De consumenten
fair shares
Huishoudens met kinderen
gelden als heavy users in de
non-alcoholische drankenmarkt,
maar in geld zijn tweeverdieners, 140
kostwinners en welgestelde
120
gepensioneerden eigenlijk
interessanter voor de drankenmarkt als totaal. Het is opvallend 100
hoeveel geld kostwinners
80
uitgeven aan speciaalbier en
hoeveel wijn gepensioneerden
60
kopen. Bij hen belandt er veel
minder fris in het boodschappen40
mandje, maar des te meer bier of
wijn. Daarmee leveren de
20
gekochte drankenliters een (veel)
hoger bedrag in euro’s op.
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In euro’s - en daar
draait het bij de
verkoop uiteindelijk
om - geven de
gezinnen uit de
hogere inkomensgroepen het meeste aan
dranken uit: € 361 per
jaar. Ze worden op de
voet gevolgd door
kostwinners (€ 329)
en tweeverdieners (€
321) per jaar. De
categorie valt uiteen in
pils/bier, wijn en
frisdranken. Bijna
60% van de omzet
wordt gedraaid met
alcoholische dranken,
ruim 40% met
frisdranken.
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Actiecategorie

Fair shares
De beste drankenverkoper is Jan Linders
men een fair share van
125. Ook in 2015 was
dat zo, toen lag de fair
share op 120. De
nummers twee en drie
zijn Nettorama en
Poiesz. Ruimte voor
groei in dranken is er
met name in wijn, hier
heeft het speciaalkanaal nog een aandeel
van ruim 10%. In Fris en
pils hebben supermarkten zo’n 95% van de
drankenmarkt in
handen.
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De promotiedruk is in alle
drankensegmenten hoog tot
zeer hoog. Gemiddeld wordt
bijna een op de drie dranken in
actie verkocht. De actiedruk is
extreem in krattenpils, waar
tot wel drie van de vier kratten
met korting de winkel uitgaat.
Voor pils totaal ligt dit rond de
50%. Speciaalbier kent
traditioneel een lagere
promodruk. Ten opzichte van
2015 steeg de promodruk in
dranken met zo’n 5%. De
stijging was het grootst in
bier/pils.

