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Deze groente smaakt…
geweldig



We gaan nu in op

de werking van deze 
verwachtingen

&
hoe je ze kan beïnvloeden





De blinde smaaktest

A B



Is smaak blind?

A B

De lekkerste, dus dat

is zeker Coca-Cola



Is smaak blind?

A B

De lekkerste, dus dat

is … huh.. dat kan niet



FMRI







Wat is het nut 
van smaak testen?

Nieuwe producten
Nieuwe merken, 
   die nog geen voorkeur hebben
Lichte wijzigingen, bijsturen van smaak



Nu nog lekkerder

Met verbeterde receptuur

Nieuw!



Nieuw trekt aandacht
= Kans of Bedreiging!

Voor een tevreden klant werkt het 
niet altijd positief. En hoeveel 
nieuwe klanten trek je ermee?

Mensen houden in hun aard 

NIET van verandering!



Verbetering van de 
beroemdste receptuur 
ter wereld .



23 april 1985



Oeps
“Tienduizenden woedende telefoontjes 
volgden. De consument was niet 
geïnteresseerd in een andere smaak. 
Zelfs niet in een betere.”



Conclusie:

Smaaktest zijn niet altijd de weg naar 

   een beter product

Een tevreden klant, wil geen nieuwe smaak

Smaak zit tussen je oren!



Smaak is afhankelijk

van je verwachting!

Hoe ziet de verpakking eruit?
Wat is het merk? 
Hoe is dat merk met reclames geladen?

Met welke associaties wordt je brein 
geprikkeld?



Vanuit marketing is de 
verpakking voor

Merk herkenning, 
    automatisch je bekende
    voorkeur pakken
Opvallen in het schap



Verpakkingstest









HELAAS….





De verpakking 
beïnvloed de smaak!



Smaakindicatoren
Je proeft wat je ziet



Smaak associaties
Het smaakt net als in….



Presentatie vs. Kwaliteit?



Wat verwacht je bij het 
zien van een verpakking?



Nee, ik lust ook geen pindakaas



Kauwgom? Lijkt wel een potje pillen



Een wereld van verschil                                   



Een wereld van verschil                                   

Totdat je de verpakking leeg schenkt



Hoe maak je een 
verpakking smaakvol?



Verplaats je naar 
het proef-moment









Waarom werkt dat?



Spiegelneuronen



Verander nu direct je 
complete verpakking







“Customers felt that 
regular Coke tasted 
different in the white 
cans”.

Coca Cola snow-white can 
for the holidays



Johma – Oet Twente

Goed herkenbaar gebleven



Maar of het lekkerder is geworden?

Oude verpakking







20%



- Goedkoop
- Algemene uitstraling
- Niet herkenbaar

Loyale klanten herkenden 
hun voorkeursmerk niet meer!



Wat verwacht je hiervan?





Wat doen de loyale klanten?



Samengevat
Smaak is meer dan blind testen
De presentatie bepaalt te smaak
De verpakking bepaalt de smaak
Het merk bepaalt de smaak

Smaak zit tussen je oren!



Psychologie kan de smaak verbeteren, 
en de omzet verhogen!



Pak het doordacht aan

Psychologie kan de smaak verbeteren, 
en de omzet verhogen!

Jorik Heins
Maud Ebbekink


