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Sint-Stevens-Woluwe, 3 juni 2013 

 

 

GfK Panel Services onderzocht voor Var welke media de bezoekers van supermarkten 

consumeren alvorens de supermarkt binnen te gaan. 

 

71% van alle supermarktbezoeken wordt voorafgegaan door 

luisteren naar de radio. 
 

Var deed een beroep op het GfK Panel Services omwille van haar scandata panel. De 

ruim 5000 gezinnen in dit panel scannen hun dagelijkse aankopen die ze doen in 

supermarkten, (harde) discounters, buurtwinkels, drogisterijen en apotheken. GfK Panel 

Services kent op die manier precies wie, wat, waar, wanneer koopt en voor welke prijs 

en verkoopt deze informatie aan voedings- en schoonmaakproducenten. 

 

Het doel was de media-activiteiten van de verantwoordelijken voor aankopen binnen het 

gezin (VVA’s) in kaart te brengen net voor ze hun boodschappen doen in de supermarkt. 

Var wilde weten welke positie radio luisteren innam ten opzichte van kijken naar 

televisie, surfen op het internet en het lezen van kranten en magazines. 

 

Tussen 29 november en 17 december 2012 ontvingen dagelijks enkele honderden 

verantwoordelijken voor aankopen binnen het gezin (VVA’s) de vraag of ze een 

supermarkt hadden bezocht. Daarna kwamen vragen aan de beurt over: de bezochte 

supermarktmerken, de reden van het bezoek, de gekochte producten, het 

vervoersmiddel tijdens de verplaatsing, de plaats voor vertrek, de aankomsttijd bij de 

supermarkt, de activiteiten in de 2 uren voor het winkelen en vervolgens de media-

activiteiten: naar tv kijken, naar radio luisteren, op het internet surfen, kranten of 

magazines lezen tijdens de 2 uren voor het winkelen, ten slotte of men onderweg naar 

de radio had geluisterd. 

 

Resultaten 

 

Het onderzoek verzamelde de media-activiteiten die aan 1102 supermarktbezoeken 

voorafgingen. Hieruit blijkt dat radio met voorsprong het meest geconsumeerde medium 

is voor men de supermarkt binnengaat: 70% van de VVA’s van 18 jaar en ouder luistert 

in de 2 uren voor het supermarktbezoek en/of onderweg naar de supermarkt naar de 

radio en 71% van de VVA’s tussen 18 en 54 jaar.  

 

 



 
Tussen 9u en 19u, wanneer meer dan 90% van de supermarktbezoeken plaatsvinden, 

overheerst het naar de radio luisteren, uur na uur, de andere media-activiteiten.  

 

Het luisteren naar de radio domineert de andere media-activiteiten ongeacht: 

 de doelgroep  

 de levensfase 

 de dag van de aankopen 

 het soort supermarkt dat bezocht wordt 

 het doel van het supermarktbezoek 

 de plaats waar men zich bevindt voor het shoppingbezoek 

 de activiteiten die men uitvoerde voor het shoppingbezoek 
 
 
 

 
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
Rudi Janssens 

Director Business Unit Radio 
Var | Tollaan 107b bus 3 | B-1932 Sint-Stevens-Woluwe 
T 02 716 34 20 
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