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Fun, smaak en vrolijkheid in het plantaardige zuivelschap
YOGHO!YOGHO! terug van weggeweest

Den Haag, 23 november 2021 – Maar liefst 75% van de 18-plussers kent YOGHO!YOGHO!
nog van de opvallende reclames waarin absurde en hilarische situaties werden
bezongen. Het merk was de afgelopen jaren minder zichtbaar en verdween eind 2020 uit
het schap. Maar nu is YOGHO!YOGHO! terug als nooit tevoren. Letterlijk, want het is een
plantaardige, 100% vegan zuiveldrank geworden. De humor en vrolijkheid van toen,
spatten van het schap van nu!

“De tijd is rijp om het plantaardig zuivelschap eens flink op te schudden” aldus Arjanneke
Teeuw, die het merk heeft omarmd en nieuw leven heeft ingeblazen. “Er is in dat segment nu
nog geen merk dat zich echt richt op jongeren. Voor tieners ontbreekt het in dit schap aan fun,
smaak en vrolijkheid. Het is dus tijd voor een merk waar ze zelf ook graag gezien mee willen
worden.” Teeuw, ooit oprichter van het merk Healthy People, ging op zoek naar een frisse
plantaardige variant op yoghurtdrink op basis van soja. Met smaken die een stuk minder zoet
zijn dan vroeger. De rijmende smaakaanduidingen chocolado, perzikio en aarbeio zijn een
knipoog naar de vrolijke merkwaarden van YOGHO!YOGHO!.

“De bewustwording over het welzijn en de gezondheid van dieren begint op steeds jongere
leeftijd” weet Teeuw. “Sowieso drinken jongeren minder zuivel dan vroeger. En plantaardige
alternatieven zijn sterk in opkomst voor de jongere generaties. Maar de smaak is nog steeds de
belangrijkste driver om voor een drankje te kiezen.” YOGHO!YOGHO! is een antwoord op de
veranderende behoeften van kids en jongeren, maar vult ook de vraag van ouders in, die hun
kinderen graag blij houden, maar daarbij wel voor een zo gezond mogelijk product kiezen. “We
hebben smaakcombinaties gemaakt op basis van fruit en vegan ingrediënten” besluit Teeuw.
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YOGHO!YOGHO! zal voor de campagne rondom deze (her)introductie samenwerken met Joe
Public Take-Away Advertising en 2twintig public relations. YOGHO!YOGHO! literverpakkingen
stromen vanaf week 47 in bij Jumbo en de leden van SuperUnie. In Q1 staat de introductie van
meeneempakjes met papieren rietjes op de planning. In het nieuwe jaar zal bovendien een
campagne starten, waarin de bekende tune in een nieuw jasje weer te horen zal zijn.
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