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Dopper en Elvis & Kresse – A true love story
Met trots gepresenteerd: de nieuwe Elvis & Kresse x Dopper
Bottle Holder die je handen vrij laat, terwijl je de oceanen redt.

Haarlem, 8 april 2021 - Vandaag onthult de sociale onderneming Dopper een

unieke samenwerking met een impactvol resultaat: de Elvis & Kresse x Dopper

Bottle Holder. Deze ocean-saving sidekick is handgemaakt van afgedankte

brandslangen, gered van de vuilnisbelt. De Dopper Bottle Holder houdt je

waterfles aan je zijde en je handen vrij, terwijl jij fietst, skateboardt of danst.

⏲
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De Dopper Bottle Holder is een mooi, stoer en duurzaam accessoire waarmee je

plasticvervuiling bestrijdt - in stijl. Volledig handgemaakt van afgedankte brandslangen door de

Londense Elvis & Kresse: de Dopper Bottle Holder is het ultieme voorbeeld van duurzaam

vakmanschap. Het geeft afvalmateriaal een nieuw leven als accessoire dat een leven lang

meegaat. Aan te passen voor alle Dopper-types: een gegarandeerde match voor jouw favoriete

Dopper. Je hebt dus geen enkel excuus om zonder Dopper het huis te verlaten.

B Corp liefdesverhaal
Twee zielen, één gedachte. Dopper en Elvis & Kresse, beiden Certified B Corporations,

gebruiken zakendoen als een kracht voor het goede. Dopper doet dat door mensen herbruikbare

waterflessen te bieden in plaats van wegwerpflessen. Elvis & Kresse door afval, oftewel

afgedankte brandslangen van de Londense brandweer, om te zetten in mooie producten die

lang meegaan. En nu bundelen ze hun krachten, combineren ze hun missies en verdubbelen ze

hun impact.

Blijf actief en blijf de natuur vrijwaren van wegwerpwaterflessen
De Elvis & Kresse x Dopper Bottle Holder is vanaf nu online te bestellen, voor verzending in de

hele EU, op dopper.com - winkelprijs 60 euro. Omdat we allemaal proberen zo actief,

gehydrateerd en gezond mogelijk te blijven tijdens de pandemie, is dit de perfecte metgezel

waarmee jij je handen vrijhoudt om van de natuur te genieten - en de natuur vrijhoudt van

wegwerpplastic. Met je herbruikbare waterfles handsfree aan je zijde zorg je goed voor jezelf én

voor onze planeet.

Statement van de medeproducent
"We zijn zo trots om de Elvis & Kresse x Dopper Holder te kunnen lanceren: het is een mooi en

duurzaam product, geboren uit een B Corp-liefdesverhaal. Twee bedrijven, die elk op hun

eigen manier tegen afval vechten, bundelen de krachten om iedereen te helpen in de strijd

tegen wegwerp-waterflessen. De gedeelde visie voor een betere wereld maakt Elvis & Kresse

de perfecte partner om de Dopper Holder te creëren, zodat iedereen, overal, onze oceanen kan

redden van plasticvervuiling - handsfree, én in stijl."

Virginia Yanquilevich I Dopper CEO

 



“Elvis & ik nemen onze Doppers overal mee naartoe en we willen ze graag handsfree kunnen

dragen - onze signature afgedankt brandslang materiaal is daar perfect voor. Het is een

geweldige manier om afgedankt materiaal te redden en wegwerpflessen te elimineren! En

natuurlijk werken we graag samen met Dopper. We zijn allebei B Corp, wat betekent dat we

dezelfde waarden en toekomstvisie hebben. We zijn zo goed als familie."

Kresse Wesling MBE I Elvis & Kresse, Mede-oprichter
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Over Dopper als een B Corporation
Dopper is een van de meer dan 3.500 B Corps wereldwijd. Bedrijven die zich inzetten voor een

positieve impact. Met een certificaat als bewijs. Het betekent dat ze zaken gebruiken als een

kracht voor het goede, en de balans tussen doel en winst bewaken. Niet alleen hun missie zit vol

met duurzaamheid, hun productieproces ook. Door deel uit te maken van de B Corp-beweging

doet Dopper meer dan alleen om verandering vragen. Ze komen in actie.

Neem bijvoorbeeld de klimaatcrisis. Dopper is, met trots, één van de meer dan 500 B-Corps die

publiekelijk toezeggen hun CO2-uitstoot tegen 2030 tot nul te reduceren om de opwarming van

de aarde een halt toe te roepen. Goede zaken. 

Over Elvis & Kresse
Elvis & Kresse is een onafhankelijke, zelf gefinancierde, gecertificeerde sociale onderneming en

een UK B Corporation (B Corp). Tot op heden hebben ze meer dan 200 ton materiaal gered dat

anders op de vuilnisbelt zou zijn beland, en hebben ze meer dan GBP 185.000 aan donaties

gedaan. Ze hebben meerdere prijzen gewonnen, waaronder de HSBC Start-Up Stars Green

Award, de IE Award for Sustainability in de Premium en Luxury Sector, en werden in 2012

uitgeroepen tot Walpole Brand of Tomorrow. Het bedrijf heeft sinds 2005 alle afgedankte

brandslangen van Londen kunnen redden.
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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.

Dopper

https://dopper.com/nl/onze-missie
https://www.youtube.com/watch?v=l3hF8HWLJEs&feature=youtu.be
https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_dopper
http://news.dopper.com/
http://news.dopper.com/nl-BE/

