
Copar, nieuw
zoetwa ren bed rijf
King, Rang, Candyman, Haagse Hopjes: voor zoetwareninkopers en -verkopers

allemaal bekende namen. Allemaal van Copar. Maar wie is Copar?

Helemaal nieuw is Copar eigenlijk niet, want het

bestaat nu bijna een jaar. Maar in de zoetwaren

markt is een speler van die leeftijd wel degelijk

een nieuwe speler. Is daar in die overvolle

zoetwarenmarkt echter nog wel plaats voor?

Managing director Hans Leene en sales director

John van Kessel zien nog mogelijkheden genoeg.

En dat blijkt wel als je door de presentatieruimte

van het bedrijf in Raamsdonksveer loopt, vol

merken en producten, en dus ook die bekende

merken - pepermunt van King, keelverzorgers

van Bentasil, rolletjes Rang, Italiano en Lakri

sal, het Amerikaanse premiumsnoep van Jelly

Belly, hangpresentaties van Candyman, salmiak

van Gaper, zakjes Haagse Hopjes, koffiesnoepje

Kopiko, chocolade paashazen en eitjes van Belga

en Jacquot, vrieslolly's van Kabouter Plop, Poké

mon-snoep, Pez, Two To One, Topps ...

Maar daar zegt Leene iets tegendraads over: "In

feite zie je hier eerder te veel dan te weinig pro

ducten. We willen ons richten op de merken die

we consistent in de markt kunnen zetten:' Van

Kessel: "Ons als dozenschuiver manifesteren, is

wel het láátste wat we willen:'

Copar is nieuw, maar komt niet uit het niets vallen.

Dan moeten we terug naar: WI. Verduijn, handels

huis en importeur van zoetwaren. Na de verkoop

door de eigenaar maakte dit bedrijf verkoop na

verkoop mee. Verduijn werd overgenomen door

Lutti (uit Frankrijk), Lutti werd overgenomen door

Campbell. Campbell verzelfstandigde het tot Con

tinental Sweets Group. Continental Sweets Group

werd verkocht aan investeerders Axa en Gilde. Die

verkochten het in een pakket met meer zoetwaren

aanbieders aan CSM. En CSM verkocht dit bedrijf

samen met (toen nog) RBV Leaf aan investeerder

CVe.

Daarna ontstonden er twee Leafs: Leaf Holland,

met merken als Sportlife, Xylifresh, Red Band en

Venco. En: Leaf Holland Distribution, de distri

buteur en marketing- en salesorganisatie voor

bijvoorbeeld King, Rang, Lakrisal, Italiano, Haagse

Hopjes en Bentasil. Daarbij deed Leaf Holland

Distribution ook de marketing en sales van merken

van derden, zoals Jelly Belly, Pez en Topps. Najaar

2007 kwamen Hans Leene en Jorris van Doorn - de

eerste van LeafHolland Distribution, de tweede

van Leaf Holland - tot de bevinding dat de kansen

van al deze merken onderbenut bleven. En zo on

derhandelden zij met Leaf voor een management

buy-out. En dat lukte.

Waarna Copar ontstond, samensmelting van

'Confectionery Partners Nederland:

De missie van Copar is: uitgroeien tot een leve

rancier met:

- een langetermijnbeleid voor sterke, succesvolle

merken,

- unieke, onderscheidende items en

- een volwassen aanpak van 'kindernovelty's:

En dat allemaal gericht op maximale toegevoegde

waarde. Die laatste wens is natuurlijk niet origi

neel, beseft Leene: "Maar het is wel van belang

als je naar onze concurrentie-omgeving kijkt.

Onze bestaansgrond is anders dan die van de vele

aanbieders met eigen fabrieken. Vandaag de dag

kunnen retail- en inkooporganisaties als Albert

Heijn, Schuiterna en Superunie gewoon hun

eigen zoetwaren onder private label of huismerk

met hun eigen specificaties overal laten produ

ceren. Het is een markt waarin fel geconcurreerd

wordt. Onze bestaansgrond moet zijn dat we de

supermarkt, zoetwarenspeciaalzaak en out-of

home een relevante toevoeging bieden, of dat nu

een onderscheidend en relevant merk is, zoals

King of Italiano, of een specifieke reeks als Jelly

Belly ofkindernovelty's met bewezen succes, bij

voorbeeld Pez ofTwo To One. Want onze positie

is er een tussen de grote zoetwarenproducenten

aan de ene kant, en aan de andere kant private

label-leveranciers:'

Copar omvat beide, legt Van Kessel uit. "We wil

len niet het bedrijf zijn dat in overleg met de han

del zijn eigen merken altijd keihard voorop stelt

en daardoor geen echte handelspartner is. We
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willen juist samen met de handel en ten behoeve

van die handel snel en doortastend marktkansen

grijpen, bijvoorbeeld in seizoensartikelen. En je

hebt het gezien: we maken de private labels van

Hoogvliet en Hema. Maar we willen ook met

bekende merken unieke marktposities innemen.

En onze merken goed ondersteunen en onder

houden:'

Van Kessel wijst erop dat Copar, met zo'n veertig

mensen, alles in huis heeft van een volwaardige

speler. "Niet alleen de nodige logistieke slag

kracht, maar ook een team van professionele

salesmensen, brand marketeers en trade marke

teers. We vinden ook dat het niet anders kan als

je in food, out-of-home, het drogisterijkanaal en

de speelgoedwinkels opereert:'

En wat doet Copar met die merken? Leene:

"Neem nou Rang. Het merk is niet meer dat

sterke merk van jaren geleden, maar het heeft

nog een sterk potentieel. We hebben langdurig

en intensief consumentenonderzoek gedaan. Wat

blijkt? De consument vindt niet per se dat Rang

een hard zuurtje moet zijn. De consument ziet

Rang vooral als snoep met fruitsmaak. Daarom

zijn we met nieuwe productontwikkeling gestart.

Rang is er nu in een nieuwe rol, met een vloei

bare fruitvulling. En we zullen Rang weer gaan

ondersteunen. De bekendheid van Rang, zeker

onder volwassenen, is groot. Vorig jaar bleek in

een enquête van De Volkskrant dat mensen nog

steeds de slogan kennen: 'Rang is alleen Rang als

er Rang op staat!' We zullen verder dit jaar nog

meer met Rang doen, maar dat hoeft de concur

rentie nu nog niet te weten:'

Ander voorbeeld: King. Leene: "Het merk heeft

aan relevantie verloren tegenover de concur

rentie, maar als je dat weer nieuw leven inblaast,

wordt het weer een sterk, bekend merk. We heb

ben vorig jaar de King Minimints geïntroduceerd

en daaruit blijkt al dat dit merk met het nodige

huiswerk in productvernieuwing een nieuw leven

kan leiden:'



Sales directorJohn van Kessel {links} en managing

direetor Hans Leene.

Ook met Italiano is Copar in de weer. Van Kessel:

"Naast de rol brengen we binnenkort Italiano in

zakken op de markt. Een totaal nieuw concept

dat eveneens in het eerder genoemde onderzoek

uitvoerig onder consumenten is getest. De con

sumentenreacties waren enorm positief en ook

de eerste gesprekken met onze handelspartners

zijn hoopgevend. En we gaan het merk inventief

ondersteunen, op een guerilla-achtige manier:

bioscoopreclame en zeer opvallende outdoor

ondersteuning die bij het concept past, nou ja,

wacht maar aL:'

Copar werkt aan de positionering van zowel de

eigen merken, zoals Rang, Candyman en Italiano,

als de merken van anderen, zoals King, dat nog

steeds in eigendom is van Leaf, of Pez en Topps,

aldus Van KesseL

"We bepalen ons eigen marketingbeleid voor

wat van ons is, maar we zijn ook een partner

die het nodige aan marketing en promotie doen

in samenspraak met merkeigenaren. Zonder

nu precies welke partners en welke plannen te

melden, mag het voor de markt duidelijk zijn

dat er een nieuwe partner is ontstaan, die in de

zoetwarenmarkt sleutelt aan bekende merken,

aan toegevoegdewaarde-concepten en aan unieke

artikelen:'

Een speciaal onderdeel van Copar is de categorie

kindernovelty's, waarin het opereert met onder

andere de merken Pez, Topps en Two To One.

Kindernovelty's zijn zoetwaren die meestal zijn

'verstopt' in een speelgoedvormpje. Zoals de lolly

van Sliderz, die in een plastic houdertje zit die je

open kunt maken en weer dicht - als de lolly nog

niet op is. Leene: "Kindernovelty's worden vooral

gedistribueerd in de snoep- en de speelgoedwin

keL Ook wel in supermarkten, maar er zijn nogal

wat ketens die - om maatschappelijke druk te

vermijden - het snoepaanbod bij de kassa hebben

weggehaald. Terwijl daar juist veel in omging. De
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producten lijken vaak eendagsvliegen, omdat ze

verkocht worden op basis van de populariteit van

tv-series als Pokémon, Spongebob of Cars. Maar

ook al gaat het dan om artikelen die de eindgebrui

ker op een gegeven moment ontgroeit, wij zien dat

bepaalde merken een veel langere adem hebben. En

wij ondersteunen de merken die wij in huis hebben

ook, waardoor de merken Pez, Two To One en

Topss en de daarbij horende artikelen een langere

levenscyclus hebben. Deze producten krijgen van

ons ook de nodige ondersteuning, door adverteren

op kinder-tv-zenders als Jetix en Nickelodeon. Die

benadering doet recht aan de marktkansen van

deze zoetwaren en het is ook een professionelere

aanpak. We willen deze kindernoveltymarkt ook

verder ontginnen: meer aan productontwikkeling,

ondersteuning en promotie gaan doen. Zo zul je

zien dat op termijn met dit segment ook veel meer

rendement te maken valt, zeker ook voor de retail,

die dit product als een stiefkind ziet:' •



Gevaarlijk lekker!
COPAR IS ÉÉN VAN DE GROTERE SPELERS OP DE NEDERLANDSE ZOETWAREN MARKT.

WIJ ZIJN ONDER ANDERE VERANTWOORDELIJK VOOR DE MARKETING EN SALES VAN VERSCHILLENDE MERKEN EN

CONCEPTEN WAARONDER KING, BENTASIL, HAAGSCHE HOPJES, CANDYMAN, BELGA, RANG! EN ITALIANO.

MARKTKENNIS, FLEXIBILITEIT, OPENHEID, KWALITEIT EN PROfESSIONALITEIT BEHOREN TOT ONZE CORE VALUES.

Onze focus is gericht op:

VERNIEUWING:
Gevestigde merken in een

totaal nieuwe aanpak

MARKTGROEI:
Bekende merken vernieuwen door

verjongende en innovatieve concepten
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TOEGEVOEGDE WAARDE:
Bekende beeldmerken in een

nieuwe convenience verpakking

ONDERSCHEIDEND VERMOGEN:
De onbetwiste NR 1 in novelty gaat

retail in met een uniek systeem
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