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Strategie 1: minder product voor dezelfde prijs (1/2)
De meest gebruikelijke strategie van shrinkflation is het 

verminderen van de hoeveelheid van het product en het 

aanpassen van de verpakking.

De verandering valt op aan de buitenkant. Sociale netwerken 

staan vol met voorbeelden waar mensen een vergelijking maken

van voor en na.

In dit voorbeeld, gepost op Twitter door @neelayjain, is de 

verpakking van een snoepje verkleind.
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Strategie 1: minder product voor dezelfde prijs (2/2)
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Strategie 2: het zit aan de binnenkant (1/2)
Deze strategie wordt veel gebruikt door fabrikanten en draagt bij 

tot de slechte reputatie van shrinkflation. Door de verpakking 

ongewijzigd te laten, zorgt de fabrikant voor ‘verwarring’ en 

wordt hij er zo van beschuldigd de consument te misleiden.

Het voorbeeld rechts, gepost op Twitter door @disneylvr4evr, is 

bijzonder opvallend. Hieruit blijkt duidelijk dat de hoeveelheid 

product aanzienlijk is afgenomen.

Maar in de meeste gevallen biedt de container deze 

transparantie niet. De vermindering van de hoeveelheid is dus 

niet zichtbaar voor de consument. 
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Strategie 2: het zit aan de binnenkant (2/2)
Ook het voorbeeld van Dove-zeep is veelzeggend. De verpakking 

is niet veranderd, maar wel is de hoeveelheid zeep afgenomen

van 113 g in 2019, naar 106 g in 2021 en 90 g in 2022. In 3 jaar 

tijd heeft deze Dove-zeep 20% verloren.

Hetzelfde geldt voor de chips van Lays hieronder.
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Strategie 3: anders rekenen (1/2)
Dit is een bijzonder verraderlijke techniek. 

Voorheen werden abonnementen per maand betaald, dus 12 

keer per jaar. Maar als u per 4 weken betaalt, zijn er 13 

betalingen per jaar! Dit is een formidabele tactiek om de prijzen 

met 8,33% te verhogen zonder dat de consument daar iets van 

merkt.

En geloof het of niet, dit is een wijdverbreide techniek (zie 

volgende pagina).
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Strategie 3: anders rekenen (2/2)
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Strategie 4: gewijzigd ontwerp (1/2)
Het veranderen van het ontwerp is een bijzonder verraderlijke 

strategie. Het geeft de illusie dat er niets is veranderd, terwijl de 

hoeveelheid product in feite is afgenomen.

Dit voorbeeld werd ontdekt door @HarrisLue en gepost op 

Twitter.
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Strategie 4: gewijzigd ontwerp (2/2)
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Verandering van ontwerp is een strategie die wordt

toegepast door Toblerone. Hoewel dit een ouder

voorbeeld is, toont het aan dat merken niet op de 

inflatie hebben gewacht om te proberen hun 

winstmarges te verhogen. Toblerone moest destijds 

terugkomen na de verontwaardiging.


