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Stoere vaders beschermen de oceanen met een
Dopper Holder
Dé hippe, handgemaakte flessentas van gerecyclede
brandslangen

Haarlem 3 juni - Binnenkort is het weer zover en worden alle vaders in het zonnetje gezet. Wil

je dit jaar écht een uniek cadeau geven waar elke vader blij van wordt? Dopper en Elvis &

Kresse geven je deze mogelijkheid via de modieuze, duurzame, oceaanreddende Dopper Bottle

Holder.

Blije vaders en een blije planeet
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OVER DOPPER

Dopper heeft een missie. Mensen de mogelijkheid bieden om herbruikbare flessen te verkiezen boven
wegwerpwaterflesjes. Om zo de wateren van de wereld te beschermen.

Ben jij klaar om Impact te maken met een hoofdletter I? Met Dopper creëer je bewustzijn, help je educatieve
programma’s op te zetten en ondersteun je schoon drinkwater-projecten in Nepal. Goede karma? Zeker weten.

Kies Dopper. Onze oceanen zullen je dankbaar zijn.

Meer lezen over Dopper's missie? Check onze missiepagina of bekijk onze brandvideo.

 

Hoewel een ontbijt op bed en een aftershave heel bedachtzaam zijn, blijft het geven van een

origineel vaderdagcadeau lastig. Dit lossen Dopper en Elvis & Kresse voor je op. De Dopper

Bottle Holder is het stoere en duurzame cadeau dat elke vader de mogelijkheid biedt om overal

zijn herbruikbare waterfles mee naar toe te nemen, zijn handen vrij te houden om van de

natuur te genieten - en de natuur vrij te houden van wegwerpplastic. 

Ga stijlvol de strijd aan

Dit stoere accessoire is volledig handgemaakt van afgedankte Londense brandslangen door de

Britse B Corporation Elvis & Kresse. Hiermee wordt afvalmateriaal een nieuw leven ingeblazen

in de vorm van een accessoire dat lang meegaat en stuur jij jouw vader stijlvol de strijd in tegen

plasticvervuiling. 

De Dopper Bottle Holder is geschikt voor alle Dopper Insulated flessen. Deze Doppers zijn

beschikbaar in twee maten (350ml & 580ml) en onwrikbaar in de hitte of kou, zo houden ze je

water 9 uur warm en 24 uur koud. Hierdoor hebben vaders nooit meer een excuus om een

wegwerpwaterfles te gebruiken. Met één Dopper fles wordt voorkomen dat 40 plastic

wegwerpflessen in onze oceanen belanden. 

De Elvis & Kresse x Dopper Bottle Holder is vanaf nu online te bestellen, voor verzending in de

hele EU, op dopper.com - winkelprijs 74,50 euro. 
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