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GfK maakt best gewaardeerde Vers supermarkten 
2018 bekend 

Emté, Lidl en Jan Linders behalen de hoogste scores 

Dongen, 27 Sept 2018 – Het GfK Vers Rapport 2018 laat zien dat Emté, 

Lidl en Jan Linders de meest gewaardeerde supermarktformules in 

vers zijn. Elk van deze formules wordt het best gewaardeerd door hun 

eigen klanten in hun eigen segment – ‘vlees’, 'groenten en fruit ' en 

'brood'. De formules zijn voor elke versgroep gewaardeerd op de 

aspecten: aantrekkelijke aanbiedingen, lage prijzen, 

kwaliteit/versheid, ruime keuze, presentatie en deskundigheid 

medewerkers. 

Het is nu de 18e editie van dit jaarlijks onderzoek dat een zeer compleet 

overzicht geeft van de waardering voor de 3 versgroepen van 17 

supermarktformules in Nederland. 

Emté: Beste Supermarkt in Vlees 

Emté wordt het hoogst gewaardeerd binnen het vlees segment met een 

score van 7.63.  

De op een na hoogste beoordeling is voor Nettorama, gevolgd door Plus.  

"Met grote voorsprong weet Emté zijn titel van vorig jaar te prolongeren. 

Vooral kwaliteit/versheid en presentatie van de versgroep vlees wordt 

hooggewaardeerd. Grote vraag is wie volgend jaar de positie gaat 

overnemen na het sluiten van de Emté winkels aldus Joop Holla, Research 

Director bij GfK. 

Lidl: Beste Supermarkt in Groente/Fruit 

Lidl wordt beoordeeld door haar klanten met een score van 7.61. 

Binnen Groente/Fruit behaalt Nettorama de tweede positie, gevolgd door 

Albert Heijn. 

Joop Holla voegt toe: In de grootste en belangrijkste versgroep weet Lidl 

de concurrentie voor te blijven, vooral door hoge waardering kwaliteit 

versheid te koppelen aan hoge klanttevredenheid op de voordeelaspecten 

(lage prijzen/aantrekkelijke aanbiedingen) 

Jan Linders: Beste Supermarkt in Brood 

Met een score van 7.63. 
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De op een na hoogste beoordeling is voor Plus, gevolgd door Albert Heijn. 

“Jan Linders weet wederom overtuigend de spitspositie te handhaven door op 5 van de 6 gemeten 

aspecten in de versgroep brood de hoogste klanttevredenheid te scoren"; zegt Holla. 

Over het GfK Vers Rapport 2018 

Het GfK Vers Rapport is een onderzoek naar klantenwaardering voor de Vlees, Groente/Fruit en 

Brood afdelingen van Supermarktformules. 

Bijna 6.900 supermarktbezoeken zijn beoordeeld door de eigen klanten (middels het GfK 

ConsumerScan panel) na een bezoek aan de winkel. 

Beoordeling (rapportcijfers) op de volgende aspecten in de weken 25/26:  

o aantrekkelijke aanbiedingen  

o lage prijzen 

o kwaliteit/versheid 

o ruime keuze 

o presentatie  

o deskundigheid medewerkers 

Over GfK 

GfK legt de verbinding tussen data en wetenschap. Innovatieve onderzoeksmethoden geven 

antwoord op belangrijke kernvragen over consumenten, markten, merken en media – nu en in de 

toekomst. Als onderzoeks- en analyse partner, belooft GfK haar klanten over de hele wereld 

“Growth from Knowledge”.  

Voor meer informatie bezoek onze website www.gfk.com/nl of volg GfK op Twitter: 

https://twitter.com/GfK_nl. 
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