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Algemeen/inleiding
Deze campagne is een vervolg op de driejarige Conferencecampagne die is gestart op 25
september 2012 en geëindigd op 24 september 2015. Looptijd van dit campagnejaar was één
jaar, nl. van 25 september 2015 tot 24 september 2016. Het betreft een eigenstandige
campagne, maar in de communicatie wordt ook wel gesproken van ‘jaar 4’.
Het eerste deel van deze jaarrapportage bestaat uit de beschrijving van resultaten van dit
campagnejaar 4. Vervolgens worden de resultaten per actie beschreven.
Doelstellingen
Hoofddoelstelling van deze campagne (jaar 4) was door grotere belangstelling voor Conference
peren te krijgen, de dalende Duitse perenconsumptie om te buigen naar een groei van 10%.
Daarnaast was de doelstelling de bekendheid en voorkeur van de Duitse consumenten voor
Conference te verhogen.
Evaluatie algemeen
De volgende onderzoeken zijn gedaan:
1. GFK cijfers conference per aankopen voor thuisverbruik Duitsland en exportcijfers.
2. Kwalitatief campagne evaluatie (na 0 en 1 -meting campagne 2015-‘16) Conference
peren (Mediatest).
3. Impact van de tastings op de winkelvloer- kwalitatief onderzoek door het uitvoerende
bureau Serviceplan.

1

Jaarrapportage jaar 4 Conference peer

November 2016

1. Resultaten GFK cijfers en exportcijfers
GFK

per hh in kg

tot volume in ton

gemid grootte hh

Bron: GfK PanelServices

Duitsland: Conférence peer aankopen voor
thuisverbruik
target %
2014
2015 % 2015/2014 2015/2016
0,50 0,51

2%

19.694.5 20.046,6

10%

2,05 2,05

De Gfk cijfers voor het kalenderjaar 2016 zijn nog niet beschikbaar. Daarom zijn de jaren 2014
en 2015 vergeleken. De stijging in consumptie na de driejarige Conferencecampagne van 20122015 was 7,1%. Deze stijgende trend zet ook in campagnejaar 4 door.
Exportcijfers
Deze positieve trend is ook te zien in de blijvende stijging van export van Conferenceperen uit
België en Nederland. In 2012 was de totale Conference export uit Nederland en België
(gezamenlijk) naar Duitsland ca 19.238 ton. Deze gezamenlijke totale export steeg in
campagnejaar vier tot 30.396 ton. Dat is een stijging van ruim 57%.
Enige kanttekening bij het optellen van deze cijfers is dat de export in België per kalenderjaar is
gerekend, en die uit Nederland per afzetseizoen (van augustus tot juli). Echter doet dat niets af
aan de jaarlijks stijgende trend.
Belgium export pears (x1000 kg) per year

Duitsland

2012

2013

2014

2015

6.195

5.951

9.400

12.065

Holland export pears (x1000 kg) per season aug-july

Duitsland

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16 (june)

13.043

17.319

22.287

18.331
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Het laatste campagnejaar is de exportstijging vanuit België opvallend, terwijl de export vanuit
Nederland daalde. Dit kan te maken hebben gehad met verschillen in prijs, waardoor
goedkopere Conference meer kon worden geëxporteerd. Of een verschil in het netwerk tussen
Belgische of Nederlandse exporteurs en Duitse retailers. Maar geen van deze mogelijke oorzaken
is te onderbouwen met cijfers.
Deze groei op de Duitse markt is een belangrijke schakel in het opvangen van de sterk gedaalde
Conference export na de boycot van Rusland op Europese agrarische producten. Echter is deze
stijging bij lange na niet voldoende om de volumes op te vangen die voorheen naar de Russische
markt gingen. De noodzaak voor deze Duitse campagne is dan ook erg groot voor de
Nederlandse en Belgische Conferencetelers.
2. Resultaten kwalitatieve campagne evaluatie Mediatest

Op basis van onderzoek naar kennis, houding en gedrag van de Duitse consument ten opzichte
van Conference peren, kunnen we concluderen dat zowel de bekendheid als de voorkeur voor
Conference is gestegen met één procentpunt. De metingen zijn verricht in geheel Duitsland.
Kennis

Zowel de spontane als geholpen bekendheid zijn met 1% gestegen, van 7% naar 8% en van 22%
naar 23%. In vergelijking tot de meting aan de start van de campagne in 2012, is een grote
stijging te zien in de geholpen bekendheid. Deze was in 2012 nog 18% (eveneens gemeten over
geheel Duitsland). In 2016 was deze 23%. Gerekend over de gehele looptijd van de campagne (4
jaar), betekent dit een stijging van ruim 27%.
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De metingen laten geen invloed zien op de bekendheid van de website (7%) en het gebruik (5%)
van de website www.conferencebirnen.de . Bij degenen die weleens Conferenceperen hebben
gekocht is de website iets bekender (15%).
De producteigenschappen van Conference zijn bekend en gewaardeerd. Ruim 6 op de 10 kopers
(62%) vindt de kwaliteit goed en 36% vindt de kwaliteit aanvaardbaar. Het oordeel over
Conference peren is in de periode 2015-2016 gestegen met betrekking tot smaak, kwaliteit en
stevigheid. Ook de prijs wordt beter beoordeeld dan bij de 0-meting in 2015. De doelstelling wat
betreft het bekend maken van de Duitse consument met de producteigenschappen van
Conference is behaald. Conference is volgens Duitse consumenten een sappige (72%), verse
(70%), zoete (66%), knapperige (53%) peer, die het hele jaar verkrijgbaar is (32%). De eigenschap
‘jaarrond verkrijgbaar’ scoort van deze vijf producteigenschappen het minst.
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Houding
Het percentage van de consumenten dat aangeeft wel eens Conference te kopen, is in 2016
(44%) ten opzichte van 2015 (47%) gedaald. Als we dit afzetten tegen het percentage dat aan het
begin van de campagne in 2012 (36%) weleens Conference kocht, is het nog steeds fors hoger.
De kwaliteitsperceptie is onveranderd gebleven.

De prijs en kwaliteit zijn belangrijk om voor een specifiek perenras te kiezen. Geregelde
aanbiedingen en een goede prijs zijn dan ook aanbevelingen. Van belang is om de smaak van de
peer als zoet, sappig en knapperig te communiceren. Smaak en sappigheid zijn de belangrijkste
motivators. In de ondertitel van de campagne Knackig Frisch und Suss Saftig, komt dit ook tot
uiting.
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Als consumenten in aanraking zijn gekomen met een tasting is duidelijk de bekendheid hoger,
zowel de spontane als geholpen bekendheid. Ook de voorkeur voor Conference stijgt naarmate
men wel in aanraking is gekomen met een tasting. Deze stijging in bekendheid is ook te zien als
consumenten een advertentie van Conference hebben gezien. Maar het zien van een advertentie
zorgt niet voor een stijging in voorkeur, dit in tegenstelling tot de tastings die dit effect wel
hebben.
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Gedrag
Een grote groep van Duitse consumenten (45%) koopt gemiddeld 1x per week of vaker peren.
Opvallend is dat de groep kopers van Conference die 1x per week of vaker peren koopt groter is
(52%) dan de groep ‘algemene’ consumenten. Verreweg de meeste peren worden gekocht in de
supermarkt (74%). Dat is vergelijkbaar met eerder onderzoek in de campagnejaren 2012-2015.
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Consumenten kopen peren het meest voor directe consumptie. De peren worden zowel hard als
zacht gegeten. Er is niet een bepaalde voorkeur die eruit springt.

Slechts een vijfde van de consumenten (22%) geeft aan de peren gewoon los te eten. De meeste
consumenten eten peren in een fruitsalade (65%). Ook worden peren vaak gebruikt in desserts
(37%).
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3. Impact van de tastings op de winkelvloer- kwalitatief onderzoek Serviceplan.
Gemiddeld werd de smaak als erg goed gewaardeerd door 64% van de proevende consumenten
tijdens de tastings. De consumenten in de supermarkt Edeka Hessenring waardeerder de smaak
het hoogst met 82%.

De versheid en de presentatie werd ook gemiddeld als erg goed gewaardeerd door 64% van de
consumenten tijdens de tastings. In supermarkt Edeka Stroetmann werd de versheid en
presentatie het meest als erg goed aangemerkt (83%).

9

Jaarrapportage jaar 4 Conference peer

November 2016

Gemiddeld werd tijdens de tastings Conference geproefd door 168 personen. Dat varieerde van
82 personen gemiddeld bij Hessing tot 221 gemiddeld consumenten bij Globus.

Van deze proevende consumenten kochten gemiddeld 71 personen Conference peren. De
gemiddelde conversie berekend over alle supermarktvestigingen, namelijk hoeveel procent van
deze proevende consumenten daadwerkelijk Conference kocht, is daarmee 42%.
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Ook de gemiddelde conversie
van shoppers (ook nietproevers) tot aankoop van
Conference is relatief hoog ten
opzichte van de gemiddelde
conversie in andere campagnes
van Serviceplan. Waar met
andere AGF campagnes
gemiddeld een conversie van
15% per dag werd behaald,
was deze in de Conference
campagne 21%.

Bron:Serviceplan GmbH

Het grootste deel van de
proevende consumenten tijdens
de tastings had een gemiddelde
leeftijd tussen de 40 en 50 jaar
(37%). Ook viel een groot deel van
de consumenten in de
leeftijdscategorie 30-40 (33%). Een
relatief groot verschil met de
categorie 20-30 (9%). Ervan
uitgaand dat vrouwen gemiddeld
hun eerste kind krijgen rond 29
jaar (Duitsland Instituut) is het
grootste aandeel van de kopers
ouder van een jong gezin met
kinderen tussen de 0-12 jaar. Dit is
precies de doelgroep die de
campagne beoogde te bereiken.
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Korte beschrijving per actie campagnejaar 4:

De actie voor de invulling van het concept heeft in het eerste campagnejaar plaats gevonden
(2012 zie jaarverslag 1). Bij aanvang van de campagne werd een concept ontwikkeld met drie
‘keyvisuals’ (jongen, meisje, vrouw) en de slogan “Conference, Immer eine gute Idee”. Het
concept bevat ook de creatie van een logo en een patch die de twee kwaliteiten van de peer
uitlegt, namelijk knapperig/fris en zacht/sappig. Dit concept werd het 2de, 3de en ook dit 4de
campagnejaar behouden.
Actie 1. Website
Er is voortgegaan met de website, die in voorgaande periode is ontwikkeld, bestaande uit een
Homepage met achterliggende pagina's. Op deze website kunnen consumenten terecht voor
meer info over: peer, recepten, bouwstenen, toolbox, grafisch materiaal etc). Met ook een
animatiefilm, die het teeltproces uitlegt. Invoegen van recepten en bewerking van foto's.
Deze website is in dit campagnejaar geactualiseerd en bijgewerkt.

Binnen de aangepaste EU regelgeving is al in eerdere campagnejaren een zogenaamde
landingspagina toegevoegd voor de website met aanduiding van de verschillende talen en landen
waar de Conference website beschikbaar is . Door het klikken op "choose language" zijn 4
mogelijk taal/land-keuzes getoond: België – Belgique – Deutschland – Nederland.
De website is van september 2015 tot september 2016 door 26961 bezocht. Het jaar daarvoor
was dit door 31673 bezoekers. Gemiddeld bekeken de bezoekers 2,03 pagina’s. Vorig
campagnejaar was dat 2,13. Van de bezoekers was dit jaar 90,64% een nieuwe bezoeker. Vorig
jaar was dat in 89,53% het geval. Gemiddeld heeft de site dus 10% terugkerende bezoekers.
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Actie 2. POS Actions
2.1 POS materiaal
Het POS materiaal is in eerdere campagnejaren (2012-2015) al ontwikkeld. Het bestaande POS
materiaal is ook in campagnejaar 4 ingezet. Een deel van het POS materiaal dat stuk of versleten
was is vervangen. Het nieuwe logo Enjoy its from Europe is toegevoegd aan al het bestaande
promotiemateriaal als ook aan het nieuwe gedrukte materiaal.

Het bestaande POS materiaal werd nagekeken op slijtage en herbruikbaarheid voor campagne
jaar 4, met name vanwege de toevoeging van het logo Enjoy, its from Europe. Een status van het
nog bruikbare materiaal is opgemaakt. Aan het bestaande materiaal (meubilair voor de tastings)
is door het aanbrengen van een sticker het juiste Enjoy its from Europe toegevoegd. Daarnaast
werd, met oog op de tastings extra materiaal geproduceerd voor kwalitatief goede tastings met
de juiste materialen.
Aantal geproduceerder stickers voor bestaand materiaal : 395
De volgende materialen werden gereproduceerd:
- Promotion table :
33 stuks
- Pop-up pillar :
38 stuks
- Promotional clothing
69 stuks
- Consumer brochure
232.500
stuks
2.2 Promotion ladies & Tastings
Het hoofdonderdeel van de campagne zijn de tastings,
om de Duitse consumenten kennis te laten maken met
de smaak van Conference peren, de
producteigenschappen en de gebruiksmogelijkheden.

In tegenstelling tot de eerste 3 campagnejaren is het
gebied waar de tastings werden geplaatst niet alleen
beperkt tot Nordrhein-Westfalen, maar verspreid over
geheel Duitsland. Het merendeel van de tastings is
gehouden in Nordrhein-Westfalen en Rheinland-Pfalz
(72%). De overige tastings hebben plaatsgevonden
rondom Hamburg (12%), Berlijn (9%) en in Beieren (7%).
Deze uitbreiding van de regio’s is bewust gekozen in de
dichtst bevolkte gebieden op verzoek van verschillende
supermarktketens, die hun promotiecampagnes in de
regel landelijk uitrollen, en niet beperken tot de regio
Nordrhein-Westfalen.
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Er zijn in totaal 1264 tastings gehouden bij 13 verschillende supermarktketens en tijdens de
Duitse consumentenbeurs Grüne Woche. In het oorspronkelijke plan was uitgegaan van 1500
tastings. Uiteindelijk zijn er 1264 gehouden. Dit heeft te maken met verschillende factoren.
Bijvoorbeeld de afhankelijkheid die er is van retailketens, of zij geïnteresseerd zijn om deze
tastings te plaatsen op de winkelvloer. Ook is het afhankelijk van hoeveel supermarktvestigingen
de betreffende retailer wil laten deelnemen. Daarnaast hangt veel samen met het creeren van de
juiste connecties met de inkopers en commercieel verantwoorderlijken van retailers. Verder is
het ook afhankelijk van de periode in het seizoen. Later in het seizoen zijn Conference peren
vaak duurder vanwege minder beschikbare hoeveelheid goede kwaliteiten. Dan zijn retailers ook
minder geneigd om Conference in te kopen, zeker als deze voor die tijd nog niet in het
assortiment zat, en dus ook niet geinteresseerd in het afnemen van tastings. Ongeveer in mei
eindigt het afzetseizoen Conference. Na mei zijn dan ook geen tastings meer georganiseerd.
Year

# Tastings

2015-16

1.264

Retailers
Handelshof, Edeka Stroetmann, Klaas & Kock, Kaisers, Wasgau, Grüne
Woche, Rewe Nord, Rewe Mitte, Edeka Minden, Edeka Rhein Ruhr,
Edeka Südbayern, Edeka Hessenring, Globus, HIT

Tijdens elke tasting was er telkens 1 promodame aanwezig per winkel van 10u tot 19u.
De promodame laat telkens de aanwezige klanten in de winkel proeven van de conference peer
waarbij extra uitleg wordt gegeven over de conference peer, zijn oorsprong, de houdbaarheid en
mogelijke recepten. Daarnaast waren er ook 2 tastings dames aanwezig op de consumenten
beurs “Grüne Woche” te Berlijn gedurende 9 dagen (= 18 tastingdagen in het totaal).
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Actie 3. Advertenties/ advertorials
Er zijn in totaal 4 advertenties geplaatst in 4
magazines van verschillende retailketens.
Daanaast is het nodige materiaal en informatie
aangereikt voor het opmaken van artikelen die
werden gepubliceerd ter promotie en
ondersteuning van de aanwezigheid van
Conference peer bij deze retailers.
Oorspronkelijke waren er 9 advertenties in het
plan opgenomen. Er zijn minder advertenties
geplaatst dan we voorzagen. De inzet is om de
advertenties in de magazines te plaatsen van de
ketens die in dezelfde periode tastings houden.
Dat moet dan wel net passen in de planning en in
de ruimte van de magazines. Uiterindelijk hebben
er in 4 verschillende magazines advertenties
gestaan. Het betrof de magazines:
-Fruvital Magazine (Kaiser’s Tengelmann),
- Wasgau,
- Globus en
- Edeka.

Actie 4. Eigen Activiteiten

Er zijn geen eigen andere promotie acties uitgevoerd aanvullend aan de POS activiteiten. De
eigen activiteiten op dit punt betroffen de werkzaamheden voor deze campagne. Medewerkers
van GroentenFruitbureau en VLAM hebben de campagne actief ondersteund met eigen
werkzaamheden. De voornaamste activiteit was hierin het benaderen van retailers vanuit de
campagne om de tastings en advertenties te plaatsen. Het overtuigen van het nut en de kansen
van de tastings, het concreet krijgen van data en locaties, en het afstemmen onderling (VLAM en
GroentenFruitbureau) en met het uitvoerende bureau, heeft een grote tijdsinspanning gevraagd.
Daarnaast hebben de medewerkers van GroentenFruitbureau en VLAM het uitvoerende bureau
ondersteund bij het adviseren rond ontwikkeling en bijdruk van promotiemateriaal, en de inzet
op de consumentenbeurs Grune Woche.
Al in kwartaal 1 van de campagne bleek dat het budget van deze eigen activiteiten werd
overschreden. VLAM en GroentenFruitbureau waren zich ervan bewust dat het budget beperkt
was begroot. Dit is bewust gedaan om zoveel mogelijk budget beschikbaar voor tastings te
houden.
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