
Markedet
Danskerne drikker kaffe som få i verden.
Morgen, middag og aften. En hurtig kop kaffe,
når man mødes eller holder pause. Et veldækket
kaffebord ved festlige lejligheder og traditionelle
højtider. En trendy kop på en af de mange kaffe-
barer og caféer, man finder i enhver dansk by
med respekt for sig selv. Kaffe er ganske enkelt
en del af den danske folkesjæl – og hver tredje
kop, der drikkes, kommer fra Merrild Kaffe A/S i
Kolding.

Kaffemarkedet i Danmark har en årlig værdi
på 1,3 mia. kr. og det er et af

de få forbrugermarkeder,
som er præget af mar-

kant regionalise-
ring. En opde-

ling af mar-
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sine
rødder i
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Sverige, mens
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Kaffelager, og den
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Merrild suverænt
førende i vest, mens

Café Noir vinder
frem i øst. Et forhold,

der viser, hvor tradi-
tionsbestemt og

vanepræget danskernes
valg af kaffe-mærke er.
Merrild er først og frem-

mest den røde Merrild, som også
fås i en økologisk og en koffeinlet

variant. Rød Merrild er kendt for konsistent høj
kvalitet og for de særlige blandingsvarianter 103,
104 og 304, der er tilpasset kalkindholdet i
grundvandet i forskellige dele af landet.

Café Noir er Merrilds kaffemærke til dem, der
gør op med årtiers vanekøb og bevidst vælger
en ny smag, der nok giver hverdagskaffen et 
strejf af luksus, men som ikke vælter budgettet.
Café Noir fås i en særlig Bistro variant til stem-
pelkander, som Hele Bønner og som hurtig
Instant kaffe.

Har man mere lyst til te, står Merrild også for
markedsføringen af Pickwick. Et meget bredt
udvalg af frugtte, grøn te, klassiske sorte teer og
urtete - i såvel breve som løs vægt.

På business-to-business markedet er Merrild
Coffee Systems, der leverer avancerede maskin-
løsninger og komplette drikkesystemer med
kaffe og te til virksomheder, organisationer og
institutioner, den altdominerende markedsleder.

Resultater
Merrild er i dag Danmarks største kaffemærke

med en samlet markedsandel på
ca. 31%. Merrild har formået at
vinde markedsandele i et marked,
som ellers har været svagt vigende
pga. især unge menneskers lave
kaffeforbrug. Den tendens ser nu
ud til at vende med fremkomsten
af stadig flere kaffebarer og caféer,
men Merrild har altså klaret sig
godt selv i de svære tider.

Café Noir har således mere
end fordoblet sin markedsandel
fra under 2% til godt 4% på
ganske kort tid, hvilket især er
bemærkelsesværdigt, når man
tager i betragtning, at kaffe-
markedet er ekstremt prisfølsomt,
og Café Noir er et premium pro-
dukt.

Merrild omsatte i 2000 for
mere end 600 mio. kr. og kaffe
udgjorde den største andel.

Historien
Merrild Kaffes historie startede
den dag i 1960, da købmand Møller H. Merrild
købte en kafferister og installerede den i fyrrum-
met under butikken i Kolding. Den unge køb-
mand havde længe interesseret sig for kaffe af
tre årsager : For det første var den en holdbar
dagligvare med høj avance, for det andet burde
den kunne sælges i større mængder, og endelig
var kvalitetsniveauet i Danmark ikke særlig
imponerende.

Disse tre betragtninger forstod Møller Merrild
de følgende år at udnytte til at skabe den stærke
mærkevare, som stadig eksisterer den dag i dag.
Kaffeblandingerne stod han selv for, og der blev
ikke gået på kompromis med smag og kvalitet.
Det ses bl.a. på de særlige opskrifter i forhold til
grundvandets kalkindhold, som stadig er ene-

stående for Merrild.
I 1964 åbnede Merrilds Kaffelager i Esbjerg

som den første butik i det, der skulle blive
Danmarks første direkte-til-dig kæde, og som i
årenes løb voksede til at udgøre i alt 20 kaffe-
lagre i Jylland og på Fyn. Idéen var høj kvalitet til
engrospriser, og da Merrild også fik held til at
sælge sin kaffe til bagere og ismejerier i et
omfang, så man efterhånden kørte ud til mere
end 1.000 butikker fra fabrikken i Kolding, var
mærkevaren Merrild født.

Kaffelagrene var en særlig oplevelse, hvor man
altid kunne smage på en frisk kop kaffe og få en
snak om kaffebrygningens svære kunst med
Merrild kaffepigerne bag disken. Bagere og is-
mejerier lod sig gladeligt profilere med Merrilds
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dekorationsmaterialer, og Merrild-navnet blev
mere og mere kendt. 10 år efter at det første
kaffelager var åbnet, sad Merrild på 80% af kaffe-
salget vest for Storebælt.

Op gennem 70erne blev det nødvendigt at
ændre salgsstrategien. Flere og flere købmænd,
bagere og ismejerier lukkede, mens supermar-
keder og senere lavpris- og discountvarehuse
holdt deres indtog. Merrild forstod at sadle om i
tide og levere vakuumpakket kvalitet til de nye
butikker, og i en periode, hvor forbruget af kaffe
ellers stagnerede, øgede Merrild sin omsætning
med 10 -15%.

I 1979 solgte Møller H. Merrild sit livsværk til
hollandske Douwe Egberts, som har handlet
med kaffe og te siden 1753. Douwe Egberts er
en del af den amerikanske koncern Consolidated
Foods Corporation, som i 1986 skiftede navn til
Sara Lee Corporation. Afdelingen i Holland, som
Merrild er en del af, har siden heddet Sara
Lee/DE.

Merrild Kaffe A/S beskæftiger godt 200 med-
arbejdere, og udover i Danmark er Merrild
førende på de islandske og grønlandske marke-
der. Merrild har desuden satset på Baltikum, hvor
man i dag er det største kaffemærke i Letland.

Produktet
Merrild har som omtalt to hovedbrands: Merrild
og Café Noir.

Rød Merrild og Café Noir fremstilles ude-
lukkende af Arabica-kaffebønner fra de bedste
kaffedistrikter i verden. Kaffen er sammensat, så
den samme fyldige og runde smag sikres hver
gang.

Merrild er den gode hverdagskaffe, som findes
i flg. varianter :
– Rød Merrild 103 mellemristet, 104 ekstra

mørkristet og 304 mørkristet.Varianterne skal
sikre den samme smagsoplevelse uanset kalk-
indholdet i vandet.

– Merrild Light. Indeholder kun halvt så meget
koffein som almindelig kaffe.

– Merrild Økologisk. Dyrket og fremstillet i
overensstemmelse med økologiske principper.

– Merrild Special. En drøj kaffe, der også kaldes
Brun Merrild.
Café Noir er premium kvalitet for dem, der

under sig selv lidt ekstra i hverdagen. Den fås
som:
– Café Noir fint formalet til kaffemaskine.
– Café Noir Bistro groft formalet til brug i stem-

pelkande.
– Café Noir Hele Bønner for dem, der vil have

en helt friskmalet kop kaffe.
– Café Noir Instant kaffe, når det skal gå stærkt

uden at gå på kompromis med den gode
smag.
Merrild importerer og markedsfører desuden

Pickwick, som er markedsleder indenfor frugtte
og grøn te. Sortimentet omfatter desuden 
klassiske sorte teer og urtete i såvel breve som 

i løs vægt.

Seneste udvikling
Trods danskernes svagt faldende kaffeforbrug
drak hver husstand i 2000 gennemsnitlig 10,6 kg.
Det gør os til det tredjemest kaffedrikkende folk
i verden.

Tendensen går i retning af, at de kaffetørstige
danskere ønsker kvalitetsalternativer til den
hverdagskaffe, som ellers har udgjort den danske
kaffesmag siden 60erne. Merrild har allerede
imødekommet den nye trend med Café Noir. En
enkel og direkte opfordring til forbrugerne om
at sammenligne den vante kaffe med en kaffe-
nydelse, som Merrild påstår er “Simpelthen den
bedste”, har på blot et halvt år mere end for-
doblet salget af Café Noir, og intet tyder på, at
det stopper dér.

Markedsføring
Gratis prøvesmagning og andre former for in-
store promotions har siden 60erne været
en vigtig del af Merrilds markeds-
føring. Først i Kaffelagrene og
siden ved stande i super-
markeder, hvor dette var
medvirkende til at under-
støtte Merrilds salg til
trods for, at mærket læn-
gere end nogen andre
fastholdt en fast prispoli-
tik overfor detailhandlen.

I 80erne markedsførte
Merrild sig med reklamefilm
i biograferne, og den 1. okto-
ber 1987, da der for første gang
blev vist reklamer på dansk tv, var
det filmen om postbudet, der sætter
smag på hele sin dag med en styrkende kop
Merrild kaffe, der blev den allerførste officielle
danske tv-reklame. Premieren foregik på TV-Syd,
og i tiden derefter kunne Merrild konstatere en
stigning på 10% i markedsandel i TV-Syds
område.

I de sidste 10 år har Merrild haft stor succes
med sine Klip Top kampagner, hvor forbrugerne
kunne købe forskellige gaveartikler for afklippede
Merrild kaffeposetoppe. Mere end 100.000 for-
brugere har deltaget, og de fleste samlede pose-
toppe mellem kampagnerne i forventning om
endnu en omgang. Men med udgangen af 2001
er der erklæret Klippe Stop hos Merrild for at
skabe plads til helt nye forbrugertiltag.

Samme høje forbrugerrespons har Merrild
oplevet i en stribe af forbrugerpromotions gen-
nem årene, hvor man har kunnet vinde alt fra en
tur til Brasilien til et nyistandsat folkevognsrug-
brød fra 70erne. I det hele taget har en konstant
stærk og aktiv indsats i detailhandlen med udstil-
linger og særplaceringer alle dage båret Merrilds
markedsføring og sikret den stærke position på
kaffemarkedet i dag.

I 2001 har Merrild satset på intensiv markeds-
føring af Café Noir med bl.a. sampling af 1 mio.
Café Noir prøveposer, så forbrugerne selv har
kunnet smage, hvilken kaffe der er den bedste.
Indsatsen har været bakket op af tv-reklame,
outdoor og instore promotion. - Erfaringerne fra
Café Noir lægges til grund for en nyvurdering og
vitalisering af virkemidler og budskaber i forhold
til Rød Merrild, som vil komme til udtryk de
kommende år.

Mærkeværdi
Kaffe på dansk handler om samvær og sociale
værdier, og det præger også ånden og hverdagen
i virksomheden Merrild. Her forener man godt
jysk købmandskab med tilhørsforholdet til en
stor, moderne, amerikansk koncern. Resultatet er
en sjælden kombination af varme, stolte tra-
ditioner for godt håndværk og en
moderne ledelse i et stort
internationalt samarbejde.

På samme måde er
Merrild den klassiske
hverdagskaffe, som
står for god gam-
meldags hygge
med en snert af
humor, men
som samtidig
forstår at forny
sig og flytte sig
med den 
moderne for-
brugers opfattelse af
kvalitet, både i kaffen -
og i samværet.

Hver tredje kop kaffe, der drikkes i Danmark,
kommer fra Merrild Kaffe A/S.

Rød Merrild 103 egner sig bedst til det meget
kalkholdige vand i Østjylland, Sjælland og på
Bornholm. Rød Merrild 104 egner sig bedst til
det bløde vand, man finder langs hele den jyske
vestkyst. Rød Merrild 304 er blandet til de
moderate kalkmængder i vandet i Nordjylland
og hele den jyske midterzone fra Skagen til
Tønder.

Merrilds Kaffelagre var hvad angår ensartet be-
tjening, påklædning etc. en forløber for de
store kædekoncepter, vi kender i dag som fx.
McDonalds, Jensens Bøfhus, 7-Eleven o.lign.

Ting du ikke vidste om
Merrild


