare. Dit doen we dan ook erg goed binnen 
Bavaria. Daarnaast is een goede voorbereiding 75% van je succes. 
Door klanten zo efficiënt mogelijk te bezoeken, kunnen we meer-
dere winkels met regelmaat bezoeken, wat ten goede komt aan 
onze relatie met de klant.”

Jaap Breij 
Winkel account manager bij Bavaria

Wat maakt je werk leuk?
“Winkel account manager bij Bavaria is een zeer afwisselende en 
uitdagende functie. Samen met de klant ben je iedere dag weer bezig 
om het maximale rendement uit het bierschap te halen en je merk 
steeds verder uit te bouwen. Je hebt te maken met verschillende 
behoeften van klanten.”

Tegen welke uitdagingen loop je aan? 
“Tegen het introductierijke voorjaar kijken we in samenspraak met 
de ondernemer naar het beste assortiment. Niet alle introducties 
voegen waarde toe aan de markt. De keuze voor de juiste merken 
en producten vormt nog wel eens een uitdaging binnen de verschil-
lende schappenplannen.”
 
Bij welk type retailer kom je graag over de vloer? 
“Bavaria bezoekt met de ‘budi’ zowel franchisers als filialen. De 
benadering van de winkel is daarin verschillend. Filialen werken meer 
volgens vaste richtlijnen van het hoofdkantoor, daar waar franchisers 
meer mogelijkheden hebben tot het voeren van regionale acties. Qua 
distributie en presentatie van een merk liggen bij beide type retailers 
genoeg mogelijkheden tot eventuele lokale aanpassing.”

Wat is tot nu toe het mooiste project waarbij je betrokken was?
“Het allermooiste project waarbij ik was betrokken, was ‘Treasure 

Hunt’, oftewel de lancering van onze 
nieuwe merkuitstraling. Op de dag zelf 
hebben we met alle medewerkers van 
Bavaria in alle delen van het land bij de 
mensen thuis kratten bier omgeruild 
voor de nieuwe Bavaria-kratten, om 
de dag af te sluiten met een grandioos 
feest voor onze klanten en natuurlijk alle 
medewerkers. De periode na de lance-
ring zijn we druk in touw geweest om 
de nieuwe uitstraling te vertalen naar de 
winkelvloer door middel van glasacties. 
Zeer geslaagd. Ook wil ik nog wel het 
oranje jurkje ‘Dutch Dress’ aanhalen, 
over de hele wereld bekend van het WK Voetbal 2010 in Zuid-Afrika.  
De telefoon stond voor aanvang van het toernooi al roodgloeiend, 
wat een gekkenhuis was dat.” 

Wat zou je retailers nog adviseren?
“Ik zou retailers adviseren om schappenplannen nog regionaler in 
te vullen dan zij nu al doen. Er valt nog veel te winnen inzake het 
terugdringen van out-of-stock binnen de verschillende segmenten. 
Voldoende ruimte voor de juiste merken binnen de verschillende cate-
gorieën is daarbij essentieel.” 

BUiTENDiENST
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Het jurkje is ontworpen door 
designers duo Spijkers&Spijkers en 
heeft een uniek design. De Bavaria 
V-dress werd vrijdag 20 april op 
een bijzondere manier gepre-
senteerd aan het publiek. Zowel 
in Eindhoven als in Amsterdam 
werden de eerste vijfhonderd 
V-dresses gratis uitgedeeld aan 
de vrouwen die lang in de rij had-
den gestaan. In Amsterdam werd 

de speciale V-store geopend 
door styliste Danie Bles. Zij gaf 
het enthousiaste publiek een 
aantal stylingtips. De V-dress is 
vanaf maandag 14 mei verkrijg-
baar in een speciale verpakking 
met Bavaria Twist off-flesjes 
voor slechts € 9,99. Uiteraard 
komt Bavaria met een aantrek-
kelijke reclamecampagne voor de 
V-dress, dus Dress for Victory! 

Bavaria V-dress nu al een succes
Bavaria komt voor het komende EK Voetbal met de Bavaria 
V-dress, de opvolger van de succesvolle DutchDress uit 2010. 
Vrouwen kunnen ‘onze jongens’ in het jurkje aankomende 
zomer in stijl aanmoedigen. 

Bijna duizend vrouwen hoopten een V-dress te scoren.In de rij voor de V-store in Amsterdam.

Deze dame kan als een van de weinige al met Koninginnedag gekleed in stijl.

De V-store werd geopend door Danie Bles, 
styliste van alle Oranje-voetbalvrouwen.

Bavaria V-store in Amterdam.

Een gelukkige met haar gelimiteerde Bavaria V-dress.

Ook lange rijen in Eindhoven om een van de eerste V-dresses 
te bemachtigen.

De Bavaria-babes in de nieuwe gelimi-
teerde V-dress.

EK-ACTiE
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Binnen de categorie speciaalbier 
is zwaarbier de grootste hardlo-
per. Het 8.6-assortiment wordt 
daarbij gezien als de driver achter 
de groei van het zwaarbierseg-
ment. Bavaria’s 8.6 is landelijk het 
tweede merk binnen speciaalbier. 

Het geheim van het succes achter 
het bier dat bijna twee keer zo 
sterk als gewoon bier is, is volgens 
de kenners te verklaren door de 
unieke smaak en de drinkbaarheid. 
8.6 is écht bier met een zeldzame 
combinatie van persoonlijkheid en 
kracht.

8.6 en hiphop 
8.6 werd een aantal jaar geleden 
al geadopteerd door bepaalde 
groepen uit de hiphop scene. 
We kwamen er achter door een 

videoclip, waarin 8.6 genoemd 
werd in een rap: ‘8.6 bier voor 
m'n meisje plezier’. Begin 2011 
is besloten om de Nederhop te 
gaan omarmen en zijn we een 
samenwerking aangegaan met 
TopNotch, het grootste hiphop 

label van Nederland. Samen met 
de man achter TopNotch, Kees 
de Koning, en een creatief bureau 
(Kumpany) zetten we activitei-
ten op die passen bij de hiphop 
scene. Zo hebben we nu de 8.6 
Ambush Tour ontwikkeld. Vanaf 
deze zomer gaan we verschillende 
steden in Nederland aanvallen met 
een ‘hiphop-spektakel’. Veel grote 
artiesten uit Nederland doen mee. 
Vanaf begin mei is de tour te vol-
gen via een speciale 8.6 Facebook 
en Twitter. 

8.6 is een uniek zwaarbier van Bavaria. Een uitzonderlijke 
combinatie tussen persoonlijkheid en kracht. Door het 
gebruik van natuurlijk mineraalwater uit eigen bron is 8.6 
ook erg zacht van smaak. Naast 8.6 Original bieden we op de 
Nederlandse markt ook 8.6 Gold aan, een premium-variant 
die iets minder alcohol bevat dan de Original. Het recept 
wordt vaak gekopieerd, maar de unieke smaak wordt nooit 
geëvenaard. 

“Zware bieren doen het over 
het algemeen erg goed in de 
hiphop scene.” Aan het woord 
is Kees de Koning, oprichter 
van het bekende Nederlandse 
platenlabel TopNotch. “Ik 
ken 8.6 zelf al lang en drink 
het al jaren. Mijn ervaring is 
dat 8.6 ook door veel arties-
ten als favoriete bier wordt 
beschouwd. Het zware bier-
soort gaat al even mee en 
heeft een goede reputatie. Het 
spreekt hiphoppers aan. Dat 
is ook een van de redenen 
waarom wij meer met Bavaria 
willen doen in de vorm van 
een samenwerking.” 

“Het is prettig samenwerken 
met Bavaria”, zegt De Koning 
over de naderende 8.6 Ambush 
Tour. “De bierbrouwer heeft 
goed gezocht naar de overeen-
komsten. Bavaria benadert con-
sumenten op een humoristische 
manier en durft dingen te doen, 
zoals de laatste commercial met 
Charlie Sheen.” En dat spreekt 
TopNotch aan. Daardoor voelt 
het platenlabel zich verbonden 
met het biermerk. “Bavaria 
bemoeit zich niet met de arties-
ten, maar probeert ze juist te 
ondersteunen. Het merk levert 
mooie producten en dat doen 
wij ook”, aldus De Koning. 

Samenwerken met TopNotch

ASSOrTiMENT: 8.6

Bavaria omarmt Nederhop met 8.6

“8.6 bier voor m’n 
meisje plezier”
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Kraantje over hiphop 
“De hiphop scene heeft iets 
rebels om zich heen hangen 
dat het aantrekkelijk maakt. 
Oorspronkelijk gaf hiphop men-
sen in achterstandswijken een 
spreekbuis. Tegenwoordig kun je 
er vooral veel van jezelf in kwijt 
en een statement maken. De taal 
en stijl maken het aantrekkelijk. 
Door metaforen te gebruiken 
kun je iets zó vertellen dat een 

gebeurtenis veel gaver en speci-
aler klinkt. Verder ben ik geen 
wereldverbeteraar en zit er een 
flinke dosis humor in mijn tek-
sten. Rappers die mij inspireren? 
Jiggy Dje en Opgezwolle zijn 
momenteel mijn favorieten.”

Kraantje over Bier
“Bier moet vooral gezellig zijn. 
Mijn oma is een bierdrinker, ze 
dronk graag een paar glaasjes 

per week. Zelf hangt het af van 
het moment waar ik zin in heb. 
Ik hou van streekbier en ga wel 
eens naar proeverijen in bierloka-
len. Sowieso drink ik graag speci-
aalbier. Dat hebben DJ Friss en ik 
van MC Fiddox. Met zijn drieën 
drinken we vaak speciaalbier als 
we in de kroeg of op het terras 
zitten. 8.6 Van Bavaria spreekt 
me aan, omdat ik een zwaarder 
bier wel kan waarderen. Toen 
ik in het buitenland werkte als 
propper ontmoette ik een stel 
Brabanders die me Bavaria heb-
ben leren kennen. Sindsdien heeft 
Bavaria wel een speciaal plekje.”

Kraantje over 8.6 Ambush 
Tour 
“De marketing die Bavaria inzet, 
vind ik echt te gek. Vooral de 
jurkjesactie tijdens het WK 

Voetbal 2010 in Afrika was 
strak. Ik hou van Bavaria’s 
‘guerrilla-achtige’ acties. Dat 
geldt ook voor de Bavaria 8.6 
Ambush Tour. Tijdens die tour 
ga ik optreden op een plek in 
Nederland en verder wordt alles 
nog strikt geheim gehouden. Ik 
weet alvast één ding: ik ga door 
tot we weggestuurd worden.”

Volg kraantje Pappie op Twitter: 
@KraantjeP

“ik hou van Bavaria’s ‘guerrilla-achtige’ acties”

Met het Nederlandse hiphop-nummer ‘Waar is Kraan?’ heeft 
Alex van der Zouwen, beter bekend als Kraantje Pappie, 
zichzelf dit jaar aardig op de kaart gezet. in 2006 pakte hij 
voor het eerst de ‘mic’ om te kijken hoe ver hij zou komen. 
“Opeens is mijn agenda tot de nok gevuld en ben ik in de 
luxe om te kunnen kiezen uit de leukste voorstellen.” Een 
van de voorstellen waar hij op inging was de 8.6 Ambush 
Tour van Bavaria.

ASSOrTiMENT: 8.6
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ACTUEEL

Na de succesvolle nieuwe huis-
stijlintroductie van Bavaria in 
Nederland in oktober 2009 
hebben meer dan honderd 
landen dit voorbeeld gevolgd. 
De afronding van het gehele 
proces vindt plaats in twee 
belangrijke landen: Rusland en 
Italië. In Italië heeft Bavaria met 

premium-pils een sterke positie 
in de supermarkten met zo’n  
5% marktaandeel. De nieuwe 
producten stromen in vanaf 
medio april en eind mei zal een 
grote landelijke mediacampagne 
van start gaan om Bavaria in 
Italië een nog sterkere positie te 
geven.

Sterke positie in italië

Bavaria heeft een nieuwe consu-
menten-website gelanceerd. De 
site is gebaseerd op de gedachte 
dat een website als platform niet 
meer leidend is. Met de nieuwe 

website kan de consument snel 
van de juiste informatie worden 
voorzien. De dialoog met de con-
sument wil Bavaria echter aangaan 
via social media, zoals Facebook.

Nieuwe consumenten-website

Het Rotterdamse evenement 
Bavaria City Racing breidt uit 
naar Dublin. De demonstra-
ties van onder andere formule 
1-wagens zijn 3 juni dit jaar  
ook te zien in de hoofdstad  
van Ierland. Het is volgens  
Gavin Collins, directeur van 
Bavaria City Racing Dublin,  
zestien jaar geleden dat Ierland 
voor het laatst getuige was van 
formule 1-wagens.

Bavaria City racing dit jaar 
ook in Dublin

Bavaria heeft vorig jaar augustus, 
in samenwerking met Tesco, 
Premium Lager Shandy geïntrodu-
ceerd, een typisch Engels product. 
Bavaria heeft dit als eerste a-merk 
vertaald naar een kant-en-klaar-

product voor de supermarkt. Het 
resultaat is een verfrissende mix 
van Bavaria-premium-pils en limo-
nade met 0.9% alc./vol. Inmiddels 
hebben alle grote supermarkten 
het product opgenomen.

Shandy succes in de UK 

Deze Bavaria Special is een uitgave van Vakblad Supermarkt.
Uitgever: T&S Productions, Tom van Apeldoorn
Samenstelling:  Lianne Kooistra, Merijn van Loenen, 

Eveline van Raaij, Inge van der Heijden
Hoofdredactie: Lianne Kooistra
redactionele medewerking: Sharon Evers, Marloes Kleijer
Sales: Henk Luiten
Vormgever: Digiscript b.v.

Colofon
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ASSOrTiMENT: LA TrAPPE

Toewijding, stilte 
en bezinning

Toewijding, stilte 
en bezinning
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