
Wat maakt Bites een van de 
grootste innovaties sinds jaren?

D’Ancona: “Deze introductie is 
echt een van de grootste innovaties 
omdat we hiermee onze vertrouwde 
merken geschikt maken voor 
nieuwe momenten door ze in een 
ander formaat aan te bieden.  Het 
heeft exact dezelfde kwaliteit en 
uitstraling, maar dan een ander 
formaat in de vorm van een dobbel-
steen. Hiermee spelen we in op de 
behoefte van de consument om te 
delen. We zien namelijk dat het 
delen van chocolade heel erg 
toeneemt.”

Wat heeft Mars hiervoor moeten 
doen?

Tabbers:“Een nieuwe lijn bouwen, 
aangezien er een andere technologie 
voor nodig is om dit te produceren 
dan een standaard reep. De nieuwe 
lijn is onderdeel van een grootscha-
lige investering en onderhoud van 
de fabriek in Veghel. De fabriek is 
namelijk al meer dan vijftig jaar oud 
en die moet onderhouden worden.”

Wat heeft deze lijn gekost?
Tabbers: “Dat kan ik niet exact 

vertellen, het maakt deel uit van een 
totaal project. Het totale project 
duurt een aantal jaren en behelst 
een investering van 100 miljoen 
euro. Dat is niet alleen toe te 
rekenen aan Bites.”

D’Ancona: “Het is echt de 
toekomst van de hele locatie in 
Veghel waar die 100 miljoen in 
geïnvesteerd wordt.”

Waarom komt Mars met Bites?
Tabbers: “We spelen hiermee in 

op een aantal trends die we wereld-
wijd zien. De eerste trend is de groei 
van het aantal premiumconcepten. 
De kwaliteit van chocolade wordt 
ook steeds beter en de consument is 
bereid om te betalen voor die 
kwaliteit. De tweede trend is het 
delen van chocolade. Dat zie je terug 
in alles wat op dit moment groeit in 
de markten wereldwijd. Je ziet het in 
tabletten, maar ook in concepten 
zoals M&M’s. Het seizoen is een 
derde trend. Het gaat al lang niet 

meer enkel over kerst en Pasen. Kijk 
alleen al naar de verschillende 
godsdiensten die we hebben in ons 
land. De vierde en laatste trend is 
gezondheid. De introductie van Bites 
is dan ook tweeledig en speelt in op 
een aantal van deze trends. Aan de 
ene kant heb je het moment van het 
delen en aan de andere kant gaat het 
over bewust chocolade consumeren. 
In de Verenigde Staten, waar we de 
Bites in 2013 al introduceerden, 
zagen we een groep consumenten 
terugkomen die voorheen de repen 
te groot vonden. Zij kiezen bewust 

Algemeen directeur Jack Tabbers: “De ondersteuning van merken wordt steeds complexer. Het plaatsen van een advertentie of commercial is niet meer 

voldoende.” FOTO: MARK KAMPHUIS MKFOTOGRAFIE

VEGHEL - Honderd miljoen euro belegt Mars de komende jaren in haar fa-
briek in Veghel. Een van de investeringen is de productielijn van Mars Bites. 
Naar eigen zeggen de grootste innovatie van de chocoladefabrikant sinds 
jaren. Met de introductie van Bites claimt Mars met de drie grootste merken, 
Twix, Snickers en Mars, een nieuwe plek in het out-of-homekanaal. 
Out.of.Home Shops sprak over deze grote innovatie met marketingdirecteur 
Catrien D’Ancona en algemeen directeur Jack Tabbers.

Chocoladefabrikant kiest voor focusmerken met nieuwe Bites

Mars: ‘Dit is de grootste innovatie in jaren’
Wat vertel jij in 60”
Iedere professional pitcht continu zichzelf en z’n bedrijf. Intern en extern. 
Maar hoe aansprekend en effectief is jouw pitch? En die van je medewerkers 
en collega’s? Wat vertel jij in 60”?
In deze nieuwe rubriek krijgt een bedrijf ‘het podium’ zich in maximaal 60” 
voor te stellen. De letterlijk zonder aantekeningen uitgesproken eerste 60” 
pitch leest u hieronder.
Pitch- en presentatieprofessional & ‘Ambassadeurmaker’ Patrick van Gils 
geeft tijdens de ontmoeting, direct na afloop van de eerste 60” pitch, 
gerichte pitchcoaching met ‘tops, tips & tricks’. Daarna krijgt de persoon de 
gelegenheid om deze toe te passen en het verschil te ervaren. 

Vandaag de 60” pitch van Marcel van Leeuwen, eigenaar van VLZS.

De 60” gaan nu in…

De 60” pitch van 
Marcel van Leeuwen, 
eigenaar VLZS

Op de zeepkistOp de zeepkist

Patrick van Gils is zelfstandig ondernemer en eigenaar van 
TOPpresentaties. Hij leert jou en je medewerkers en collega’s 
de geheimen van inspirerend en overtuigend spreken. Hij 
traint en coacht teams hoe je zowel jezelf, je bedrijf en je pro-
ducten korter, krachtiger en kernachtiger kunt pitchen en 
presenteren, bijvoorbeeld naar je klanten, gesprekspartners, 
media en publiek. Als ex-marketingcommunicatieman en 

woordvoerder van o.a. McDonald’s weet hij hoe je duidelijk en vooral aantrekkelijk je 
verhaal kunt pitchen en presenteren. De meeste mensen vinden het knap lastig om het 
kort en krachtig te vertellen. Via inspirerende masterclasses, motiverende teamtrai-
ningen en individuele coaching helpt hij ook jou en jouw team die stap te zetten. En 
wordt iedere medewerker een klant-ambassadeur. Kijk op www.toppresentaties.nl. 
Ook een keer ‘op de zeepkist’? Meld je aan via patrick@toppresentaties.nl

0-10” “Mijn naam is Marcel 

van Leeuwen van 

VLZS.nl, Van Leeuwen 

Zwanenburg Sloop-

werken. Wij zijn een 

landelijk opererende 

organisatie in het 

uitvoeren van 

10-20” gespecialiseerde 

asbestverwijdering, 

sloopwerken en 

milieutechniek. Wij 

zijn specialist in 

total-care sloopwerken 

in retailomgevingen,

20-30” ook zijn wij werk-

zaam op luchthavens, universiteiten en ziekenhuizen. 

Wij werken voor de meeste grote en bekende retailor-

ganisaties in Nederland.

30-40” En in de retailwereld is omzet erg belangrijk. Omzet-

derving door een langdurige verbouwing is zeker niet 

gewenst,  

40-50” daarom slopen wij bijvoorbeeld een complete super-

markt in 16 uur tijd helemaal leeg en ontzorgen 

daarmee de opdrachtgever.

50-60” Wij zijn een compleet gecertificeerde, gespecialiseerde 

en duurzame organisatie die helpt bij de snelle opening 

van uw nieuwe zaak. Voor meer informatie kijk op 

www.vlzs.nl

Luister en kijk nu OOHS: 
http://www.outofhome-shops.nl/n-95497 

187
kilocalorieën zitten er in een portie 
(6 stukjes) Snickers Bites. Ter 
vergelijking: in een Snickers-reep 
zitten 240 kilocalorieën. 
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