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De bestedingen

PromotiedrukFair shares supers

Gebruik van persoonlijke 
verzorgingsmiddelen is grotendeels 
life style-bepaald. Zo gebruiken 
vrijwel alle jongeren deodorant, 
maar lang niet alle ouderen.
Dit is goed terug te zien in de fair 
share-cijfers van drogmetica. Jonge 
alleenstaanden geven relatief het 
meest uit aan dit soort producten, 
ook tweeverdieners besteden vrij 
veel aan drogmetica. Pensioenge-
rechtigden besteden onder. Oudere 
alleenstaanden, vaak vrouwen, 
geven ook verhoudingsgewijs meer 
aan drogmetica uit. Huishoudens 
met kinderen zijn goed voor een 
gevuld winkelmandje met 
drogmetica-artikelen, maar zijn 
verhoudingsgewijs middenmoters.

In euro’s geven de gezinnen 
met kinderen het meest uit 
aan drogmetica. Samen zijn 
ze goed voor 40% van de 
omzet in deze categorie. 
Vooral de hogere 
inkomensgroepen springen 
er in bestedingen uit. De 
kostwinners en ouderen 
met een ruim pensioen 
doen in uitgaven nauwelijks 
onder voor de gezinnen uit 
de lagere inkomensgroe-
pen. In de verdeelsleutel 
zijn de verzorgende 
cosmetica en shampoo-pro-
ducten de belangrijkste 
drogmeticaproducten. 
Mondverzorging staat qua 
omzet op plek 3.

Drogmetica is een 
promotiecategorie pur 
sang. Deodorant spant 
de kroon, de helft wordt 
in actie verkocht. In 
haarverzorging en 
mondverzorging gaat 
meer dan één op de drie 
producten met korting 
de deur uit. De totale 
promodruk steeg van 
2015 op 2016 van 28,7 
naar 32,1%. Het 
prijsgeweld heeft erin 
geresulteerd dat 
supermarkten hun 
aandeel in drogmetica 
verbeterden van 35,6 
naar 36,9%.

De beste drogmetica-
verkoper is Dirk met 
index 146. Dirk heeft 
wel positie verloren. In 
2015 was de fair share 
nog 161. De nummers 
twee en drie zijn AH XL 
en Deen met 138 en 131. 
Net als vorig jaar. Heel 
groot zijn de verschillen 
dus niet. Een kleinere 
supermarktketen die 
zich een jaar goed 
focust op drogmetica 
kan zo tot topverkoper 
uitgroeien. 

Bron: GfK ConsumerScan Panel over 2016
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