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YIL’DRIZ VEROVERT PLEK IN HET SCHAP

Sausmerk
onderscheidt
zich met dop
Met een onderscheidende puntdop veroverde Yillys Food
Concepts met sausmerk Yil’driz een nieuwe plek in het
supermarktschap. Lof was hun deel: Yil’driz won de Wheel
of Retail en een FoodAward. Afgelopen zomer verraste het
merk opnieuw; de karakteristieke spitse dop kreeg een fel
oranje ‘Adopter’ zodat de fles ondersteboven kan staan.

‘D

e verpakking is bij uitstek geschikt om een probleem
voor de consument op te lossen. Zo is ons sausmerk
ook ontstaan. Toen ik in 2008 bij een bezoek aan de
plaatselijke shoarmazaak de kok vloeibare sambal zag gebruiken, dacht ik: zo, dat is handig! Voorheen zat ik namelijk altijd
met een mesje sambal uit een onhandig potje te peuteren. Door
vloeibare sambal in een fles te stoppen los ik dat probleem op,
bedacht ik mij’, zegt Bram Muilwijk, directeur van Yillys Food
Concepts.

De oranje
Adopter zet
de fles op
zijn kop.

6

Knijpflesjes
De kiem voor een nieuw sausmerk was gelegd. ‘Ik geloofde in
een markt voor de betere sauzen, zeker als zij verpakt zijn in
een handige fles.’ Thuis gaat Muilwijk (tot hilariteit van vrouw en
kinderen) met potten en pannen in de weer om een smaakvolle
sambalsaus te maken. Op internet bestelt hij vijfhonderd kunststof knijpflesjes, bedenkt de exotisch klinkende naam Yil’driz
-‘die naam had ik ooit ergens gelezen’- en laat hij etiketten
ontwerpen.
Bij plaatselijke supermarkten biedt Muilwijk de flesjes vloeibare
sambal aan, met als enige verzoek: ‘Laat mij even weten wanneer de flesjes op zijn.’ Binnen vijf weken was zijn sambalproductie uitverkocht. ‘Ik bleek een behoefte te hebben aangeroerd.’
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Consumenten laten proeven
De Yil’driz-sauzen worden tegenwoordig in nagenoeg alle supermarkten verkocht. Dat ging echter
niet zonder slag of stoot. Bedenker Bram Muilwijk
toerde in 2010 met een Volkswagen Caddy heel Nederland rond om de saus in de supermarktschappen
te krijgen. Op zaterdagen bakte hij in supermarkten
shoarma en vroeg hij consumenten zijn Yil’driz-saus
erbij te proeven. ‘Dat is van doorslaggevend belang
geweest. Mensen moeten een nieuw product eerst
ervaren. Na het proeven werden ze enthousiast’,
aldus Muilwijk. In 2014 verkocht Yil’driz ruim zes
miljoen flesjes en haalde een marktaandeel van 12,5
procent.

De jaren erna verloopt de merkintroductie verre van soepel,
maar inmiddels ligt Yil’driz in nagenoeg alle supermarkten,
verkocht het in 2014 ruim zes miljoen flessen en heeft het een
marktaandeel van 12,5 procent in het FBG-saussegment (fon-

sauzenverpakken

Rob Crins en Bram Muilwijk.
due, barbecue, gourmet). Sinds kort voert de sausfabrikant Yilly
Food Concepts ook snacksauzen en behelst het totale aanbod
ongeveer 25 verschillende smaken.

De merkintroductie verliep
verre van soepel

Puntdop
De verpakking speelde een belangrijke rol, stelt Muilwijk: ‘Als je
een plek in het schap wilt veroveren, moet je onderscheidend
zijn. Daarom koos ik voor de puntdop. Consumenten vinden de
dop ook prettig doseren.’ Maar elk voordeel heeft zijn nadeel: de
Yil’driz-fles kan dankzij de spitse dop niet op zijn kop staan. Het
laatste sausrestje is hierdoor moeilijk uit de fles te krijgen.
Toen ontmoette Muilwijk de directeur van GBO Projects, Rob

Crins. GBO Projects ontwerpt, ontwikkelt en produceert producten. Crins: ‘Muilwijk vroeg ons om over de restjeskwestie na te
denken.’ Zo gevraagd, zo gedaan. Een week later presenteerde
GBO Projects het 3D-printontwerp van een ring die op de spitse
dop kon worden gedrukt en waarmee de fles op zijn kop kon
staan. Muilwijk was direct enthousiast. De op het hele sausassortiment toepasbare ring, kreeg de naam Adopter.
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Nominatie voor Adopter
GBO Projects bedacht in 2014 de Adopter voor het
merk Yil’driz en verzorgde ontwerp, ontwikkeling,
tooling, productie en levering vanuit hun vestigingen in Helmond en Hong Kong. De Adopter maakt
het mogelijk de kenmerkende puntdop van Yil’driz
op zijn kop te zetten. Yil’driz paste de ring toe op
wat langzamer lopende sauzen, die daardoor een
verkoopstimulans kregen. De Adopter werd genomineerd voor de Packaging Innovations Award 2014.

‘De uitrol ging snel: binnen zeven weken hadden
we honderdvijftigduizend Adopters in huis.’

bevestigde Adopter, vond gretig aftrek. ‘Even waren wij bang dat
de consument de Adopter van het ene flesje af zou halen om
hem op hun favoriete sausflesje te drukken, maar dat gebeurde
niet.’ Dat juist de wat langzamer roterende sauzen hierdoor beter verkochten, spreekt Muilwijk aan. ‘Wij voeren het liefst acties
met een toegevoegde waarde. Wie weet heeft deze actie tot
gevolg dat deze sauzen blijvend beter scoren, waardoor retailers
graag het complete assortiment aanhouden.’
Toch is het een vraagteken of de succesvolle Adopter-actie een
vervolg krijgt. ‘Klanten bellen ons nog steeds om de Adopters,
maar marketing kost geld en wij zijn onze knopen aan het tellen.
Daarnaast werken wij met GBO Projects ook aan een andere
upside-down-oplossing.’ De Adopter standaard op alle sausflessen monteren, is volgens Muilwijk geen optie: ‘Dan vervalt ons
unique selling point.’

Zwarte ketchupfles

‘De exotisch klinkende naam Yil’driz
had ik ooit ergens gelezen’
Muilwijk: ‘Tijdens de ontwerpbespreking lag er ook al een concreet voorstel voor de matrijsbouw, productie en levering van de
Adopters. Vervolgens ging het snel. Binnen zeven weken hadden
wij honderdvijftigduizend Adopters in huis. Als je dan weet, dat
deze in het Verre Oosten zijn gemaakt ….’

Verkoopstimulans
In augustus introduceerde het merk de nieuwe verpakking in de
supermarkten. De gratis op de wat langzamer lopende sauzen

De verpakking is een belangrijk marketinginstrument voor het
merk Yil’driz. Muilwijk: ‘Via de verpakking communiceren wij met
de consument. We vertellen bijvoorbeeld op elke verpakking
waar die saus lekker bij smaakt. Een verpakking moet passen
bij de inhoud. Onze etiketten zien er smaakvol uit, omdat de
saus dat ook is. Verder moet de verpakking onderscheidend zijn.
Wij verpakken onze Italiaanse Ketchup in een zwarte fles, omdat
het hele ketchupschap al rood kleurt.’
De Yil’driz-verpakkingen zijn niet biologisch afbreekbaar, de
sauzen zitten in recyclebare PE- en PP-flessen. ‘In de toekomst
willen wij wel graag maatschappelijk verantwoord verpakken. De
rentmeestersgedachte leeft bij ons. Tegelijkertijd werken dergelijke omzettingen bijna altijd kostprijsverhogend en de consument
wil dat niet betalen. Mensen kopen onze sauzen om de inhoud,
niet om de verpakking.’
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