




Wie heeft er allemaal een Dopper 
fles? 



Wie drinkt er wel eens mineraalwater 
uit wegwerpflesjes?



De Dopper fles
onze strijder tegen wegwerpwaterflessen





To empower people to choose reusable over 
single-use water bottles



Reuse

Engage

Refill

Find

Change



In 2040 eindigt 27 miljoen ton plastic 
afval in onze oceanen 

– elk jaar



Hoe bereiken wij onze missie door 
middel van onze communicatie, 

producten en diensten?



Start with why –
Hoe kunnen we zorgen dat mensen hun 

herbruikbare fles gaan hervullen met 
kraanwater? 



• Het is te makkelijk om een wegwerpwaterfles te kopen.

• Het hervullen van je fles in het toilet is niet fijn.

• Kraanwater is nergens te vinden.

Inzichten -



Doel -
Onze ambitie is om het leuker, makkelijker en 

vanzelfsprekend te maken om je 
herbruikbare fles te hervullen met 

kraanwater in plaats van het kopen van een 
wegwerpwaterfles.



22 maart 
World Water Day

8 juni
World Oceans Day

28 september
Nederland Kraanwaterdag

Hoe? -



Mijn kraan is jouw kraan



Doel: hoe kunnen we mensen bewust maken van het 

hervullen van je fles op een laagdrempelige manier? 



Wat hebben we gedaan?

• Paid: advertentie in de NRC 
• Earned: persbericht 
• Shared: samenwerking met influencers
• Owned: landingpage, social en 

nieuwsbrief





Resultaten

• 129 posters besteld
• 92 posters gedownload
• 8 online publicaties
• Samenwerking met 6 influencers
• NRC Advertentie poster



• Gebruik een momentum: een passend PR haakje
• Maak in je communicatie het probleem inzichtelijk en 

dicht bij huis: vandaag drinken we in NL ruim 1 
miljoen liter flessenwater

• Maak het laagdrempelig: QR code, gratis, downloaden

Tips



Vind een watertappunt op Google 
Maps



Doel: iedereen in Nederland weet dat je vanaf nu 

watertappunten makkelijk kan vinden op Google Maps. 



Wat hebben we gedaan?

• Paid: media inkoop
• Earned: persbericht 
• Shared: samenwerking met 

waterbedrijven, Nederlandse 
Spoorwegen en partners

• Owned: landingpage, social en 
nieuwsbrief





• 2.317 watertappunten op Google Maps
• 4.532.230 number of views on Google Maps
• 16.133 routebeschrijvingen opgevraagd via 

Google Maps
• Meer dan 30 organisaties deelden onze actie

• 14.111.533 media bereik
• 505.798 Social bereik

Resultaten



• Gebruik Google Maps in je email titel op opening rate te 

verhogen

• Noem aantallen om de grootsheid van het project te 

benadrukken

• Geef consumenten en organisaties te kans om zelf mee te 

doen

Tips



Lancering Dopper Water Tap



28



Doel: iedereen weet dat Dopper een innovatieve watertap 

heeft.



Wat hebben we gedaan?

• Lanceerevenement bij Naturalis
• Paid: geen
• Earned: persbericht 
• Shared: samenwerking met launching

partners en productiepartners, 
influencers

• Owned: landingpage, social en 
nieuwsbrief





• 500+ gasten op het lanceer evenement
• Aansprekende launching partners
• Lauching partners, productie partners en 

gasten hebben verteld over onze nieuwe 
innovatie

• 1.475.833 totaal bereik
• 112.000 media bereik
• 31.000 ingekocht bereik

Resultaten



• Laat je verhaal vertellen door anderen! Launching partners, 

productiepartners en de gasten. Ontwikkel een 

communicatiekit en brief alle partners van te voren. Deel de 

communicatiekit met de gasten. 

• Bepaal de doelgroep van te voren: de tap is een ander 

product met een andere doelgroep dan de fles. 

• Creëer sterke visuals, denk daaraan bij de opzet van het 

evenement. 

Tips



Het draait altijd om het bereiken 
van onze missie



Zijn er nog vragen? 




