Design

77

José Rijkaart en
Arend Bouwer: ‘Lidl
is tevreden met de
nieuwe verpakking.’

Farm Dairy ontwikkelt nieuwe melk-can

Onderscheiden
in een moeilijke markt

tekst Lisette de Jong

Zuivelbedrijf Farm Dairy introduceerde voor de private label-markt
een 2-liter melk-can die opvalt in design en gebruiksgemak. De
verpakking staat sinds eind oktober 2017 in het schap bij Lidl en
wordt enthousiast ontvangen door de consument.

J

aarlijks produceren Nederlandse koeien een slordige
13 miljard liter rauwe melk.
Die wordt verwerkt tot diverse
zuivelproducten voor binnenen buitenland, waaronder dagverse consumptiemelk. Zo’n
tachtig procent van deze melk
gaat onder private label over de
toonbank, vaak verpakt in een
2 liter-can. ‘Alle Nederlandse
supermarktformules gebruiken dit type verpakking, voor
hun huismerk, hun budgetmerk, of voor allebei tegelijk’,
zegt Arend Bouwer, Managing
Director bij Farm Dairy. ‘De
prijsverschillen in deze markt
zijn beperkt, evenals het
onderscheidend vermogen. De
consument kan nog net zien of
het om een A- of ander merk
gaat, en om weide- of reguliere
melk, maar daarmee houdt het
zo ongeveer wel op.’

ken waarde te hechten aan een
groot handvat en aan schenkgemak. Ze vinden het ook prettig als de verpakking doorzichtig is, omdat je dan kunt zien
hoeveel melk er nog in zit’, vertelt customer marketeer José
Rijkaart, die het onderzoek
coördineerde.

De voordelen van de nieuwe can voor consumenten: groot handvat en
opening iets uit het midden voor schenkgemak en doorzichtig, zodat
gebruikers kunnen zien hoeveel er nog in zit.

Een verwisselbare
embossing en grote sleeve
bieden retailers alle
ruimte voor branding.

Farm Dairy – in Nederland
marktleider in de productie
van melk-cans – besloot verandering te brengen in deze situatie. ‘We wilden een verpakking ontwikkelen waarmee
retailers zich kunnen onderscheiden’, aldus Bouwer. Hij
vroeg zijn marketeers om te
onderzoeken wat consumenten vinden van de diverse
melkverpakkingen die op de
markt zijn. ‘Consumenten blij-
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De verkopen
stijgen sinds de
introductie
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Met die kennis in het achterhoofd schakelde Farm Dairy
designbureau Plato in om een
ontwerp te maken. Uitkomst
is een can met een groot en
prettig handvat en mooie ronde vormen, die bovendien goed
past in zowel het koelschap
in de winkel als de koelkast
thuis. ‘De opening bevindt zich
iets buiten het midden’, vertelt
Rijkaart. ‘Dat maakt het uitschenken gemakkelijker.’
Aan beide zijkanten zit een
verwisselbare embossing, die
de retailer extra mogelijkheid
biedt tot branding. Behalve de
embossing biedt ook de sleeve
mogelijkheden voor branding.

Nieuwe productielijn

Over Farm Dairy
Zuivelbedrijf Farm Dairy, in 1998 opgericht door Gerrit de Bruijne
en gevestigd in Lelystad, levert een slordige 200 miljoen liter aan
dagverse zuivel per jaar aan alle grote retailers in Nederland. De
zuivel wordt verkocht onder private-label merken als Milbona
(Lidl), Jumbo, AH en de Zaanse Hoeve (Albert Heijn), Milsani (Aldi)
en Melkan (Superunie). Bij Farm Dairy werken 130 mensen.

De productie van de cans - van
granulaatkorrels tot en met het
blazen en afvullen - gebeurt
in de eigen fabriek van Farm
Dairy. Het bedrijf liet er een
compleet nieuwe productielijn
– gebouwd door machineleverancier Milacron – voor aanleggen.
‘Je hebt eigenlijk meerdere
klanten nodig om zo’n grote
investering te kunnen doen,
maar in ons geval was dat
moeilijk haalbaar’, vertelt Bouwer. ‘Onze klanten – vrijwel
allemaal retailers – zijn
elkaars concurrent en willen
niet tegelijk met dezelfde innovatie op de markt komen.’

Het bedrijf legde bij meerdere
klanten een prototype van de
can neer en lichtte de filosofie
erachter toe.

Launching customer
Lidl meldde zich na een maand
of wat als launching customer.
‘In nauwe samenwerking met
hen zijn we de verpakking verder gaan optimaliseren.’
Toen het ontwerp naar de zin
was van alle betrokken partijen schakelde Farm Dairy
opnieuw Milacron in om
matrijzen te bouwen voor de
nieuwe blaaslijn.
Het ontwerp van de verpakking vergde een stuk of wat
inventieve oplossingen, vertelt
Rijkaart. ‘We moesten extra
ruimte creëren voor het handvat, maar de can moest nog wel
in de koelkast en in het schap
van de supermarkt passen.
Daarom hebben we hem iets
langer gemaakt.’ Het mocht
ook geen me too worden van de
2,4 liter Campina-can die al op
de markt was. ‘We hebben
hem daarom bewust een wat
ronder, vriendelijk design
gegeven. En tegelijkertijd kun
je hem liggend wel stapelen.’

Efficiënt stapelen
Ook over de omdozen moest
goed nagedacht worden. ‘De
doos moest voldoende open
zijn, zodat de consument zon-

der scheuren een can eruit kan
pakken en ook representatief
zijn – bij Lidl wordt dit artikel
in het schap vanuit de doos
gepresenteerd – en daarnaast
stevig en stapelbaar’, zegt Rijkaart. ‘Aanvankelijk wilden we
een doos voor zes cans, maar
dat leidde tot een vierkante
doos, die niet efficiënt stapelbaar was op een pallet. Daarom zijn we naar een doos van
acht cans gegaan.’
De inwisselbare embossing
brengt een extra logistieke
uitdaging met zich mee voor
Farm Dairy, zegt Bouwer.
‘Omdat de cans door de klantspecifieke embossing maar
voor één retailer gebruikt kunnen worden, bouwen we nu
een extra sorteringsstap in.’
De nieuwe melk-can staat
sinds eind oktober 2017 in het
schap bij Lidl, met 100%
Nederlandse weidemelk van
het huismerk Milbona erin.
‘Lidl is tevreden met de nieuwe
verpakking en geeft aan dat de
verkopen van haar weidemelk
sinds de introductie stijgen.’
Inmiddels tonen ook andere
retailers belangstelling.

Biobased verpakking
Bij Farm Dairy wordt alweer
hard gewerkt aan de volgende
innovatie: een biobased highdensity polyethyleen (HDPE)verpakking op basis van suikerriet. Voor het bedrijf een
logische stap. Bouwer: ‘Retailers in de private label-markt
zijn steeds meer bereid te
investeren in onderscheidend
vermogen – of het nu gaat om
design en gebruiksgemak of
duurzaamheid. Daar spelen
wij met onze innovaties op in.’
www.farmdairy.com

