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CONCEPTONTWIKKELING

Ontwikkelingen
We zien een opportunity op sportief vlak. Mensen zijn vaker bezig met hun gezondheid en gaan 
vaak sporten. Het is in zekere zin een trend geworden. Hieraan zijn dan gezonde voedingsstoffen en 
sportkledij gekoppeld. 

Er zijn ook veel innovaties binnen sportkledij. Alles moet zo snel en efficiënt mogelijk zijn.

We kunnen ook inspelen op vraag van de jeugd voor gemixte alcoholische dranken. Het aanbod op 
evenementen is vaak zeer klein en aangezien Red Bull vaak geassocieerd wordt met evenementen is 
dit zeker een grote kans voor hun. 

Innovatiekader
We willen onze segmentatie doen op psychografisch vlak. We willen inspelen op de levensstijl van 
de mensen. Mensen die avontuurlijk en sportief zijn, graag uitgaan, gamers, … . Kortom mensen met 
een actieve levensstijl zijn onze voornaamste doelgroep.

Onze targeting zal in eerste instantie ongedifferentieerde segmentatie zijn.

We willen ons tegenover de concurrentie positioneren met meer kwaliteit voor dezelfde prijs.  
We willen zeker niet duurder zijn dan concurrentie.

Generatie van ideeën
Aan de hand van brainstorm technieken zijn we op zoek gegaan naar 10 potentiële producten  
voor Red Bull:

1. Kledinglijn voor skaters

2. Oordopjes - headphones

3. Energysnoepjes 

4. Energiedrankjes voor sporters (gezond)

5. Energiebars voor sporters (gezond)

6. Schoenen 

7. Alcoholische drank

8. Camera (gopro)

9. Draagbare batterij

10. Gaming muis
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Screening

Aantrek-
kelijkheid  
product

Aantrekke-
lijkheidmarkt

Aantrek-
kelijkheid 

concurrentie

Aantrekke-
lijkheid prijs

Aantrek-
kelijkheid 

ontwikkeling

Aantrek-
kelijkheid 
productie

Aantrek-
kelijkheid 

rendement

totaal

Kledinglijn skaters 2 2 1 5 4 2 3 19

Headphones 8 5 4 5 6 2 3 33

Energiesnoepjes 9 7 7 5 5 8 7 48

Sportdrank 8 9 6 5 4 7 7 46

Sportbars 8 7 6 5 4 7 6 43

Sportschoenen 3 4 4 5 7 2 3 28

Alcohol mixers 7 9 7 5 5 8 7 48

Actie camera 7 6 8 7 7 1 4 40

Draagbare batterij 7 6 6 6 7 1 3 36

Gaming muis 7 4 4 6 4 1 4 30

Uit de screening kunnen we afleiden dat de energiesnoepjes het beste scoren.

Aantrekkelijkheid concurrentie en markt: er zijn niet zoveel verschillende concurrenten op het vlak 
van energiesnoepjes. Of ze richtten zich meer tot sporters. Wij doelen meer op jongeren en actieve 
mensen.

Aantrekkelijkheid productie: Doordat we de distributie kunnen koppelen aan de huidige producten 
maakt dat het geheel makkelijk te distribueren valt. 

Aantrekkelijkheid rendement: doordat we de distributie kunnen koppelen, er niet zoveel concur-
renten zijn en de productie niet heel ingewikkeld is. Kan er veel rendement uit dit product gehaald 
worden.

Conceptontwikkeling
In de volgende fase hebben we 3 concepten bedacht rond de snoepjes en voorgelegd aan een 
testpanel.

Concept 1
• Energiebar

• Doelgroep:  
Sporters

• Energieboost/gezond

• Tijdens het sporten

Concept 2
• Vitamines/supplement

• Doelgroep:  
Sporters, gamers,  

studenten,…

• Energieboost/gezond

• Tijdens het sporten,  
leren, gamen,…

Concept 3
• Energiesnoepjes

• Doelgroep:  
Jongeren, gamers,  

studenten, …

• Gezond alternatief

• Makkelijk mee te nemen

• Meerdere smaken

Er werd gekozen voor het laatste concept van de energiesnoepjes.
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MARKETINGSTRATEGIE

De 4 P’s  
We bekijken ons concept aan de hand van de marketingmix, meerbepaald de 4 P’s

Product
• Klanten van Red Bull zijn merk gebonden, dus kopen het omdat ze het merk kennen en lekker 

vinden.
• Kan aangekocht worden per doosje in de winkel. We lanceren het product aan 1€ per verpakking. 

Het doosje bevat 20 stuks. 
• Meerdere smaken: appel, kers & Original Red Bull. 

Prijs
• Relatief belangrijk omdat er toch wel concurrentie is van andere energie producten. We willen 

niet duurder zijn dan de concurrentie dus spiegelen we ons aan hun prijzen. (zie p 7 voor een 
vergelijking).

• De prijs ligt vast en is niet onderhandelbaar. 

Plaats
• Het product is op veel plaatsen verkrijgbaar waar ze ook reeds Red Bull verkopen (supermarkten, 

tankstations,…). Dit vergemakkelijkt de distributie.

Promotie
• Reclame via massamedia (TV, kranten, magazine’s, sociale media, sportevenementen, …).
• Samples uitdelen, op de straat – school, aan andere producten vasthangen.

PRODUCTONTWIKKELING

Benaming
Ons product zal Red Bull Kicks heten.

Merkenstrategie
Lijnextentie, het merk Red Bull bestaat reeds maar we gaan een product toevoegen aan de product-
lijn.

Verpakking & etikettering
De verpakking zal bestaan uit een doos-
je, wat handig is om mee te nemen. Red 
Bull Kicks heeft 3 verschillende smaken.

De verpakking heeft de kleuren van Red 
Bull, zodat er meteen merkherkenning is.

Op het etiket staat de productbeschrij-
ving & de inhoud van de verpakking. We 
voegen in de eerste fase een QR code 
toe die verwijst naar een wedstrijd. Deze 
wedstrijd lichten we toe in de product-
ondersteunende diensten. (zie volgende 
pagina)
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Productondersteunende diensten
We ontwikkelen een aparte site waaraan we een wedstrijd koppelen waarmee klanten tickets voor 
sportevenementen (die door Red Bull gesponsord zijn) kunnen winnen. Ze moeten de QR code op 
de verpakking scannen en worden dan doorverwezen naar de website van Red Bull Kicks. Ze zien dan 
meteen of ze een ticket voor een evenement gewonnen hebben.

Testing
Het product en de verpakking zal in een labo getest moeten worden. Dat het product zeker niet 
schadelijk is voor de gezondheid.

Voor de voedselindustrie wordt er gekeken naar productveiligheidseisen, kwaliteit en het verlagen 
van risico’s. Dit gebeurt aan de hand van wettelijke bepalingen en eisen. Eens het product aan al de 
eisen voldoet kan er gekeken worden naar de verpakking.

Voor verpakkingen bestaan er bepaalde Europese richtlijnen die opgevolgd moeten worden. In een 
labo kunnen ze migratietesten doen om na te gaan wat er met het product gebeurt als het in een 
verpakking zit. Een labo kan dan verder advies geven over wat de te ondernemen stappen zijn om de 
verpakking te verbeteren en volgens de norm te produceren.

TESTMARKETING
We leggen het voor aan een grote 
groep testpersonen. We laten 
mensen het product testen via het 
platform ‘The Insiders’.  Dit zijn 
mensen die zelf aangeven of ze 
het product wel of niet willen tes-
ten. We geven mensen enkele sta-
len van het product en laten hun 
vragen beantwoorden. Ze krijgen 
ook stalen en kortingsbonnen om 
uit te delen aan vrienden. Dit zorgt 
dan ook voor WOM reclame. Via 
het platform wordt de feedback 
van de testers verzameld.

Dit kunnen enkele vragen zijn voor de enquête:

• Zorgde het voor meer energie?

• Was de smaak goed?

• Past het product bij het imago van de campagne?

• Zou u het kopen na deze test?

• Vind je de prijszetting goed?

• Welke verbetering zie je nog wenselijk?

Dit is een voorbeeld van een  
Insiders campagne voor  
Kinder Bueno
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PRODUCTINTRODUCTIE 

Doelmarkt
We willen onze segmentatie doen op psychografisch vlak. We willen inspelen op de levensstijl van 
de mensen. Mensen die avontuurlijk en sportief zijn, graag uitgaan, gamers, … . Kortom mensen met 
een actieve levensstijl zijn onze voornaamste doelgroep.

Positionering
Meer kwaliteit voor dezelfde prijs. We willen niet duurder zijn dan concurrentie.  
Enkele voorbeelden van concurrenten en hun prijszetting.

Doelstellingen voor verkoop
We willen het imago versterken van Red Bull en zorgen voor een groter marktaandeel. Uiteraard 
willen we ook dat Red Bull Kicks zo snel mogelijk winstgevend zal zijn.

Distributie & geplande prijs
Onze distributie zal voornamelijk zijn naar supermarkten, tankstations,… waar ze reeds andere Red 
Bull verkopen. De distributie kan dan gekoppeld worden aan die andere Red Bull producten. We wil-
len onze productlijn samenhouden en altijd zorgen dat mensen weten dat als ze ergens de drankjes 
kunnen krijgen evenzeer de snoepjes kunnen vinden. 

De geplande prijs is 1€ voor een verpakking van 20 stuks.

Marktintroductie
Eerste fase:
• We delen samples uit op de straat en aan scholen
• We hangen samples vast aan andere producten. We willen mensen nieuwsgierig maken naar het 

product. We geven nog niet alles prijs in deze eerste introductie. We willen het product nog een 
beetje mysterieus houden.

• Via een testpanel van The Insiders.

Tweede fase – enkele weken later:
• Reclame via massamedia (TV, kranten, magazine’s, sociale media, sportevenementen, …)

Dextro Energie Mini’s 
1,19 € / 50gr

Napoleon Energy 
1,26 € / 200gr

Smint 
1,40 € / 100 stuks
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PROMOTIE & COMMUNICATIEPLAN 

Communicatiedoelstellingen
De klant moet meteen de link kunnen leggen met Red Bull. Dit is een zeer sterk merk en bereikt 
momenteel de juiste doelgroep die we voor ogen hebben. De klant moet het gevoel krijgen dat dit 
een nieuw product is waarin er weinig concurrentie bestaat. Dat dit de perfecte aanvulling is voor de 
reeds bestaande energiedrankjes.

Communicatiestrategie
We richten ons voornamelijk op actieve mensen/jongeren. We positioneren ons gelijk aan de con-
currentie qua prijs maar willen meer kwaliteit bieden. (voor vergelijking met de concurrentie zie 
pagina 7)

Boodschap
Red Bull Kicks zijn snoepjes zijn die je instant energie bezorgen.

Communicatie-instrumenten 
• Vooral promotie op sport en muziekevenementen. Dit doet Red Bull momenteel al en dat 

werkt! Dat straalt ook het imago uit van de actieve levensstijl. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Reclamespots op TV op zenders zoals Vier , Acht en MTV. Hier worden vaak programma’s uit-
gezonden voor jongeren en volwassen met een actieve levensstijl. Enkele voorbeelden: 
Vier: De Ideale Wereld, Formule 1, ... 
Acht: Live at AB, Live at the Apollo, documentaires over muziek, ... 
MTV: Ridiculousness, Gamekings, ... 
We zien de reclamespots dan graag voor, tijdens en na deze programma’s verschijnen.

• Advertenties in tijdschriften zoals sportmagazine’s, jongeren magazine’s, magazine’s voor men-
sen met een actieve levensstijl, ... 
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Tijdschema

Week 1

Product voorleggen aan  
testpanels en samples 

uitdelen. Mensen  
nieuwsgierig maken

Week 5

Product lanceren  
via de massamedia.  
TV, evenementen,  

magazine’s, ...

Week 15

Nagaan wat de feedback is van 
de klanten en kijken of we hier 
nog verder op kunnen inspelen 
om het product effectiever te 

verkopen.

Week 30

Lanceren van de wedstrijd  
gekoppeld aan de QR code  

op de verpakkingen.

Week 35

Kijken wat de eerste ver-
koopcijfers zijn en dan 
eventueel de promo-

campagne bijsturen naar-
gelang de resultaten.


