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1. INLEIDING
Zoetwaren hebben altijd een belangrijke plaats ingenomen in de Franse eetcultuur. Zowel om religieuze,
medicinale als culinaire redenen.1 Uit die lange traditie zijn veel sterk lokaal verankerde snoepjes en koekjes
ontstaan, waar men trots op is. Een kleine greep uit het ruime aanbod: nougat uit Montélimar, violettes uit
Toulouse, babeluttes uit Rijsel, bêtises uit Cambrai, anijssnoepjes uit Flavigny, zoute boterkaramellen uit
Bretagne, boudoirs, roze koekjes uit Reims, craquelins uit Bretagne, nic-nac, petit-beurres, Macarons uit
Parijs en canelés uit Bordeaux.
Ondanks dit ruime culinaire erfgoed zijn er in de Franse markt van zoetwaren (wat in het Frans “épicerie
sucrée” heet) toch heel veel opportuniteiten voor Vlaamse bedrijven. De Franse markt is traditioneel
verschillend aan de Vlaamse, maar de tendensen zijn gelijkend. Kwalitatieve, gezondere en suikerarme
producten, maar ook authentieke producten met een verhaal. Er liggen vooral kansen in de koekjesmarkt:
koekjes worden steeds vaker onderdeel van een maaltijd en maken deel uit van bepaalde
ontspanningsmomenten doorheen de dag waarbij vroeger niet noodzakelijk koekjes werden genuttigd.2
Snoepgoed (confiserie) toont relatief minder goede cijfers en wordt gedomineerd door enkele hele grote
spelers. De consument zoekt naar alternatieven voor suiker en daar moet de producent op inspelen. Dit
zien we in de hoeveelheid nieuw snoepgoed die grote merken elk jaar lanceren en in het soort snoepgoed,
dat nu bijvoorbeeld gekruid of pikant kan zijn. Creativiteit wordt een must!
In deze marktstudie ontleden we enkele onderdelen van de markt, zoals de leveranciers, afnemers en
distributeurs, de eindconsument en hoe u de markt moet betreden. Door een beschrijving van de Franse
markt vandaag en haar tendensen, zult u een beter beeld krijgen over waar uw opportuniteiten liggen.

1
2

http://www.lesucre.com/sucre-a-a-z/histoire/des-histoires-sucrees/les-mille-et-une-nuits-du-sucre.html, opgezocht 26/11/2018
https://www.lepoint.fr/sante/biscuits-apero-chocolat-le-grignotage-a-la-mode-chez-les-francais-12-03-2018-2201630_40.php, opgezocht 26/11/2018
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2. DE MARKT VANDAAG
2.1 KOEKJES EN GEBAKJES VANDAAG
Door social listening is het vandaag mogelijk om een merkwaarde te evalueren aan de hand van sociale
media. Door gesprekken over bepaalde merknamen op sociale media te analyseren kwam het
marktintelligentie-platform Digimind tot de volgende top 10 van meest populaire koekjes in Frankrijk3:

Populariteit in %
2.6

2.4

2.3 2.1

1.31

4.2
4.3

58.5

21.3

Oreo

Kinder Bueno

St Michel

Granola

Kinder Pingui

BN

Pocky

Michel et Augustin

Pepito

Mikado

Het Amerikaanse merk Oreo, onderdeel van Mondelez, is vandaag met grote voorsprong het populairste
koekje op de sociale media in Frankrijk. Het heeft deze eer deels te danken aan de vele recepten waarbij
Oreo-koekjes worden gebruikt, zoals voor ijsjes, brownies of cheesecake.4

3
4

Etude sectorielle: les marques de biscuits sur les médias sociaux en France ; Digimind. 2018.
Etude sectorielle: les marques de biscuits sur les médias sociaux en France ; Digimind. 2018.
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We kunnen de populairste koekjes reduceren tot 5 grote spelers:
Bedrijf

Merken

Omzet in Frankrijk

Mondelez

Oreo, Lu, Granola, Mikado, …

€ 2 871 358 186 omzet in 20145

Ferrero

Kinder Bueno, Kinder Pingui, …

€ 1 240 000 000 omzet in 20166

Michel Biscuits

St Michel

€ 737 133 000 omzet in 20167

United Biscuits France (Yildiz)

BN

€ 159 790 00 omzet in 20178

Michel et Augustin

Michel et Augustin

€ 43 140 000 omzet in 20169

Fransen eten gemiddeld 8.5 kg koekjes per jaar (t.o.v. 10 kg voor Belgen10), De grootste consumenten zijn
echter niet meer de kinderen bij het vieruurtje, maar wel de volwassenen. Hiervan eet bijna de helft minstens
4 keer per week koekjes. Om aan deze vraag te voldoen, produceerden Franse bedrijven in 2014 bijna
400 000 ton koekjes, waarvan de helft voor de Franse markt. De andere helft werd geëxporteerd.11
Economisch vertaald betekent dit meer dan 100 productie-eenheden in Frankrijk en een tewerkstelling van
bijna 13 000 mensen.12
Dat volume is de laatste jaren wel gezakt met 2.2%, gebaseerd op cijfers uit 2017 inclusief het eerste semester
van 2018 tegenover cijfers uit 2016. Daarentegen maakt de duurdere prijs wat goed, waardoor de omzet
tijdens diezelfde periode met slechts 0.1% is gezakt. Het gezakt volume valt te verklaren door de negatieve
berichtgeving over suiker. Het zijn voornamelijk de goedkopere producten die een duik maken. De
kwalitatievere producten, inclusief de premium huismerken, of de bio-producten houden goed stand.13

https://www.verif.com/societe/MONDELEZ-FRANCE-SAS-352775852/, opgezocht 26/11/2018
https://www.ferrero.fr/ferrero-en-france/notre-activite, opgezocht 26/11/2018
Database Astrée Bureau Van Dijk, opgezocht 11/12/2018
8
Database Astrée Bureau Van Dijk, opgezocht op 11/12/2018
9
Database Astrée Bureau Van Dijk, opgezocht op 11/12/2018
10
http://www.campusm4i.fr/wp-content/uploads/2018/01/Les-biscuits-industriels-sucr%C3%A9s-NB-CL-MO-MV_943_1.pdf, opgezocht 26/11/2018
11
https://www.franceagroalimentaire.com/thematiques/produits-de-france/articles/fiche-technique-biscuits-et-gateaux-de-france/, opgezocht 26/11/2018
12
Les fabricants de biscuits et gâteaux de France - Douanes françaises - Traitement CREDOC enquête CCAF 2013
13
https://www.lsa-conso.fr/rupture-de-tendance-sur-toutes-les-categories,300271, bezocht op 27/11/2018
5
6
7
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Giampaoli Schiratti, CEO van Biscuit International, wijst op de verbeterde
nutritionele waarde van de koekjes die het goed blijven doen. Zo ambieert Biscuit
International bijvoorbeeld om koekjes op de markt te brengen die minder suiker
bevatten en vrij van palmolie zijn. Biscuit International is het internationale
bedrijf boven Groupe Poult, Franse marktleider onder de “private label”-koekjes.14
Dezelfde tendens zien we bij de kleinere en lokale spelers op de markt. Vaak wordt
ook de bio-kaart getrokken, waarbij bewaarmiddelen en GGO’s geweerd worden,
en waagt men zich ook aan glutenvrije of zelfs lactosevrije koekjes. Deze
herwaardering voor degelijke ingrediënten konden we ook opmerken bij de zeer
geslaagde lancering van de Cookies met vruchten (Cookies aux Fruits) van LU in
2017.15
Ondanks de pogingen om stand te houden, blijft de markt wel achteruit gaan. Dit
valt waarschijnlijk te wijten aan voorgestelde vernieuwingen die niet ver genoeg
reiken en aan een gebrek aan promoties in de grootdistributie. De innovaties die het
goed doen, werden quasi altijd vergezeld met een geslaagde marketingcampagne.
Zoals Golden Oreo, dat heeft geprofiteerd van een wijdverspreide reclamecampagne
in Frankrijk met de Amerikaanse acteur Owen Wilson. Of St Michel, dat voor de
lancering van de Doonuts à la française in 2017 vol had ingezet op Snapchat en met
een geslaagde humoristische reclamecampagne de juiste doelgroep heeft kunnen
bereiken. Namelijk jongeren die een zoete snack wensen voor het vieruurtje.16
Doonuts van St Michel is trouwens een goed voorbeeld van pâtisserie industrielle die het beter doet dan de
klassieke koekjes. In 2017 realiseerde de pâtisserie industrielle een stijging in omzet van 5.1% tegenover 2016.
De klassieke koekjes daarentegen kenden een daling van 0.3%.17
Het succes van de industriële patisserie wordt enerzijds gedragen door de individuele verpakkingen, die
beantwoorden aan de nomadische stijl van consumeren. Anderzijds zijn er veel gebakjes uit de industriële
patisserie, zoals de madeleine, die vertrouwen en authenticiteit uitstralen. Zij hebben vaak eenvoudige
recepten en liggen in de lijn van het “huisgemaakte” karakter.18
In lijn met de individuele verpakkingen zien we dat de industriële patisserie “verpremiumiseert”. De gebakjes
moeten steeds vaker voldoen aan de smaak van de fijnproever. Mooie voorbeelden hiervan zijn de vele
creatieve variaties op de brownie, koekjes van Bonne Maman (zoals de madeleine in de vorm van een Sint-

https://www.lsa-conso.fr/rupture-de-tendance-sur-toutes-les-categories,300271, opgezocht 26/11/2018
https://www.lsa-conso.fr/rupture-de-tendance-sur-toutes-les-categories,300271, opgezocht 26/11/2018
16
https://www.lsa-conso.fr/coup-de-mou-pour-le-biscuit,302241, opgezocht 26/11/2018
17
https://www.lsa-conso.fr/l-epicerie-sucree-en-chiffres,279652, opgezocht 26/11/2018
18
LSA, n° 2505, 3 mei 2018
14

15
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Jacobsschelp) en de madeleines met chocoladevlokken van St Michel. De enige klassieker die verliest in dit
gamma is de individueel voorverpakte “crêpe”.19
Biscuits en industriële patisserie worden vandaag vaak op een nomadische wijze geconsumeerd, als
tussendoortje doorheen de dag, of als snack onder vrienden. Zoals we eerder zagen worden koekjes ook
vaak gebruikt in de bereiding van desserts. Het is dan ook interessant om te noteren dat de “biscuits
patissier” het goed doet.20
Om koekjes en gebakjes goed in de markt te zetten komt het er op aan om vertrouwen en eenvoud uit te
stralen. Die eenvoud vertaalt zich in een paradox, het product moet enerzijds authentiek zijn, maar moet
anderzijds genoeg vernieuwing brengen om de aandacht te trekken. Bovendien zal een koekje of gebak pas
aanslaan als er goed en coherent wordt gecommuniceerd, met een duidelijk marketingplan.
Om vertrouwen te wekken, kan het goed zijn om open kaart te spelen met de consument. Zoals Groupe
Poult heeft geprobeerd met de geconnecteerde koekjes. Door een logo te scannen kan de consument door
Augmented Reality geïnformeerd worden over het product en meer te weten komen over de samenstelling
van de koek.21

2.2 SNOEPGOED
De markt wordt voornamelijk gedomineerd door enkele grote merken. De top 322:

Haribo

37.7% marktaandeel

Carambar&Co

14.5% marktaandeel

Lutti

12,7% marktaandeel

Merk op dat Carambar&Co (CPK) de snoepafdeling van Mondelez heeft overgenomen en bezig is met de
overname van Lutti van de Duitse groep Katjes International. Het kapitaal van CPK wordt mogelijk gemaakt
door de Franse investeringsgroep Eurazeo. Wanneer de overname van Lutti zal vervolledigd zijn, zal
Carambar&Co 27.2% marktaandeel hebben en harder de concurrentie met Haribo kunnen aangaan.
Het laatste derde gedeelte van de snoepjes wordt verdeeld onder verschillende grote en kleine groepen.
Sucralliance is een alliantie tussen twee familiebedrijven: Verquin Confiseur en Dupont d’Isigny. Verquin kent
men enerzijds van de klassieke pastilles, maar ook van de overbekende Têtes Brulées. Dupont d’Isigny brengt

LSA, n° 2505, 3 mei 2018
http://www.agro-media.fr/analyse/biscuits-et-gateaux-quelles-opportunites-de-croissance-pour-le-marche-20906.html, opgezocht 26/11/2018
21
https://www.ladepeche.fr/article/2016/11/07/2454034-categorie-agroalimentaire-poult-82-82.html, opgezocht 26/11/2018
22
https://www.lsa-conso.fr/le-chiffre-du-jour-le-palmares-des-confiseurs-en-france,292936, opgezocht 26/11/2018
19

20
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klassieke karamellen op de markt. Ferrero roert zich ook op de snoepafdeling met Tic Tac. En dan is er nog
de distributeur Solinest die in Frankrijk enkele grote namen in de portefeuille heeft, zoals Chupa Chups,
Werther’s Original, Mentos, Ricola, etc. Merk op dat Solinest zich specialiseert in snoepgoed dat dicht bij de
kassa wordt geëtaleerd.
Om de plaats van de kleinere spelers in de markt te begrijpen, is het goed om weten dat 1 op 4 gefabriceerde
snoepjes wordt geëxporteerd, maar dat desondanks de balans deficitair is. Er worden dus meer snoepjes
geïmporteerd dan geëxporteerd. Hier spelen kleine KMO’s op in. 40% van de snoepexport bestaat uit
nicheproducten, zoals calissons, marsepein en nougat.23
Waar grote groepen besparen op de traditionele savoir-faire en de lokale leveranciers, zetten kleine
confiseurs daar net op in: confiserie made in France. Zoals het Provençaalse bedrijf Le Roy René, dat in
handen is van de oprichter van de Franse cosmetica-keten L’Occitane, Olivier Baussan. Le Roy René probeert
de Amerikaanse markt te veroveren met een eerste winkel in Miami. De calissons volgens origineel recept
moeten helpen hun doelstelling te verwezenlijken om in 2020 een vijfde van de omzet in het buitenland te
genereren.24
Een ander voorbeeld is Cruzilles, een authentieke confiseur die vruchtengommen en gekonfijt fruit
produceert. Voor hen betekent export nu al 15% van hun omzet. Hun opzet is om terug te grijpen naar
tradities uit de Auvergne, om beter op de authenticiteit te kunnen inspelen, en zo nog meer te kunnen
exporteren. Hiervoor worden er grote investeringen gedaan, waaronder de aanwerving van
exportspecialisten die onder andere de grote beurzen wereldwijd zullen bezoeken.25
Globaal kunnen we zeggen dat snoepgoed het moeilijk heeft. Vooral kauwgom en “bubble gum” hebben het
zwaar te verduren met een omzetverlies van 5.8% in 2017 tegenover 2016. In diezelfde periode verloor het
zakjes-snoepgoed (zoals Haribo) 0.3 punten en doosjes-snoepgoed (zoals Tic Tac) 1.8 punten.26
Een constante is dat consumenten steeds meer de voorkeur geven aan biologische producten, minder suiker
wensen en een regionaal aanbod steeds aanlokkelijker vinden.27
Op iets langere termijn blijft de snoepmarkt vrij stabiel, ongeacht de interne verschuivingen. Sinds 2014 zien
we een lichte daling in omzet en volume. 2015 was dan weer een goed jaar met zowel een stijging in volume
als omzet tegenover 2014. Waarna het opnieuw daalde.28

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/La-confiserie-francaise-fait-les-yeux-doux-a-l-international-34267, opgezocht 26/11/2018
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/La-confiserie-francaise-fait-les-yeux-doux-a-l-international-34267, opgezocht 26/11/2018
25
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/La-confiserie-francaise-fait-les-yeux-doux-a-l-international-34267, opgezocht 26/11/2018
26
https://www.lsa-conso.fr/l-epicerie-sucree-en-chiffres,279652, opgezocht 26/11/2018
27
https://www.lsa-conso.fr/l-epicerie-sucree-en-chiffres,279652, opgezocht 26/11/2018
28
http://www.alliance7.com/wp-content/uploads/2013/04/chiffres-cl%C3%A9s-confiserie-2016.pdf, opgezocht 26/11/2018
23
24
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De Franse snoepproductie verdeelt zich als volgt29:

In de snoepmarkt zagen we dat Haribo tussen juni 2017 en juni 2018 1.2 punten won qua aandeel en dat
Solinest 0.5 punten wint, tot 6.2% marktaandeel. Die andere grote speler Carambar&Co, samen met Lutti,
verloren allebei terrein met respectievelijk 0.3 en 0.2 punten.30
De grote groepen liggen voorop in de markt, en marktleider Haribo verstevigt zelfs zijn positie, maar er
ontwikkelen zich ook kleinere structuren die hun stempel kunnen drukken op hoe de markt zal evolueren.
Deze nieuwe structuren kunnen een voortrekkersrol spelen bij de productie van creatiever en origineler
snoepgoed. Dat steeds vaker moet voldoen aan een norm van authenticiteit, natuurlijker moet zijn en
minder suiker moet bevatten. Bovendien beantwoorden zij bij voorkeur aan nieuwe lifestyletendensen.31
Deze tendensen kunnen betrekking hebben tot sociale media, waarbij het delen van foto’s op Instagram
een steeds grotere rol speelt in bepaalde marketingstrategieën. Zo greep Haribo het snoepen op het werk
aan om gerichte campagnes te voeren rond gesuikerde pauzes op het werk.32

http://www.alliance7.com/wp-content/uploads/2013/04/chiffres-cl%C3%A9s-confiserie-2016.pdf, opgezocht 26/11/2018
https://www.lsa-conso.fr/le-chiffre-du-jour-le-palmares-des-confiseurs-en-france,292936, opgezocht 26/11/2018
31
https://sopexa.com/fr/news/les-derniere-tendances-sur-le-marche-des-bonbons-et-des-snacks/, opgezocht 26/11/2018
32
https://sopexa.com/fr/news/les-derniere-tendances-sur-le-marche-des-bonbons-et-des-snacks/, opgezocht 26/11/2018
29

30
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Een veranderde blik op suiker is een andere cruciale tendens. Goed om weten is dat in tegenstelling tot
witte suiker, honing, esdoornsiroop en bruine suiker als gezond worden gepercipieerd door de Franse
consument.33

2.3 CHOCOLADE
De chocolademarkt in Frankrijk blijft de laatste jaren stabiel en is goed voor 552 650 ton chocolade
(waarvan 380k ton als eindproduct) en een totaalomzet van € 3 280 000 000 in 2017. 63% van de productie
is bestemd voor export. Hiervoor zijn 30 000 directe werkkrachten nodig en 100 productiesites.34
Frankrijk onderscheidt zich van het Europese gemiddelde door een grotere consumptie (buiten de Belgen,
Duitsers en Zwitsers gerekend), maar ook door een grotere voorkeur voor donkere chocolade. Donkere
chocolade is er 6 keer zo belangrijk dan in het Europese gemiddelde. De sterkhouders zijn de tabletten en
het chocoladesnoepgoed, met respectievelijk 33% en 27% marktaandeel.35
Actief in Frankrijk36
Internationals

KMO’s

KMO’s

Barry Callebaut

Abtey

Mazet

Cémoi

Castelain

Monbana

Ferrero

Cluizel

Réauté

Lindt

Le Chocolat des Français

Révillon

Mondelez

Guyaux

Valrhona

Mars

Marlieu

Voisin

Nestlé

Marquise De Sévigné

Weiss

Uit een door Kantar Media uitgevoerd kwantitatief onderzoek blijkt dat Ferrero Rocher voor chocolade het
lievelingsmerk is van de Fransen, gevolgd door Lindt en Côte d’Or. We merken in deze context op dat Ferrero
van alle bedrijven actief op de Franse chocolademarkt veruit het meeste uitgeeft aan publiciteit en
marketing, wat de keuze van de consument kan verklaren. In de winkel zelf laat de consument zijn keuze
eerst en vooral afhangen van de beschikbare smaken in de rayon, dan pas spelen het merk en speciale
aanbiedingen een doorslaggevende rol.37
https://sopexa.com/en/news/latest-trends-sweets-snacks-market/, opgezocht 26/11/2018
http://www.alliance7.com/wp-content/uploads/2018/03/Chiffres-2017-Chocolat.pdf, opgezocht 26/11/2018
35
http://www.alliance7.com/wp-content/uploads/2018/03/Chiffres-2017-Chocolat.pdf, opgezocht 26/11/2018
36
http://www.alliance7.com/wp-content/uploads/2018/03/Chiffres-2017-Chocolat.pdf, opgezocht 26/11/2018
37
https://www.kantarmedia.com/fr/blog-et-ressources/blog/infographie-chocolat-paques, opgezocht 26/11/2018
33
34
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Twee erg belangrijke periodes voor de chocolade-industrie in Frankrijk zijn Pasen en Kerstmis. Rond de
Kerstperiode wordt 8.5% van de jaarlijkse verkoop gerealiseerd en Pasen staat garant voor 3.9%. Veel van
deze aankopen wordt in de supermarkten gedaan, maar in 2017 steeg de verkoop van chocolade in de
kleinere winkels met 8% tegenover 2016.38

Verkoopsevolutie Chocolade 2016-2017 (Nielsen)39
Verkoop in €M

% evolutie vs 2016

Verkocht volume

% evolutie vs 2016

1209.2

-0.9

118300 ton

-0.8

Degustatie (volw.)

812.7

+3.3

41200 ton

+3.3

In snoepgoed

763.3

0

76700 ton

+0.3

Voor kinderen

572.3

+3.3

29800 ton

+3.3

Cacaopoeder

213.6

-1.2

46400 ton

-2.2

Tabletten

2.4 KANSEN EN STRATEGIE
De Franse consument genereert niet noodzakelijk meer volume voor de zoetwarenmarkt, maar hij besteedt
wel steeds meer aandacht aan wat hij koopt. Aankopen worden opgewaardeerd en vaak duurder. Ondanks
het groeiend belang van de grote merken en kwaliteit, probeert de consument steeds meer te besparen via
promoties. Hieruit volgt dat de huismerken terrein verliezen.40
De contradictie om enerzijds te besparen via promoties en anderzijds toch duurdere producten te kiezen,
is niet de enige die we vandaag treffen in de branche. De Franse consument heeft een sterk verlangen om
zichzelf te plezieren met allerlei lekkernijen. Maar hij heeft ook het besef dat hij gezonder en natuurlijker
wil eten. We zien dat de consument ’s ochtends meer de neiging heeft om gezond te eten en dat dit
voornemen verwatert naargelang de dag vordert.41
Een strategisch antwoord hierop formuleren is noodzakelijk. “Brand Stretching” zou een mogelijkheid
kunnen zijn. Zo kan het interessant zijn om de momenten waarop een product wordt genuttigd gestretcht
worden met het oog op de “goûtard” (samentrekking van le goûter of vieruurtje en tard of laat). Een andere

https://www.atabula.com/2018/03/22/les-francais-et-le-chocolat-en-10-chiffres-cles/, opgezocht 26/11/2018
https://www.lsa-conso.fr/l-epicerie-sucree-en-chiffres,279652, opgezocht 26/11/2018
40
https://www.kantarworldpanel.com/fr/A-la-une/snackingsucre-nl49, opgezocht 26/11/2018
41
https://www.kantarworldpanel.com/fr/A-la-une/snackingsucre-nl49, opgezocht 26/11/2018
38
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strategie kan zijn om de doelgroep te stretchen door bijvoorbeeld ook te focussen op groepen
volwassenen.42
Een voorbeeld van stretching dat beide dimensies in acht neemt, was de campagne “Night Assistance” van
Granola. Om een nieuw gamma van koekjes in de markt te zetten, koos Granola ervoor om de kleine
hongertjes ’s avonds laat en ‘s nachts als thema te nemen.43
Hiervoor werd voor de verpakking inspiratie
opgedaan bij enkele biermerken zoals Tuborg en
Cubanisto (met een beperkte oplage in
fluorescerende verpakking). Bovendien werd de
marketingcampagne vervolledigd door een
knappe reclamevideo die de Granola in de
context plaatst van het uitgaansleven.44
Mits de nodige creativiteit en innovatie zijn er
zeker kansen op de Franse markt. 1 op de twee
Fransen eet elke dag een vieruurtje, dit biedt een
grote markt waar veel mogelijk is. Bovendien is de
aankoop van zoetwaren en zoete snacks heel erg
verankerd in de gewoonten van de Fransen.
Bovendien wenst de consument steeds meer kwaliteit en is bereid daarvoor te betalen.45

3. OVERNAMES
3.1 CHRONOLOGISCH OVERZICHT
De zoetwarenmarkt is een complex kluwen van overnames, fusies en allianties. Overnames gebeuren vaak
om nieuwe tendensen te anticiperen of om een marktaandeel te vergroten. Fusies en allianties lijken voor
kleinere producenten dan weer noodzakelijk om de druk van de grote spelers te kunnen weerstaan. Op de
website van FUSACQ46, waar overnames en fusies in kaart worden gebracht, kunnen we gemakkelijk
bijhouden hoe de markt evolueert.

https://www.kantarworldpanel.com/fr/A-la-une/snackingsucre-nl49, opgezocht 26/11/2018
https://www.kantarworldpanel.com/fr/A-la-une/snackingsucre-nl49, opgezocht 26/11/2018
44
https://www.kantarworldpanel.com/fr/A-la-une/snackingsucre-nl49, opgezocht 26/11/2018
45
http://www.expertiselabbymondadori.fr/le-snacking-sucre/, opgezocht 26/11/2018
46
https://www.fusacq.com/buzz, opgezocht 26/11/2018
42
43
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De grootste verschuivingen op de markt in chronologische volgorde:
2014
De Britse groep United Biscuits, in Frankrijk beter bekend door de koekjes BN (Biscuiterie Nantaise), wordt
gekocht door de Turkse gigant Yildiz Holding. Sommige bronnen spreken van een overname van 2.55 miljard
euro. Onder deze holding vallen ook Godiva en Delacre.47
2016
Michel et Augustin, het sympathieke koekjesmerk van twee jeugdvrienden48, verkocht in 2016 40% van zijn
aandelen aan Danone, dat zich opnieuw probeert te positioneren op de koekjesmarkt.49
2017
Sucralliance is in 2005 als snoepgoedafdeling afgescheurd van de chocoladegroep Cémoi. Het jaar daarop,
2006, nam Sucralliance de karamellenfabrikant Dupont d’Isigny over. In 2017 kocht het ook Verquin
Confiseur, bekend van de Têtes Brulées, op en kan het nu uitpakken als grootste Franse onafhankelijke
snoepgoedproducent met een jaarlijkse omzet van € 80 000 000.50
Nog in 2017 kocht de Franse investeringsgroep Eurazeo de Franse snoepgoedafdeling van Mondelez over51
voor naar schatting 250 miljoen euro. Deze activiteit wordt ondergebracht onder een nieuw ontwikkelde
groep CPK (dat staat voor Carambar, Poulain en Krema) en zal in de markt worden gezet onder de naam
Carambar&Co.52
2018
Lang heeft Carambar&Co niet gewacht om nog een slag te slaan en heeft eind oktober 2018 groen licht
gekregen van de concurrentiewaakhond om die andere confiseur Lutti53 over te nemen van Katjes
International. Met deze aankoop zou Carambar&Co gewapend moeten zijn om de concurrentie met Haribo
aan te gaan.
Op kleinere schaal verschuift uiteraard ook heel wat, zoals de recente overname in november 2018 van
Biscuiterie Billiotte door Biscuiterie de Montbozon.54

https://www.lemonde.fr/economie/article/2014/11/03/les-biscuits-bn-deviennent-turcs_4517331_3234.html, opgezocht 26/11/2018
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/success-stories/michel-et-augustin-l-entreprise-de-deux-amis-d-enfance-308128.php, opgezocht 26/11/2018
49
https://www.usinenouvelle.com/article/danone-entre-au-capital-de-michel-et-augustin.N400137, opgezocht 26/11/2018
50
http://www.plusgrandplusfort.fr/bfm-business/de-lunion-de-2-pme-familiales-nait-numero-francais-independant-bonbon, opgezocht 26/11/2018
51
https://www.lsa-conso.fr/apres-le-rachat-des-marques-de-confiserie-de-mondelez-eurazeo-se-pose-en-futur-geant-francais-du-secteur,258705, opgezocht 26/11/2018
52
http://www.leparisien.fr/economie/confiserie-malabar-carambar-et-krema-sont-redevenus-francais-02-05-2017-6909222.php, opgezocht 26/11/2018
53
https://www.fusacq.com/buzz/feu-vert-au-rachat-de-lutti-par-carambar-a168998.html, opgezocht 26/11/2018
54
https://www.fusacq.com/buzz/la-biscuiterie-billiotte-change-de-mains-a170509.html, opgezocht 26/11/2018
47

48
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Grote spelers actief op de Franse markt met hun Franse merken
Carambar&Co

Snoep en chocolade

Carambar, Poulain, Krema, Vichy

Danone

Koekjes

Michel et Augustin

Ferrero

Koekjes, snoep en chocolade

/

Haribo

Snoep

/

Jacquet Brossard

Koekjes

Brossard

Mars

Koekjes en snoep

/

Michel Biscuits

Koekjes

Saint-Michel

Mondelez

Koekjes

LU, Prince, Belvita

Nestlé

Chocolade

Lanvin, Menier

Poult (Biscuits International)

Koekjes

Huismerken

Solinest

Snoep

/

Sucralliance

Snoep

Dupont d’Isigny, Têtes brûlées

United Biscuits/Pladis (Yildiz)

Koekjes en snoep

BN

3.2 ENKELE LEVERANCIERS
In het chronologische overzicht zagen we uitsluitend horizontale bewegingen. Er zijn geen overnames
opgemerkt van afnemers door leveranciers. Hieronder enkele grote agroalimentaire leveranciers voor de
zoetwarenmarkt.
Chocolade

Suiker

Barry Callebaut (Meulan)

Tereos

Cargill Cacao et Chocolat (Le Grand-Quevilly)

Béghin Say

Olam (geen entiteit in Frankrijk)

Saint Louis
Cristal Union
Lesaffre
Sucrerie & Distillerie Ouvré Fils
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4. AFNEMERS
4.1 DE MARKTREVOLUTIE
Al enkele jaren zien we een prijzenslag onder de zoetwaren in de grootdistributie. Dit wijst op een zeer
sterke positie van de supermarkten. Dit heeft de markt de laatste jaren wel wat dooreengeschud. Zo lijden
vandaag vooral de huismerken onder de deflatie van de prijs. Het prijsverschil tussen huismerken en
bekende merken wordt steeds kleiner.55
Dit verklaart de overname van Verquin door Sucralliance, omdat het met Dupont d’Isigny alleen een te
groot aandeel huismerken in het gamma had. Lutti, pas overgenomen door Carambar&Co is zelfs helemaal
gestopt met hun huismerkenproductie. Dit geeft hen de mogelijkheid de industriële capaciteit te
optimaliseren voor export en in te zetten op innovatie, met jaarlijkse investeringen van zo’n 3 tot 5% van
de omzet.56
Een ander gevolg van deze prijzenslag is dat de hoge productiekost in Frankrijk meer begint op te vallen.
Haribo is bijvoorbeeld gestopt met het investeren in de productiecapaciteit in Frankrijk. Het snoepgoed dat
Haribo importeert voor de Franse markt komt nu vooral uit Hongarije, Spanje en Duitsland en
vertegenwoordigt nu al 33% van de totale verkoop.57
Algemeen komen de grote merken als winnaar uit de prijzenslag. Door het wegvallen van het belang van
huismerken gaan enkelen onder hen zich meer richten op export. In sommige gevallen wordt de productie
zelf verplaatst naar competitievere landen. Om deze omwenteling te doorstaan zien we fronten ontstaan
tussen verschillende KMO’s om de nieuwe marktsituatie beter te kunnen beantwoorden. Hierdoor wordt de
markt opnieuw competitiever, wat als onmiddellijk gevolg heeft dat automatisering, R&D-afdelingen en
marketingbudgetten aan belang winnen.58

4.2 DE GROOTDISTRIBUTIE
We zouden de zeer moeilijke markt van de zoetwaren kunnen verklaren door te kijken naar de druk op de
grootdistributie door de opkomst van e-commerce en de herwaardering van de kleine winkels. De ecommerce stijgt ten nadele van de hypersupermarkten en de kleine winkels groeien enerzijds voor
dépannage-inkopen59, maar anderzijds omdat de consument meer aandacht besteedt aan kwaliteit en
nabijheid.

https://www.lsa-conso.fr/turbulences-dans-le-bonbon,257658, opgezocht 26/11/2018
https://www.lsa-conso.fr/turbulences-dans-le-bonbon,257658, opgezocht 26/11/2018
57
https://www.lsa-conso.fr/turbulences-dans-le-bonbon,257658, opgezocht 26/11/2018
58
https://www.lsa-conso.fr/turbulences-dans-le-bonbon,257658, opgezocht 26/11/2018
59
https://www.ouest-france.fr/economie/commerce/la-grande-distribution-en-pleine-revolution-5082267, opgezocht 26/11/2018
55
56
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Als antwoord op deze veranderingen gaan veel aankoopgroeperingen uit de grootdistributie allianties aan
met elkaar.60 Er ontstaan ook nieuwe vormen van samenwerking, zoals die tussen Casino en Amazon.61 Het
concept “drives” wordt heel populair.62 Een andere tendens is dat hypermarchés de deuren sluiten.63
Al zal het ene aanbod wat dominanter aanwezig zijn dan het ander, voor de eindklant betekent dit dat er
veel keuze is tussen de verschillende producten. Door dit rijk aanbod heeft de retailer ook meer keuze in
het gamma dat het aanbiedt, waardoor de macht van de retailer op de producent groter wordt. Een mooi
voorbeeld van deze machtsverhouding is de keuze van Monoprix om sinds 2017 de koekjes van Michel et
Augustin uit de snacking-rayon te halen en te vervangen door de “cookies” van start-up La Fabrique. Dit
betekent voor een kleine KMO als La Fabrique een verdubbeling van de omzet op een jaar tijd. La Fabrique
heeft sinds enkele jaren ook eigen winkels, maar de oprichter, Alexis de Galembert, benadrukt het belang
van B2B-verkoop.64 Hierdoor kan genoeg volume worden gegenereerd om rendabel te zijn.

4.3 DE BUURTWINKEL
In de voedingsmarkt en retail worden klassieke waarden zoals service, raad en expertise steeds belangrijker.
Niet toevallig winnen de kleinere winkels en de buurtwinkels opnieuw aan belang. Volgens een schatting
van het studiebureau Xerfi zou hun jaaromzet tot 2020 jaarlijks met 2.8% stijgen. Deze markt wordt in een
snel tempo ingevuld door drie grote spelers: Casino, Francap en Carrefour.65
In de steden zijn vanaf 2015, met een effect dat nog steeds doorgaat, de hard-discount winkels van de grote
groepen zich beginnen transformeren tot buurtwinkels.66
Hierdoor ontstaat een divers aanbod voor de eindconsument dat mogelijkheden kan creëren voor nieuwe
en kleinere spelers op de markt. 73% van de klanten kiest een buurtwinkel omwille van de specifieke
producten die het aanbiedt. Kwaliteit van de aangeboden producten is vandaag de eerste bezorgdheid van
de consument. Daarnaast speelt het relationele ook een rol bij de keuze van de winkel. Een winkel moet
niet alleen geografisch nabij zijn, maar moet ook voldoen aan een bepaald verwachtingspatroon. Dit
impliceert dat prijs niet de meest doorslaggevende factor is, waardoor producten van een betere kwaliteit
vaak meer kansen zullen krijgen.67

https://www.carnetsdubusiness.com/Grande-distribution-l-autorite-de-la-concurrence-s-inquiete-des-alliances_a1877.html, opgezocht 26/11/2018
https://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/1208285-l-alliance-avec-amazon-nouvelle-etape-du-plan-anti-mastodonte-de-casino/, opgezocht 26/11/2018
62
https://www.ouest-france.fr/economie/commerce/la-grande-distribution-en-pleine-revolution-5082267, opgezocht 26/11/2018
63
https://www.ouest-france.fr/economie/commerce/la-direction-de-casino-confirme-la-cession-d-une-vingtaine-d-hypermarches-6003392, opgezocht 26/11/2018
64
https://start.lesechos.fr/actu-entreprises/conso-luxe-distribution/visite-de-la-fabrique-qui-remplace-michel-augustin-chez-monoprix-9957.php, opgezocht 26/11/2018
65
http://www.toute-la-franchise.com/vie-de-la-franchise-A28071-commerces-alimentaires-de-proximite.html, opgezocht 26/11/2018
66
https://www.lsa-conso.fr/les-magasins-de-proximite-avancent-a-pas-de-geant,208315, opgezocht 26/11/2018
67
http://www.novancia.fr/actualite-commerce-proximite-attentes-clients, opgezocht 26/11/2018
60
61
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5. SUBSTITUTEN EN COMPLEMENTAIRE GOEDEREN
5.1 SNOEP
5.1.1 Complementaire goederen
De bekendste associaties tussen lekkernijen en speelgoed zijn waarschijnlijk de Surprise eitjes van Kinder
en de snoepverdelers van PEZ. Ook Franse producenten leggen
de link tussen speelgoed en snoepgoed. Zo hebben de bekende
snoepjes van Têtes Brûlées een speelgoedvariant, “La Fabrik à
Bonbons” waarbij kinderen zelf hun snoepgoed kunnen
samenstellen. Dit kan men kopen in de speelgoed-retailer La
Grande Récré.68 Een ander voorbeeld zijn de snoepjesspelletjes
van het merk SentoSphère69, die men onder andere bij Oxybul
kan kopen.

De snoepjes van Carambar staan bekend om hun mopjes
binnenin de verpakking die vaak woordspelletjes of raadsels
zijn.70 Dit heeft een heel grote impact op de marketing van
Carambar, omdat iedereen onmiddellijk de link legt met de
bijhorende mopjes. Om deze marketingstrategie nog verder uit
te spitten, heeft het merk ook een gezelschapsspelversie van de
mopjes van Carambar op de markt gebracht, La Mini Boîte à
Blagues de Carambar.
Een laatste voorbeeld is de marketingcampagne van Lutti,
waarin wordt uitgelegd hoe kinderen thuis een pinata kunnen
maken met snoepjes van Lutti.71

https://www.lagranderecre.fr/la-fabrik-a-bonbons-tetes-brulees.html, opgezocht 26/11/2018
http://www.sentosphere.fr/le-gout, opgezocht 26/11/2018
70
http://www.communication-agroalimentaire.com/2017/04/qui-se-cache-derriere-les-blagues-carambar.html, opgezocht 26/11/2018
71
https://www.lutti.be/fr/fetes-et-fun/jeux/la-pinata-cest-sympa/, opgezocht 26/11/2018
68
69
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Snoepjes hebben een speelse en ludieke connotatie en het kan nuttig zijn om dit extra in de verf te zetten
door een specifiek design of een doordachte marketingcampagne.

5.1.2 Substituten
Na golven en tendensen van vegetarisme, glutenvrije producten en veganisme is het nu suiker dat steeds
meer de aandacht opeist. Niet alleen diëtisten kaarten de gevaren van suiker aan, ook de suikertaks op de
frisdranken werpt een schaduw op het imago van suiker.72
Om deze evolutie te anticiperen, brengen de grote merken zoals Haribo en Lutti nu ook snoepjes op de
markt die minder suiker bevatten. Deze light-snoepjes zijn mogelijk dankzij nieuwe technieken en
ingrediënten. Het doel is om de authentieke smaak te behouden. “Snoepjes zonder suiker maken we niet,
want we weten nog niet hoe, zonder toegevingen te moeten doen op de smaak”, legt de sterke man van
Haribo France, Jean-Philippe André, uit. In 2018 bracht het al diverse nieuwe producten op de markt met
30% minder suiker, zoals Fruitilicious en SeaFriends. In het procedé wordt de suiker vervangen door
natuurlijke maïsvezels.73
Substituten voor snoep zijn voornamelijk fruit en droge vruchten. Maar de sector reageert gepast en werkt
al jaren aan oplossingen, zoals kleinere en individuele verpakkingen. Bovendien is de situatie niet
dramatisch. De Franse consument is zich meer bewust van het belang van gezonde voeding, maar snoepjes
blijven wel een pleziertje dat we onszelf wel eens toelaten.74

5.2 KOEKJES
5.2.1 Complementaire goederen
Traditioneel is het aandeel van ontbijtkoekjes groot, met producten van Belvita, St Michel, Kellogg’s, … Maar
zowel het volume als de omzetcijfers dalen. In 2018 rapporteerde marktonderzoeksbureau IRI een daling
van 9.2% in volume en 5.9% in omzet tot een cijfer van 136.8 miljoen euro in de periode januari-augustus
2018.75 Een verbeterde nutritionele waarde en een geschikte communicatiecampagne zouden hier een
gunstig effect kunnen hebben.

https://www.lesechos.fr/01/05/2018/lesechos.fr/0301614377329_confiseries---les-industriels-mettent-le-cap-sur-les-bonbons-alleges.htm, opgezocht 26/11/2018
https://www.lesechos.fr/01/05/2018/lesechos.fr/0301614377329_confiseries---les-industriels-mettent-le-cap-sur-les-bonbons-alleges.htm, opgezocht 26/11/2018
74
https://www.lesechos.fr/01/05/2018/lesechos.fr/0301614377329_confiseries---les-industriels-mettent-le-cap-sur-les-bonbons-alleges.htm, opgezocht 26/11/2018
75
https://www.lsa-conso.fr/coup-de-mou-pour-le-biscuit,302241, opgezocht 26/11/2018
72
73
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Om het gamma ontbijt uit te breiden, kiezen sommige producenten ervoor om zowel koffie en koekjes op
de markt te brengen. Bekende Franse voorbeelden hiervan zijn Café Grand’Mère dat via Jacobs Douwe
Egberts in handen is van Mondelez, Nestlé met Nescafé en
Nespresso en Danone met producten zoals Coffee Creamer
International Delight. Er is ook het Parijse Cafés Richard dat
leverancier is voor de horeca van koffie en eveneens koekjes
distribueert.
Een ander voorbeeld dat past in de stretching-strategie is het
linken van koekjes aan aperitief of laatavond-snack. Steeds
meer genieten mensen van het drinken van een glas met
vrienden thuis, zonder noodzakelijk uit te gaan. Dit
vertegenwoordigt nu al 8% van de momenten waarop we
koekjes consumeren.76 Een klassiek voorbeeld van koekjes die
men eet in combinatie met alcoholische dranken zijn de roze
koekjes van Fossier.

5.2.2 Substituten
Substituten voor koekjes zijn voornamelijk fruit, droge vruchten en donkere chocolade. Op culinaire blogs
komen energy balls vaak terug. Energy balls zijn zelfgemaakte bolletjes met diverse ingrediënten die doen
denken aan graanrepen. Deze balletjes hebben grote voordelen. Ze zijn per definitie authentiek, aanpasbaar
naar ieders dieet en men kan elke keer een andere energy ball maken.77&78
Inspelen op de aanwezigheid van dergelijke substituten kan door variëteit en vernieuwing te brengen, door
in te spelen op voedingstendensen en belang hechten aan de authenticiteit en de voedingswaarde.

6. DE MARKT BETREDEN
6.1 OPPORTUNITEITEN VOOR KOEKJES
11% van de koekjesconsumptie bestaat uit koekjes die we onderweg opeten.79 Nomadische consumptie is
al jaren een groeiend fenomeen waar men rekening mee moet houden. Dit heeft implicaties op de
verpakking en op het soort koek dat men aanbiedt. In deze context is het wellicht interessant om inspiratie
op te doen bij producenten die creatief bezig zijn met dit thema, zoals Tassiopee en Kovee. Dit zijn
respectievelijk eetbare koffietasjes en eetbare koffielepeltjes.
http://www.agro-media.fr/analyse/biscuits-et-gateaux-quelles-opportunites-de-croissance-pour-le-marche-20906.html, opgezocht 26/11/2018
https://www.huffingtonpost.fr/2018/11/12/on-a-teste-la-recette-simple-et-ultra-rapide-des-energy-balls_a_23583687/, opgezocht 26/11/2018
78
https://www.femmeactuelle.fr/cuisine/tendance-cuisine/tendance-energy-ball-32164, opgezocht 26/11/2018
79
http://www.agro-media.fr/analyse/biscuits-et-gateaux-quelles-opportunites-de-croissance-pour-le-marche-20906.html, opgezocht 26/11/2018
76
77
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Vieruurtjes zijn een belangrijk onderdeel van de dag voor vele Fransen. Een op drie zou minstens drie
keer per week een snack eten in de namiddag.80 Om consumenten voor deze snack koekjes te laten kiezen,
kunnen verschillende strategieën worden toegepast. Een voorbeeld hiervan is de marketingcampagne van
Haribo die zich focuste op de pauze op het werk. Hou ook rekening met enkele keuzecriteria voor het
vieruurtje: zichzelf plezieren, smaakbeleving, snel en praktisch en de zin om te variëren.81
’s Avonds geldt plezier als belangrijkste criterium, waarbij andere elementen de keuze minder
beïnvloeden.82 Enerzijds worden koekjes hier vaak gebruikt als bodem voor huisgemaakte desserts, zoals
de jocondes, boudoirs, palmiers, etc. Communicatie op de verpakking hierover kan handig zijn in een
marketingstrategie, zoals ideeën voor recepten. Voorts worden koekjes ’s avonds ook steeds vaker gegeten
als snack. Dit werd door Granola aangewend om hun koekjes te plaatsen in de context van uitgaan en
bierconsumptie.
Consumenten letten steeds vaker op hun voeding. Gezondere koekjes kunnen hier een antwoord op
bieden. Suiker is vandaag het belangrijkste criterium om het gezonde karakter van een product te
beoordelen. Daarnaast spelen ook tendensen zoals glutenvrije diëten een rol. Dit laatste is een niche-sector,
maar met groeipotentieel.83 Eenvoud en duidelijkheid betreffende de ingrediënten geeft ook een
meerwaarde en biedt de mogelijkheid dit aan te wenden om de authenticiteit van het product in de verf
te zetten.
Een tendens die overwaait uit het Verenigd Koninkrijk is om verpakkingen zo te verzorgen dat koekjes
het perfecte geschenk worden84 en kunnen dienen als bedanking voor een invitatie. Een goed voorbeeld
hiervan is de chocolaatjesdoos “Champs-Elysées” van de Zwitserse chocoladefabrikant Lindt.

http://www.agro-media.fr/analyse/biscuits-et-gateaux-quelles-opportunites-de-croissance-pour-le-marche-20906.html, opgezocht 26/11/2018
https://www.kantarworldpanel.com/fr/A-la-une/snackingsucre-nl49, opgezocht 26/11/2018
82
https://www.kantarworldpanel.com/fr/A-la-une/snackingsucre-nl49, opgezocht 26/11/2018
83
https://www.vitagora.com/blog/2018/marche-sans-gluten/, opgezocht 26/11/2018
84
http://www.agro-media.fr/analyse/biscuits-et-gateaux-quelles-opportunites-de-croissance-pour-le-marche-20906.html, opgezocht 26/11/2018
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6.2 OPPORTUNITEITEN VOOR SNOEPJES
Net zoals bij koekjes is het bij snoepjes van groot belang om de hoeveelheid suiker te beperken. Het is
voornamelijk de witte suiker dat een slecht imago met zich meedraagt. Niet geraffineerde suikers brengen
in dit opzicht minder problemen met zich mee. Eenvoud en duidelijkheid omtrent de ingrediënten is
opnieuw van belang, communiceer over fairtrade en natuurlijke ingrediënten.85
Onze samenleving en onze eetpatronen worden steeds meer divers. Het kan interessant zijn om hiermee
rekening te houden en minder producten zoals gelatine te gebruiken. Haribo doet dit met veel producten
en communiceert daar ook over.86 Zij mikken hierbij op vegetariërs en bepaalde geloofsgroepen om zo
hun doelgroep te vergroten.
Als een product omwille van de soort of de traceerbaarheid van ingrediënten zich onderscheidt van
andere producten is het zinvol om daar over te communiceren. Zo wordt vertrouwen gecreëerd bij de
consument en worden de sterke punten van het product in de kijker gezet. De grootste confiseurs uit
Frankrijk hebben in dat opzicht in juni 2018 een charter ondertekend waarin sommige eigenschappen van
het eindproduct zullen gegarandeerd worden87.
De 5 hoofdpunten88:


de veiligheid van de producten wordt beter gegarandeerd door bepaalde producten te bannen
(zoals titaandioxide)



er zal beter worden gecommuniceerd over verstandige consumptie



tradities zullen beter worden beschermd



meer stabiliteit en transparantie over de agroalimentaire keten die vooraf gaat aan de productie



de ambitie om 100% duurzaam te worden

Door de groeiende druk op suiker is het belangrijk voor de snoepproducent om zich te focussen op andere
eigenschappen die het wel goed doen. Zoals beleving en plezier. Om dit te verwezenlijken, kan men
inzetten op innovatie en communicatie. Voorbeelden van innovatie onder de grote producenten zijn de
Haribo Chamallows Choco, een marshmallow met chocolade rond, of de vegetarische kauwpasta’s van
Lutti, zoals Smoofizz of Smoodou. Ook de verpakking en de marketingstrategie kan men innoveren.
Voorbeelden hiervan zijn de vintage verpakking Treets van Lutti en de escape game die M&M’s had
georganiseerd om de nieuwe karamelsmaak in de verf te zetten.89

https://sopexa.com/fr/news/les-derniere-tendances-sur-le-marche-des-bonbons-et-des-snacks/, opgezocht 26/11/2018
https://www.haribo.com/frFR/informations-consommateurs/les-gelifies/les-ingredients.html , opgezocht 26/11/2018
87
http://www.alliance7.com/les-confiseurs-de-france-signent-leur-charte-dengagements/ , opgezocht 26/11/2018
88
http://www.alliance7.com/les-confiseurs-de-france-signent-leur-charte-dengagements/ , opgezocht 26/11/2018
89
https://www.lsa-conso.fr/la-confiserie-tourne-a-petit-regime,298601 , opgezocht 26/11/2018
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6.3 HOE DE MARKT BETREDEN?
Door de prijzenslag hebben er, zoals hiervoor beschreven, grote veranderingen plaatsgevonden in de
sector van de zoetwaren. Het is nuttig om te herhalen dat de huismerken zeer moeilijke tijden achter de
rug hebben en dat van de merkproducten de grote spelers een steeds groter stuk van het aandeel naar
zich toe trekken. En toch is het mogelijk om te scoren. Dit kan door origineel uit de hoek te komen of door
een traditionele “savoir-faire”.
Hoe een Vlaamse zoetwarenfabrikant te werk moet gaan om de Franse markt te veroveren, hangt
grotendeels van het product af. Er kan bijvoorbeeld voor een commercieel agent gekozen worden indien
het een vrij algemeen product betreft. Maar hoe meer niche het product is, hoe minder interessant het
wordt voor een agent. Bovendien vergroot de producent zijn marges door rechtstreeks zijn product in
de markt te brengen.
Uit navraag bij diverse Vlaamse zoetwarenfabrikanten is gebleken dat het in die context zinvol is om een
Frans persoon in dienst te nemen om de Franse markt te bespelen en meer vertrouwen te winnen.
Bovendien werken steeds meer retailers via consignatie, wat inhoudt dat de producent pas betaald wordt
indien het product ook echt wordt verkocht. Dit kan een reden zijn om ook een Franse entiteit op te
richten.

7. CONCURRENTIE
Het is klaar en duidelijk dat de zoetwarenmarkt in Frankrijk moordend concurrentieel is en wordt
gedomineerd door wereldspelers die zich veelal lokaal vertalen in nationale merken. Het gegeven dat deze
wereldspelers een steeds groter deel van de taart opeisen, heeft als effect dat zij in verhouding meer
mogelijkheden hebben om te investeren in vernieuwing, zoals automatisering, marketing, onderzoek en
ontwikkeling.
De toetredingsbarrières liggen heel hoog. Maar er zijn mogelijkheden. Om op te vallen moet een product
zich van de andere onderscheiden en kwalitatief zijn. Focussen op een prijsvoordeel kan een strategie zijn,
maar het is belangrijk zich er van bewust te zijn dat anderen deze strategie al bewandeld hebben. Nieuwe
producten worden bij voorkeur in de markt gezet met een verhaal dat creativiteit of ambacht uitstraalt.
Eveneens moet een product voldoen aan specifieke kwaliteitseisen, ook al zijn ze soms duurder.
Voorbeelden van kleine KMO’s die succes hebben zijn Michel&Augustin - dat in een snel tempo een
middelgrote speler is geworden door in te spelen op een jeugdig imago, duurzaamheid en kwaliteit - en
La Fabrique - dat mede door een slim commercieel plan en een uitgedokterde groeistrategie successen
boekt in eigen winkels en bij Monoprix.
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Dat, ondanks de moeilijkheden, ook in de categorie van de huismerken mogelijkheden zijn, bewijst Poult,
marktleider onder de huismerken, met een jaaromzet van 300 miljoen euro.90

8. TRENDS
De grote producenten hebben een voordeel wat betreft onderzoek en ontwikkeling om nieuwe producten
op de markt te brengen en zo marktaandeel te winnen. Daarentegen zijn het de KMO’s die uit noodzaak
moeten vernieuwen. De KMO’s uit de zoetwarensector zijn zich bewust van de veranderende eisen van
de consument en produceren steeds meer producten die minder suiker en vet maar meer biologische
ingrediënten bevatten. Soms is biologische landbouw niet voldoende om de consument te verleiden en
gaat men over tot lokale landbouw.91
Naast het verbeteren van de ingrediënten is er ook een trend om bepaalde ingrediënten te weren. Steeds
meer producten worden vegetarisch, door gelatine te weren, of zelfs veganistisch en dus lactosevrij. Een
voorbeeld hiervan is La Boule van de KMO Funky Veggie, die zoetwaren voor aan de kassa produceert.92
Andere zaken die steeds vaker worden gemeden zijn bewaarmiddelen, kleurstoffen en artificiële aroma’s.93
Zowel de bereiding als de vorm van een product worden steeds geraffineerder. Men probeert meer
gesofisticeerde producten te verwerken in de bereiding, zoals St Michel dat sesamzaadjes toevoegt aan de
sablés om een meer krokante ervaring te bieden. Die verfijnde smaken gaan vaak gepaard met een mooi
ontwerp van de producten. Om van Oreo een meer elegant koekje te maken dat beter past bij een klein
tasje koffie werd een nieuw product op de markt gebracht, Oreo Thin & Crispy.94
Dezelfde dualiteit blijft terugkomen. Zoetwaren moeten gezonder zijn en voldoen aan verfijning en
elegantie. Maar ze moeten in eerste instantie blijven wat ze zijn: “gourmandise” om bij te watertanden.

https://www.ladepeche.fr/article/2016/11/30/2469119-agroalimentaire-biscuiterie-poult.html, opgezocht 26/11/2018
https://www.lsa-conso.fr/special-pme-epicerie-sucree-miser-sur-des-produits-sains,298591, opgezocht 26/11/2018
92
https://www.lsa-conso.fr/special-pme-epicerie-sucree-miser-sur-des-produits-sains,298591 , opgezocht 26/11/2018
93
https://www.lsa-conso.fr/biscuits-gourmands-oui-mais-surtout-plus-sains-et-plus-fun,269342 , opgezocht 26/11/2018
94
https://www.lsa-conso.fr/biscuits-gourmands-oui-mais-surtout-plus-sains-et-plus-fun,269342 , opgezocht 26/11/2018
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Parallel met het product zelf moet ook de verpakking meer uitgewerkt
worden en gebruikt worden als een marketingtool. Een voorbeeld van een
“snacking sucré” dat chic en mooi ontwikkeld is, zijn de chocoladesnacks Petit
Croc’ van Monbana. Een eigentijdse verpakking vervaardigd uit kraftmateriaal,
met daar enkele eenvoudige zinnetjes op. Deze vermelden waar en met wie
je de chocolaatjes kan eten, waardoor de fantasie van de consument aan het
werk wordt gezet. Bovendien vermeldt de verpakking kwalitatieve
ingrediënten zoals gezouten boter uit Isigny, nougat uit Montélimar en
Guérande-zout. Let ook op de “Fabrication française”.
Een andere mogelijkheid is om de meer ludieke sfeer op te zoeken.
Snoepgoedfabrikant Fizzy brengt vaak snoepgoed op de markt dat in
speelgoed wordt verwerkt. Een product van Fizzy, Lily de Eenhoorn, is een
roos eenhoorntje met daarin Fizzy-snoepjes. Hierdoor heeft een kind aan een voordelige prijs zowel
snoepgoed als speelgoed. Fizzy brengt ook speelgoed op de markt voor de merken Barbie en Scooby-Doo.95
Niet alleen speelgoed, ook koekjes kunnen op een ludieke manier in de markt worden gebracht. Alles
hangt af van de doelgroep dat de producent voor ogen heeft. De Emochoco’s van Lu Pépito mikken op
een jongere doelgroep en drukt smiley’s op de koekjes. Hierdoor kunnen kinderen op vele verschillende
manieren combinaties maken door de koekjes naast elkaar te leggen tijdens het vieruurtje.96
Een andere component van de communicatie is marketing en publiciteit. Er bestaan de klassieke
televisiereclames, maar die zijn vrijwel niet toegankelijk voor KMO’s en worden volledig ingenomen door
de grootste producenten. Digitale communicatie is veel laagdrempeliger en met een portie creativiteit kan
ook daar heel wat bewerkstelligd worden. Via sociale media kan echt geluisterd en gecommuniceerd
worden met de consument. Influencers kunnen ingezet worden om een product via de sociale kanalen
van de influencer aan een breder publiek te tonen. Een influencer kan een bekend persoon zijn bij jong
en/of oud, een bekende kok, etc. Verpakking kan ook interactief worden gemaakt, waardoor de
consument door middel van een code of een verwijzing op de verpakking meer te weten kan komen over
de producent door informatie die online beschikbaar wordt gesteld.
Een laatste belangrijke trend die we waarnemen is dat producenten steeds meer zelf
verantwoordelijkheid nemen en het voornemen maken om ecologische alternatieven te bedenken voor
verschillende processen in het productieproces. Zo besloot Mondelez om tegen 2025 internationaal alle
verpakkingen 100% recycleerbaar te maken en zal het tegen 2020 65 miljoen kg aan verpakking minderen.97
Bovendien zal het binnenkort wettelijk bepaald zijn dat in Frankrijk geen producten meer mogen worden
verhandeld afkomstig uit landbouw die ontbossing veroorzaakt. Hiervoor zal een nieuw label worden

https://www.lsa-conso.fr/special-pme-epicerie-sucree-miser-sur-des-produits-sains,298591 , opgezocht 26/11/2018
https://www.lsa-conso.fr/biscuits-gourmands-oui-mais-surtout-plus-sains-et-plus-fun,269342, opgezocht 26/11/2018
97
https://www.businessinsider.fr/mondelez-international-emballages-recyclables-2025 , opgezocht 26/11/2018
95
96
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ontwikkeld, om bedrijven te belonen die dit verbod op voorhand en uit eigen initiatief hanteren.98 Het is
een goed idee om dat te anticiperen en daar over te communiceren.

9. CONCLUSIE
De Franse zoetwarenmarkt is veelzijdig met een dominantie van grote spelers, voornamelijk internationale
actoren, maar met een stevige basis aan KMO’s die ook hun belang hebben in de markt. De grote groepen
verstevigen enerzijds hun positie door hun marktaandeel te proberen vergroten. En anderzijds door
strategische overnames te doen die toelaten om een meer gebalanceerd aanbod te hebben of om een
schaalvoordeel te creëren. Internationals zetten in op automatisering en R&D, terwijl KMO’s steeds vaker
gebruik maken van hun lokale schaal om beter te kunnen antwoorden aan de nieuwe noden van de
consument.
KMO’s kunnen onder andere inzetten op een segment van kwalitatievere en duurdere zoetwaren dat
recentelijk aan belang is gaan winnen. In het klassieke merkenaanbod daarentegen heeft de laatste jaren
een heuse prijzenslag gewoed. Huismerken hebben rake klappen gekregen en de merkproducten hebben
hun prijzen sterk zien dalen. Dit heeft marktverschuivingen met zich meegebracht dat zowel impact heeft
gehad op de innovaties als op de handelsbalans van de sector.
Gelijktijdig met deze interne evoluties is er een omwenteling aan de kant van distributie en retail
waargenomen. Waarden zoals authenticiteit, service, raad en expertise hebben in stedelijke gebieden aan
belang gewonnen. Dit betekende een boost voor de buurtwinkel, omdat zij deze rol kunnen spelen.
Bovendien kan de buurtwinkel beter beantwoorden aan de lokale noden, waardoor meer verscheidenheid
op de markt mogelijk wordt. Een andere evolutie die een fundamentele impact heeft op de distributie is
de e-commerce. Deze vorm van handel zorgt op zijn eentje voor het failliet van concepten zoals de
hypermarchés.
De keuze van de consument wordt eveneens beïnvloed door een groeiend belang van enkele traditionele
waarden. Zo geven de kwaliteit en de herkomst van de ingrediënten steeds meer de doorslag bij het
aanschaffen van zoetwaren. Daarnaast zien we ook dat het dieet van de bevolking meer divers wordt.
Daar moet over nagedacht worden als een producent gebruik maakt van dierlijke producten, allergenen
of ingrediënten die als milieuonvriendelijk of ongezond worden ervaren.
Door de gewijzigde markt en de strengere eisen van de consument is het van cruciaal belang dat de
producent zijn inspanningen in de verf zet en nadenkt over hoe hij zijn doelgroep wenst aan te spreken.
Is de klant een volwassene op zoek naar degelijkheid, of een jeugdig iemand die meer aangetrokken wordt
tot een ludiek imago? Is de context van consumptie enkel het vieruurtje, of wordt er ook een dimensie

98

http://www.lefigaro.fr/sciences/2018/11/14/01008-20181114ARTFIG00029-la-france-tente-de-lutter-contre-la-deforestation-importee.php , opgezocht 26/11/2018
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voor de avond en feest gecreëerd? Voor een marketingstrategie is het belangrijk om na te denken over
de associaties die men moet maken als men het product of de verpakking ziet.
Ondanks de vele tradities waar men in Frankrijk trots op is en op de moordende concurrentie, beweegt
er zeer veel onder de zoetwaren. Grote groepen hebben dan wel een enorm marktaandeel, de markt is
verre van dichtgebetonneerd. Er zijn genoeg verschuivingen in de retail en tendensen onder consumenten
die het mogelijk maken om de markt te betreden. Beschouw die veranderingen als een opportuniteit en
grijp uw kans. Succes!
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10. ANNEXE 1: BRONNEN EN BEURZEN
10.1 ALGEMENE BRONNEN
Fusacq
Actualiteit over overnames en fusies
https://www.fusacq.com/
LSA
Actualiteit over business en consumptie
https://www.lsa-conso.fr/
Sopexa
Communicatiebureau gespecialiseerd in de voedingsindustrie
https://sopexa.com/fr/
INSEE
Nationaal instituut voor statistiek en economische studies
https://www.insee.fr/fr/accueil

10.2 OVER ETEN
L’Alliance7
Federatie van syndicaten uit de voedingsindustrie
http://www.alliance7.com/
Syndicat du chocolat (Alliance7)
http://www.alliance7.com/syndicat-du-chocolat/
Syndicat de la confiserie (Alliance7)
http://www.alliance7.com/syndicats-confiseries/
Syndicat des fabricants de biscuits et gâteaux (Alliance7)
http://www.alliance7.com/syndicat-des-fabricants-de-biscuits-et-gateaux/
Agro-Media
Actualiteit over de agroalimentaire industrie
http://www.agro-media.fr/
Vitagora
Agroalimentaire cluster
https://www.vitagora.com/
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Franceagroalimentaire
Webmagazine over de agroalimentaire industrie in Frankrijk
https://www.franceagroalimentaire.com/
Chocolat & Confiserie Magazine
Magazine over chocolade en snoepgoed
https://www.chocolat-confiserie-magazine.com/
Chocolatiers Confiseurs de France
Confederaties van chocolatiers en confiseurs
https://www.chocolatiers.fr/
UPGCAF - Union professionnelle des grossistes en confiserie et alimentation fine
Overkoepelende groep voor aankoopcentrales
http://www.cgi-cf.com/decouvrir-la-cgi/97-nos-adherents-federations-sectorielles/340-upgcaf-unionprofess-gross-confiserie-alimentation-fine.html

10.3 BEURZEN
Sandwich & Snack Show
Reed Expositions
Porte de Versailles
75015 Paris
https://www.sandwichshows.com/fr-fr/les-salons/sandwich.html
Salon de la Pâtisserie
Sweet Event
Porte de Versailles
75015 Paris
https://www.lesalondelapatisserie.fr/
Sial
Comexposium
Parc des Expositions
93420 Villepinte
https://www.sialparis.fr/
Sirha
GL Events Exhibitions
Eurexpo
69680 Chassieu
https://www.sirha.com/fr
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Salon du Chocolat
Event International
Porte de Versailles
75015 Paris
https://www.salon-du-chocolat.com
Salon Saveurs
Spas Organisation
Espace Champerret
75017 Paris
https://www.salon-saveurs.com/
Serbotel
Parc des Expositions
44300 Nantes
https://www.serbotel.com/
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11. ANNEXE 2: CONTACTEN VAN AANKOPERS
Wenst u contactgegevens van aankoopverantwoordelijken van zoetwaren te ontvangen, dan nodigen wij
u uit een e-mail te sturen naar paris@fitagency.com.

Disclaimer:
De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat stellen een beeld te vormen
met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste zorg verzameld op basis van de beschikbare data en
documentatie op het ogenblik van de publicatie. Deze publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid
voor uw specifieke situatie. Zij kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel of ander gespecialiseerd advies.
Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke foutieve vermeldingen,
weglatingen of onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de
interpretatie van de informatie in deze publicatie. De verwijzingen in deze publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of
personen houden geen bijzondere aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige verantwoordelijkheid zou kunnen
teweegbrengen.
Datum van publicatie: december 2018.
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