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McVitie’s lanceert Blissfuls

Zaandam, 17 februari 2022 - Het koekjesmerk McVitie’s, bekend van
Digestives, lanceert deze week Blissfuls in Nederland. Knapperige goud-
gebakken koekjes, royaal gevuld met romige crème van Belgische
melkchocolade in de varianten hazelnoot en karamel. Deze vulling wordt
afgedekt met opnieuw een perfect knapperig gebakken koekje versierd met
de letters M en V van McVitie’s. De Blissfuls worden verpakt in een
hersluitbare pouch en zijn perfect om te delen.
Samen delen past naadloos in de huidige trends voor koekjes[1]. Bovendien zijn koekjes met
chocolade de belangrijkste groeidrijver van de categorie, want er is een groeiende behoefte
aan meer verwennende koekjes in het schap[2]. De combinatie van de knapperigheid van de
koekjes én de romigheid van de vulling van McVitie’s Blissfuls in een handige hersluitbare
pouch verpakking geven invulling aan beide ontwikkelingen.
Veelbelovend
Bij het zien van de koekjes tijdens consumentenonderzoek[3], heeft 89% van de respondenten
aangegeven de intentie te hebben om McVitie’s Blissfuls te kopen. “Deze cijfers laten zien dat

consumenten enthousiast zijn en dat is veelbelovend”,  aldus Jolien van der Steen, Senior
Brand Manager bij Koninklijke Verkade, waar McVitie’s onder valt. “Dit is het eerste McVitie’s

koekje met meerdere texturen in één koekje. Daarmee zijn deze koekjes een ware verwennerij.

Verder zijn de Blissfuls toegankelijk qua smaak, formaat én in aanvulling op Digestives een

perfect koekje om in de avond samen van te genieten. Of de zak voor jezelf houden natuurlijk,

dat kan ook!”
 

De verpakkingen bevatten 228 gram, dat zijn 16 koekjes. CAP is € 2,99. Het is de verwachting
dat McVitie’s Blissfuls de komende maanden bij verschillende retailers verkrijgbaar zullen zijn,
evenals op sommige out of home locaties waaronder petrol.
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