
Een merk zoals Paschka is een godsgeschenk vanuit 

marketingperspectief. Het merk heeft een gigantisch 

potentieel dankzij de vele smaken enerzijds, 

en de love-brand cultuur anderzijds. Het is een 

zeer geliefd merk binnen zijn focusgroep, maar de 

doelgroep bijstellen, is allerminst evident zonder 

afbreuk te doen aan de bestaande merkcultuur. Toch 

was dit nodig, want Paschka wilde vanuit zijn ambitie 

om verder te groeien ook de harten van volwassenen 

terugwinnen. Het is een gezinsmerk met veel beleving 

en dat accent moet uitgespeeld worden. 

Een bijkomende uitdaging was dat Paschka 

een gekend merk is, in handen van een niet zo 

grote organisatie. Paschka wordt onafhankelijk 

uitgebaat door Kadé bvba. Daardoor kan het merk 

een duidelijke focus kiezen en snel reageren of 

anticiperen op verschuivingen binnen de markt. 

Maar het betekent ook dat het marketingbudget 

niet kan concurreren met de merken van een food-

gigant. Gericht mikken en creatief omspringen met 

de beschikbare middelen is dus een zeer belangrijk 

aandachtspunt. 

DE UITDAGING

CASE PASCHKA 

Paschka is al vele jaren een zeer geliefd merk 

aan de ontbijttafel van Vlaamse gezinnen. 

Doorheen de jaren kreeg Paschka het imago 

van een kindvriendelijk product. Resultaat? 

De lekkernij wint de harten van een jonge 

doelgroep, maar creëert een afstand ten 

opzichte van een volwassen doelgroep. 

Paschka is nochtans een zoet broodbeleg voor 

alle leeftijden. Het is pure nostalgie en legt de 

basis voor een fantastisch ontbijt met het hele 

gezin. 

OVER PASCHKA



Samen met nmg rolde Paschka een meerjarentraject 

uit om de merkpositie bij te sturen. Daarbij vertrokken 

we vanuit een merk dat zich hoofdzakelijk aantrekkelijk 

opstelde naar een kindersegment naar een merk dat 

het volledige gezin aanspreekt.

Paschka is een van de weinige producten in de markt 

die je kan delen met het ganse gezin. Op die manier 

vormt het product een brug tussen de verschillende 

gezinsleden en draagt het bij aan het geluk. Meestal 

wordt Paschka voornamelijk aan de ontbijttafel 

gebruikt, hét ideale moment dus om deze claim verder 

te versterken. ’s Ochtends verbinden we als gezin met 

elkaar. Een klein geluksmomentje aan de ontbijttafel. 

“Samen ontbijten” in zijn meest pure vorm. 

Het is een eigentijds streekproduct dat inspeelt op 

een nostalgische meerwaarde. Door deze nostalgische 

waarde te gebruiken als brandstof voor de nieuwe 

merkstrategie kunnen we opnieuw verbinden met de 

volwassenen die in hun kindertijd genoten van Paschka 

en vandaag het merk herontdekken. 

De ambitie van Paschka gaat ook verder dan de 

ontbijttafel. Het product leent zich niet enkel als zoet 

broodbeleg, maar kan de basis zijn voor een ganse 

waaier aan zoete versnaperingen. En wie houdt er nu 

niet van dessertjes? De creatieve kant van het merk 

zet zich dus door in de toepassingen die het product 

aankan. 

DE OPLOSSING

Merkpositie

In essentie

 – Herpositionering van het merk

 – Merkidentiteit

 – Website en online marketing

 – Content marketing

 – Advertising en campagnes



In 2015 koos Paschka nmg als marketingpartner om 

het merk meer naambekendheid te geven. In die tijd 

beheerden we al de website van het merk, maar was van 

een herpositionering nog geen sprake. Onze taak was 

om de marketing te professionaliseren en met een 

bescheiden budget een creatieve invalshoek te vinden 

om een grote regio te bereiken. 

Het resultaat was een dynamische digital-first 

strategie die enorm succesvol bleek te zijn. Elk jaar 

werd een campagne opgezet om de massa aan te zetten 

tot engagement. Zo wordt een database opgebouwd 

voor het merk waardoor het zich nauwer kan verbinden 

met de focusgroep en de merkambassadeurs. 

In 2016 gaven we bijvoorbeeld vier SMEG-koelkasten 

weg boordevol lekkere Paschka (ongeveer 150 potjes 

per koelkast). Om kans te maken op deze prijs werden 

deelnemers opgeroepen hun ontbijtmoment te 

delen via sociale media. Winnaars kregen een grote 

hoeveelheid Paschka aangeleverd waarvan vrienden en 

familie ongetwijfeld mee konden genieten. Want ook 

“food sharing” speelt direct in op de kernwaarden van 

het merk.

De landingspagina van de wedstrijd behaalde meer dan 

35.000 unieke bezoekers. Dat leverde meer dan 19.000 

unieke deelnames op waarbij heel wat mensen zeer 

creatief aan de slag gingen om hun eigen ontbijtmoment 

in de kijker te zetten. We mogen gerust claimen dat 

deze actie een fenomenaal succes was. Letterlijk voor 

elke euro die we aan digitale advertenties spendeerden, 

verwierf de campagne twee deelnames aan de 

wedstrijd.

Naambekendheid

 – Digitale strategie

 – Creatieve campagnes

 – Advertising

“Door de duidelijke visie van de 
klant zaten we op dezelfde lijn. 
Dat gaf een optimale 
samenwerking en een 
schitterend resultaat! ”

William - Designer nmg



Een jaar later (2017) gingen we op zoek naar de meest 

creatieve gerechten die men met Paschka kan maken. 

Samen met sterrenchef Roger Van Damme creëerden 

we enkele van deze recepten en konden deelnemers 

zich inschrijven om deze recepten samen met Roger 

Van Damme klaar te maken in een kookprogramma dat 

o.a. uitgezonden zou worden op njam!. Ook deze actie 

genereerde bijna 1000 inschrijvingen. De voorliefde 

voor Paschka en de efficiëntie van de strategie 

bewezen zich opnieuw. De drempel lag echter hoger 

dan de vorige wedstrijd, want deelnemers werden 

geselecteerd aan de hand van een strenge procedure 

waarbij men initieel ook een video moest inzenden 

om zich te presenteren. De focus van deze campagne 

lag in de eerste plaats op een specifiekere doelgroep 

(foodies) om hen als early adapters mee te trekken 

in het creatieve verhaal van Paschka, en van daaruit 

beeldmateriaal te creëren dat ook bij de grote massa 

zou aantonen dat Paschka meer is dan broodbeleg voor 

de ontbijttafel. De afleveringen van het programma 

haalden 260.000 kijkers op njam!, en werden online 

zo’n 30.000 keer bekeken (njam!, YouTube, Facebook).



Rebranding

 – Strategisch advies

 – Merkidentiteit

 – Creatieve leiding

 – Fotoshoot

 – Copywriting

Na het succes van de eerste campagne besloot Paschka 

een blijvende samenwerking aan te gaan met nmg. 

Onze samenwerking evolueerde dus van meedenken 

over campagnes tot meedenken over de toekomst 

van het merk. Automatisch verbreedde de context 

zich tot de algemene ambities van Paschka. Zo kregen 

we een duidelijk beeld van de sterktes, maar ook 

van de zwaktes. De langetermijnvisie werd bijgesteld 

naar: “Paschka is een merk dat als geen ander een 

geluksmoment aan het begin van de dag kan claimen 

in élk gezin. Als geliefd merk voor kinderen, en als guilty 

pleasure voor volwassenen. Het is pure nostalgie.”

“Wij bevelen nmg aan 
iedereen aan door de manier
waarop zij Paschka in de
kijker zetten. Een sterk team
met de juiste mensen op de
juiste plaats.”

Sabine - Zaakvoerster



Bij de rebranding van het merk speelde nmg zowel 

sturend als uitvoerend een rol. Daarbij bewaarden 

we de lange relaties die Paschka had met haar 

andere partners en zorgden we ervoor dat alles 

vanuit eenzelfde visie tot leven werd gebracht. Als we 

iets niet zelf konden uitvoeren, werd alles naadloos 

gecoördineerd zodat het merk een duidelijk verhaal 

kon vertellen, met een duidelijke boodschap. 

Bij de herpositionering van het merk werd bijzonder 

veel aandacht gespendeerd aan het juiste gevoel, 

zowel op vlak van tekst als op vlak van beeld. De 

sterspeler? Een fotoshoot die de merkbeleving 

duidelijk in beeld brengt op een spontane manier. 

Onze huisfotograaf ging aan de slag op verschillende 

locaties waar nmg samen met de klant zorgde voor de 

algemene coördinatie en het aanleveren van de juiste 

fotomodellen. 



Bij de creatie van het nieuwe merk namen we eveneens 

de online aanwezigheid onder handen. Zo werd 

een nieuwe website gebouwd (ook de vorige werd 

gebouwd door nmg), voorzien van een CMS-systeem 

en een visuele one-pager op maat. De website bevat 

daarnaast een blogmodule waarop regelmatig nieuwe 

content wordt gepost. Zo wordt de vindbaarheid in 

zoekmachines vergroot, al ligt de focus heel duidelijk op 

het meerwaarde- en belevingsaspect van het merk.

Content is een belangrijk gegeven voor Paschka. 

Daarom werkt nmg elk jaar een contentplan uit dat 

gebruik maakt van zowel een blog als van sociale 

media. Deze ingrediënten werken naadloos samen 

binnen de contentstrategie om een zo groot mogelijke 

meerwaarde van het merk tot bij zijn doelgroep te 

krijgen.

Op sociale media zetten we sterk in op de kanalen 

Facebook en Instagram. Vanuit een strategische 

analyse blijken dit de twee belangrijkste kanalen te zijn 

waar het merk impact moet maken. Deze keuze wordt 

jaar na jaar bevestigd vanuit de campagneresultaten. 

Nmg neemt hierin de creatie van inhoud voor zijn 

rekening, zet advertentiecampagnes op en bouwt 

een actieve community uit binnen deze platformen. 

Vandaag haalt de website 42,46% van zijn trafiek 

uit sociale media en blijkt deze trafiek tot de meest 

kwalitatieve te behoren van alle mediakanalen. 

Online marketing

 – Website

 – Sociale media

 – Blog & content marketing





De samenwerking met Paschka groeide op 4 jaar tijd uit 

van een eenvoudige opdracht om een website te 

bouwen, tot een adviserende én uitvoerende rol voor 

de ganse marketingstrategie. Dat vertrouwen werd ons 

niet zomaar gegeven. Als kmo was ‘samenwerken met 

een bureau’ een nieuw verhaal voor de zaakvoerders 

van Kadé bvba. Open communicatie en voldoende 

vertrouwen aan beide kanten van de tafel waren dus 

cruciaal voor het welslagen van deze samenwerking. 

Vandaag is nmg een vertrouwenspersoon die samen 

met de zaakvoerders nadenkt over de toekomst van 

het merk. 

Het is gewoon een “bangelijk lekkere”-samenwerking, 

en dat smaakt altijd naar meer. 

Onze rol in de toekomst?

 – Campagnes en acties

 – Mediaplanning

 – Strategisch advies

 – Bewaken van de strategie

 – Totale uitvoering




