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NIEUWE TOMATENINNOVATIE DUURZAAM VERPAKT

Kijkvenster
trekt aandacht
Met de Tommies-snacktomaten
maakte Greenco naam. Door een
innovatieve teelttechniek en via
vindingrijk verpakkingsdesign maakt
de teler gezond snacken nu nóg
aantrekkelijker: hij introduceerde
extra kleine snoeptomaten. ‘Dit
moeten de nieuwe M&M’s worden.’

M

et een tomatenkas als decor, waarin de door de zon
verlichte rode tomaten schilderachtig afsteken tegen
de groene tomatenplantbladeren, licht Jos van Mil, managing partner product & marktinnovatie bij Greenco, de nieuwste tomateninnovatie toe. ‘Deze minitomaten zijn vanwege hun
zoetheid en gewicht van rond de vier gram ideaal als verrijking
van een maaltijd, want snijden is niet nodig. Ook zijn ze geschikt
voor onderweg of tijdens vergaderingen bijvoorbeeld.’ De snackgroentenproducent die zijn snackgroenten onder de merknaam
Tommies aanbiedt, positioneert de tomaatjes daarom als twee
verschillende proposities: Tommies Mini Toppers (voor maaltijden, aangeboden in de retailsector) en Tommies Good-to-Go
(voor tussendoor, aangeboden in de out of home-markt). Van Mil
is vol vertrouwen: ‘We creëren een nieuw gebruiksmoment voor
tomaten.’

Ronde vorm
Hij baseert dit vertrouwen, naast de prima smaak van het product, op de verfijnde uitstraling van de verpakking. Mas Peters
van MAS Brand Being speelde hier een belangrijke rol in. ‘Voor
deze nieuwste Tommies waren we al een ontwerptraject gestart,
maar het gevoel was er nog niet helemaal. Toen bood Mas aan
om mee te denken. Achteraf gezien hadden we dit doordenken
op het gebied van communicatie en functionaliteit van verpak-

Jos van Mil en Mas Peters.
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‘Het kijkvenster zorgt voor een
focus op de tomaat. De banderol
versterkt de tomatenvorm’
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Greenco
De internationale en duurzame teler
Greenco voorziet consumenten van
een gezond en smaakvol snackmoment. Via een combinatie van innovatieve teelttechnieken en vindingrijke marketing slaagt de onderneming
erin om een bewuste levensstijl
leuker en makkelijker te maken. Zo
vonden ze de snoeptomaten uit. In
Nederland is Greenco marktleider en
biedt werk aan 500 mensen.

ken nodig’, legt Van Mil uit. Peters deed het met veel plezier.
‘Als kleinste tomaatje moet je opvallen in het schap. Het vraagt
om iets speciaals.’
Bij het verpakkingsontwerp dat er lag, viel het doorzichtige
kijkvenster in het kunststof bakje Peters op. ‘Dat zorgt voor een
focus op de tomaat, dat was uitstekend.’ Daaromheen was een
kartonnen sleeve met productinformatie geschoven. Zowel het
bakje als de sleeve kenden een wolkachtige vorm: de kenmerkende Tommies-vorm. ‘Alleen is de ruimte om te communiceren
bij deze vorm beperkt’, vertelt Peters. ‘Daarom bedachten we

‘Het turquoise is hip en speelt
in op het gebruiksmoment’
hier een ronde vorm voor, die biedt meer ruimte en versterkt ook
nog eens de herkenbare tomatenvorm.’ Van Mil en zijn intensief
bij dit verpakkingsontwerp betrokken marketingmanager Yvonne
Vanlier, waren direct overtuigd. ‘Het uiteindelijke resultaat is
schitterend. In een oogopslag zie je nu de belangrijkste, onderscheidende productkenmerken.’

Wit en turquoise
Het kleurgebruik bij de sleeves is opvallend en vormt een mooi
contrast met de tomaten die via het kijkvenstertje zichtbaar
zijn. De aandacht gaat direct naar het product, vindt Peters.
‘De binnenkant van de banderols bedrukten we daarom ook; de
tomaatjes springen er zo nóg meer uit.’
De kleuren van de Mini Toppers en Good-to-Go verschillen.
‘De Mini Toppers kennen een meer premium look met de witte
sleeve, aansluitend op het gebruiksmoment. Good-to-Go is een
extraatje tussendoor, daar speelt de hippe turquoise kleur van
de banderol mooi op in.’

Naast de kleurrijke uitstraling is de verpakking vooral ook functioneel, want goed hersluitbaar. Van Mil: ‘Het doosje beschermt
ook goed, dat is belangrijk in de boodschappenkar.’ De bakjes
testte Greenco vooraf bij consumenten, de sleeve niet. ‘We
waren overtuigd dat het goed was.’

Biobased
Terwijl ondertussen een Greenco-gids met een groep Japanners
passeert, verklaart Van Mil dat duurzaamheid voor Greenco een
belangrijk item is. ‘Door onze intensieve samenwerking met
4-PET Holding, Nedupack Thermoforming, Rutgers Printing &
Packaging Solutions en Smurfit Kappa brengen wij nu een duurzame verpakking, die tegelijkertijd een luxe uitstraling heeft.’
De complete verpakking is van 100% gerecycled materiaal. Het
bakje bestaat uit gerecycled PET, de banderol uit gerecycled
FSC-papier. ‘Zo zijn de duurzaam geteelde tomaatjes ook nog
eens duurzaam verpakt.’
Van Mil sluit niet uit dat de Greenco-verpakkingen in de toekomst volledig biobased zullen zijn. ‘Dat is het ideaal, maar op
dit moment vinden wij het afbraakproces van die verpakkingen
nog te traag.’

Nieuwe groenteproducten
Een ander idealistisch streven van de in de kassen grootgebrachte Van Mil is om iedereen 250 gram groente per dag te laten eten. ‘Op dit moment haalt nog geen 15% van de Nederlanders dat. Met onder andere deze twee nieuwe Tommies maken
we het leuker en makkelijker om op meerdere momenten van de
dag gezond te eten.’
Greenco werkt intussen aan nieuwe producten. Wellicht weer in
samenwerking met Mas Peters. ‘Het is heel goed bevallen. Vooral omdat hij niet alleen het verpakkingsdesign doet, maar ook
nadenkt over het traject daarna: de introductie in de supermarkten bijvoorbeeld.’
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