
MARKETING TOOL:  
ROI MET GEKOZEN PRODUCT VAN HET JAAR 
In een eerder artikel ging het over de awareness 

van het felrode logo van Gekozen Product van het 

jaar. De conclusies waren duidelijk: Het felrode  

logo heeft wereldwijd een bereik van 3,5 miljard 

consumenten, in Nederland heeft 13 % al een Pro-

duct van het Jaar gekocht en 80 % heeft interesse 

in het kopen van een Product van het Jaar. Voor 

ruwweg 1 op de 6 consumenten is het Logo Geko-

zen Product van het Jaar een overweging om over 

te stappen. Als marketing tool levert het logo bij 

de “majority” vertrouwen op en leidt tot een hoge 

Return on Innovation. 

In deel 2 van Gekozen Product als Marketing Tool 

belichten we de resultaten van winnende produc-

ten in Polen, Zuid Afrika en de Verenigde Staten. 

En van Procter & Gamble (Benelux) over de ef-

fectiviteit van het logo en winnen met Dreft. De 

effectiviteit, de Return on Innovation voor de win-

naars Gekozen Product wordt regelmatig onder-

zocht, ook zijn er heel veel testimonials. 

Vanuit de Verenigde Staten wordt met het pro-

duct “SK Energy Shot” een overweldigende “out-

perfomance” gerapporteerd ten opzichte van de 

categorie, sinds het winnen van Voted Product of 

the Year. 

MARKETING INFORMATION 
FOR INNOVATIVE PRODUCTS

1 Nielsen onderzoek, januari 2016



HOE COMMUNICEER JE OVER INNOVATIE?
Onder die kopregel verscheen een case in het 

Tijdschrift voor Marketing. Het betrof Dreft Pla-

tinum Tabs. Elsbeth Eilander interviewde Eva de 

Vries, brandmanager Dreft en Martin ter Bekke, 

scientific communication manager bij Procter & 

Gamble. Te kort geleden nog voor verkoopcijfers, 

maar over de rol die Gekozen Product bij de inno-

vatie van Dreft Platinum Tabs speelt publiceerde 

Tijdschrift voor Marketing het volgende. Zie inzet 

hiernaast. 

In Zuid Afrika werd een advertentie aan een on-

derzoek onderworpen , om vast te stellen of een 

impact verschil met en zonder het Gekozen Pro-

duct logo vastgesteld kon worden. Het betrof  

Colgate Gum Health. Het voorgelegde advertentie 

concept inclusief Product of the Year logo scoort 

significant hoger op koopintentie, aantrekkings-

kracht en differentiatie.

(Uit: Tijdschrift voor Marketing,  

Juni/Juli 2016).



EXTRA VERKOOP,  
HOGERE PENETRATIE IN DE MARKT
In Polen werd voor drie winnende producten een 

studie gedaan naar de resultaten over een lan-

gere periode. Daardoor werd het mogelijk om het 

effect vast te stellen van variabelen als prijs, pro-

moties, advertising en van Product of the Year. 

Extra verkoop als effect van het gebruik van het 

logo bovenop de baseline van verkopen van re-

cent geïntroduceerde producten. 

Drie voorbeelden: 

•  25.115 kg = 83.867 verpakkingen meer Griekse 

yoghurt verkocht (Polen) door het gebruik van 

het logo

•  23.656 liter meer mondwater: Colgate Plax 

Whitening

•  Velvet Camomille verkocht 226.014 extra rollen.

Uit concurrentie overweging zijn winnaars niet zo 

happig op het delen van allerlei cijfers en resulta-

ten. Met gepaste trots wijzen wij op de resultaten 

in de cases. De onderzoeksgegevens en de niet 

aflatende stroom van uitspraken uit 35 landen 

wijzen op resultaat en Return on Innovation. Dit 

wordt bereikt door een slimme combinatie van de 

product innovaties en de impact van het logo op 

meer omzet, hogere penetratie en het vertrouwen 

dat de consument geeft aan winnende producten. 

De consument kiest in representatief onderzoek, 

de consument kiest dagelijks op de winkelvloer. 

Het opvallende rode logo is een belangrijke mar-

keting tool.    

Deel 1 van dit artikel gemist?  

Stuur een email nieuws@productvanhetjaar.com  

en u ontvangt het direct in uw email.  

Voor meer informatie:  

www.gekozenproductvanhetjaar.nl
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TIPS VOOR DEELNAME AAN PRODUCTVERKIEZINGEN
TI

P 
1 Neem alleen deel als er sprake is van onafhankelijk en representatief onderzoek. “Liken” via 

owned social media is een leuke peiling, maar geen onderzoek. 
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2 Winnen is een waardevolle erkenning. Gebruik van een voor 3,5 miljard consumenten herken-

baar en gewaardeerd logo in alle communicatie, in alle verkoopkanalen levert uw return on 

innovation.
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3 Vermijd reputatieschade. Neem alleen deel aan productverkiezingen als mogelijk negatieve 

publiciteit bij “verliezen” achterwege blijft.
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4 Neem deel aan de verkiezing die georganiseerd wordt door een onafhankelijke partij en 

waarvan de uitslag direct door uw consumenten-doelgroep wordt bepaald.
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De verkiezing “Gekozen Product van het Jaar” wordt sinds 1987  

in Frankrijk georganiseerd.  

Gekozen Product van het Jaar 2017 is een activiteit van POY Benelux,  

licentiehouder van “Gekozen Product van het Jaar”  

voor België en Nederland. 

Voor meer informatie: katia.vaneecke@poybenelux.com

www.gekozenproductvanhetjaar.nl


