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Nic Nederland laat harten van millennials sneller kloppen

Softijsspecialist lanceert
gekleurde oublies
en Crazy Cones concept
Nic Nederland komt ook in 2019
super beslagen ten ijs. De grootste
leverancier van softijsproducten
en verkoopconcepten in Nederland
stelt fastfoodondernemers in staat
de harten van millennials sneller te
laten kloppen. ‘Samen creëren we
meerwaarde’, vertelt Charlotte Beek,
manager Marketing & Communicatie
van Nic Nederland. Dé nieuwste
eye-catchers: gekleurde oublies
en het Crazy Cones concept.

De millennials, oftewel de generatie Y, iedereen
tussen de 17 en 35 jaar oud, zijn momenteel
de grootste generatie alive en trendbepalend.
‘Zij gaan voor gemak, snelheid, uiterlijk, vinden
merken belangrijk en zijn bereid daar extra
voor te betalen. Voor de horeca een belangrijke
doelgroep’, legt Charlotte Beek uit.
Met de introductie van nieuwe
producten, toppings en concepten en
het aangaan van samenwerkingen
met merken van A-fabrikanten helpt
Nic Nederland cafetariahouders
om millennials aan zich te binden.
Trots: ‘Wij mogen via de reguliere
horecagroothandel exclusief gebruik
maken van het merk Lotus original
speculoos van Peijnenburg.

Daarnaast zijn ook Lion® en KitKat® van Nestlé
aan het assortiment toegevoegd.’ Millennials
willen eten en drinken graag online delen op
social media als Instagram en Snapchat.
Niet alleen de smaak-papillen, maar ook het
gezichtsvermogen moet daarom geprikkeld
worden. Producten moeten opvallen, verleiden
en kleurrijk oftewel instagrammable zijn.
Daarom combineren wij deze merken met
gekleurde cones. Oubliehoorns in rood,
zwart en groen en heel uniek: met een eigen
fruitsmaak. Exclusief geproduceerd in een
eigen Nic-bakkerij, echt onderscheidend.
Zelfs het eenvoudigste softijsje krijgt
hiermee direct meerwaarde. Deze cones zijn
verkrijgbaar vanaf het voorjaar 2019.’

‘Zien is kopen’

IJssensaties maken is stap één, verkopen
stap twee. Een uniek eigen product heeft pas
meerwaarde als het tot meer verkoop leidt. Ook
daarbij helpt Nic Nederland. ‘Zien is kopen’,
aldus Charlotte Beek. ‘Wij bieden daarom
complete concepten met reclamemateriaal en
borden, die ondernemers aan een bestaande
kaart kunnen koppelen.’ Crazy Cones is het
allernieuwste concept, een gekleurde oublie
met fruitsmaak, ijs en krankzinnige garneringen.
In een handomdraai te maken. Het resultaat:
alleen maar blije gezichten. De klant beleeft
plezier, de ondernemer heeft meer rendement.
Andere succesvolle concepten: de dit jaar
geïntroduceerde Bubble Wafel, Super Cones
en de Premium Shake.
De Bubble wafel is een vers gebakken wafel
met bubbels in een zakje, gevuld met het
lekkerste softijs, een topping en verschillende
garneringen. Een echt luxe product, waarmee
cafetariahouders kunnen inspelen op de
beleving van het seizoen. In de zomer vers
fruit, in de winter warme kersen. Nic Nederland
levert de mix voor de wafels, de ijsmix, de
kartonnen puntzakken, een 3-gaats houder
en een ongekende range aan garneringen en
toppings. Waaronder in 2019 drie nieuwe hippe
smaken: unicorn glitter, lemoncurd en cookie
dough. ‘De geur in je zaak, de uitstraling, de
versbeleving, geweldig. Je kunt eindeloos met
de Bubble wafel variëren. Het hele jaar door.’
Lachend: ‘Én gasten kunnen er geweldig mee
scoren op Instagram.’
Een alternatief voor deze wafel is de Super
Cone, een brede oublie waar alle garneringen
en toppings aan toegevoegd kunnen
worden. Net dat beetje extra en ook ‘very
instagrammable’. De Premium Shake is een
op ambachtelijke wijze bereide milkshake
met een basis van vers softijs en verse melk.
Daar bovenop een topping naar keuze en
een smakelijk verrassingsingrediënt met een
bite. Even mengen met een lepelmenger,
afmaken met slagroom en de smaaksensatie is
compleet.

Klantgerichte aanpak

Zoveel mogelijk mensen laten genieten van
het allerlekkerste softijs. Jong en oud. Samen
met de ondernemer. Nic Nederland maakt deze
klantgerichte aanpak helemaal waar met al haar
(nieuwe) producten, concepten én services.
‘Wij verzorgen trainingen en workshops voor
ondernemers in ons eigen softijsproeflokaal,
een ouderwets klaslokaal. Daarnaast brengen
we twee keer per jaar het inspiratiemagazine
Serious Fun uit, boordevol tips, innovaties
en recepten. Wij zijn en blijven partners in
business. Ook in 2019.’
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