
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

PERSBERICHT 

Emmi CAFFÈ LATTE breidt uit richting retail  

Tiel, 1 juni 2016. Emmi CAFFÈ LATTE is sinds de introductie in 2015 het snelst groeiende ijskoffiemerk in het 
Petrol-kanaal*. Vanwege deze positieve resultaten en de groeiambities van Emmi CAFFÈ LATTE, breidt het merk 
nu verder uit richting retail. Sinds begin dit jaar zijn de ijskoffies van Emmi al verkrijgbaar bij o.a. Shell en AH to 
go. Vanaf week 22 staan de smaken Cappuccino en Macchiato in het zuivelschap van Albert Heijn in Nederland. 
 
De ijskoffiemarkt is de laatste jaren gegroeid**. Verse dranken met een duidelijke positionering, die voor de 
consument iets te bieden hebben op het gebied van fresh en convenience, zijn trending. Nederland was altijd al 
een koffieland, maar de aandacht voor koffie blijft groeien. Koffie is trending, niet alleen onder volwassen, maar 
vooral ook bij de jongere consument waarvoor koffie echt een lifestyleproduct is. Bij elkaar opgeteld; gunstige 
ontwikkelingen voor de categorie ijskoffie. 

“Als je Nederland vergelijkt met de ons omringende landen, zoals België en Duitsland, staat ijskoffie on the go nog 
wel aan het begin van de groeicurve. De categorie heeft nog een enorm potentieel, dat zien we ook terug in de 
groeicijfers van de afgelopen jaren. Mede daarom ook is de uitbreiding richting retail een belangrijke stap voor 
zowel Emmi CAFFÈ LATTE als het totale vers-portfolio van Emmi Benelux. Met ijskoffie kunnen retailers zich 
onderscheiden en meerwaarde creëren", aldus Barend van Kesteren, Managing Director van Emmi Benelux. 

Emmi CAFFÈ LATTE is een milestone binnen de huidige strategie van het bedrijf. Het wordt, net als in de rest van 
Europa, één van de belangrijkste merken binnen het portfolio van Emmi Benelux, samen met de Kaltbach 
grotgerijpte kazen en de Emmi Fondü, kwaliteitsproducten  waar Emmi ook bekend om staat. Om de groeistrategie 
te bewerkstelligen werkt Emmi intensief samen met diverse retailpartners. 

Prijs en verkrijgbaarheid 
Emmi CAFFÈ LATTE is in Nederland verkrijgbaar in een handige cup van 230 ml., in drie fresh kicks: Cappuccino, 
Macchiato én Macchiato Light. De verkoopadviesprijs is €1,69 per stuk.  

*Bron: Nielsen, Petrol ex BP, Coco, Omzet, MAT P3 2016  
**Bron: Nielsen, Retail, Omzet, 2014 & 2015 

 www.emmi-caffelatte.com 
 
 

Over Emmi CAFFÈ LATTE 
Emmi CAFFÈ LATTE is een verse premium ijskoffie met een focus op convenience. De ijskoffies van Emmi worden 
gemaakt van echte koffie en verse melk. Voor Emmi CAFFÈ LATTE worden de allerbeste Arabica-koffiebonen 
gebruikt van Rainforest Alliance ™ gecertificeerde boerderijen uit India en Zuid-Amerika. Er worden geen koffie-
extracten of instant poeders gebruikt. In 2015 was Emmi CAFFÈ LATTE het snelst groeiende ijskoffie merk in 
petrol.* In Nederland verkrijgbaar in drie smaken: Cappuccino, Macchiato en Macchiato Light. Lekker op elk 
moment van de dag!   

*Bron: Iri, P13 2015 

http://www.emmi-caffelatte.com/


 

 

Over Emmi 
Emmi is de grootste leverancier van Zwitserse melk en één van de meest innovatieve premium zuivelproducenten 
in Europa. In Zwitserland focust het bedrijf zich op de ontwikkeling, productie en marketing van een compleet 
zuivelassortiment en verse producten, evenals de productie, rijping en handel van hoofdzakelijk Zwitserse kazen.  

Buiten Zwitserland concentreert Emmi zich op brand concepting en specialiteiten voor de Europese en Noord-
Amerikaanse markt, waarbij ook markten buiten Europa verder worden verkend. De primaire focus voor de verse 
producten ligt op lifestyle-, comfort- en gezondheidsproducten.  

In de kaas business positioneert Emmi zich als marktleider op het gebied van Zwitserse kaas. De klanten van Emmi 
bevinden zich in retail, hospitality, food service en food industry. De Emmi Groep heeft in Zwitserland ongeveer 25 
productielocaties. Emmi en haar dochterondernemingen zijn vertegenwoordigd in 13 landen, waarvan in zeven 
landen ook eigen productielocaties. Het bedrijf exporteert haar producten naar ongeveer 60 landen.  

In 2015 had Emmi een netto omzet van 3,214 miljard Zwitserse Franken en een netto winst voor bijzondere baten 
en lasten van 1204 miljoen Zwitserse Franken. Het bedrijf heeft ongeveer 5.400 mensen (fte) in dienst. 

Einde persbericht – niet voor publicatie:  
TOT Public Relations  •  Anne Wouters  •  T: 010 221 13 11 • M: 06 143 667 91  
E: anne@totpr.nl  •  I: www.totpr.nl 
 
Meer informatie en beeldmateriaal: www.totpr.nl/emmi 
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