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We proberen als eersten de 
nieuwe doosjes van Mentos Gum.
We zetten onze tanden weer in een nieuw trnd-project! 
De komende drie weken mogen we met maar liefst 3.500 
trnd-partners de frisheid van Mentos Gum White in een 
nieuwe verpakking uitproberen.

Als geselecteerde trnd-partner voor Mentos Gum ontvang 
je aan het begin van dit project een startpakket. 
In dit pakket vind je:

Jouw trnd–startpakket.

In dit project gaan we samen…

… Mentos Gum White in het nieuwe doosje uitproberen.
… het team van Mentos helpen door onze mening over Mentos Gum 
     te geven in het start- en eindonderzoek.
… doosjes Mentos Gum uitdelen aan onze vrienden en familie, 
     zodat zij ook kennis kunnen maken met de nieuwe doosjes.

Voor jou:
• 3 doosjes Mentos Gum White, in de smaken:

- Sweet Mint
- Bubble Fresh
- Green Mint

• Een code voor 5 euro korting in de webshop van 
        het Mentos More-spaarprogramma

Om uit te delen aan vrienden, familie en bekenden:
• 10 doosjes Mentos Gum White Sweet Mint
• Marktonderzoeksformulieren om de meningen van je familie, 

vrienden en bekenden te verzamelen

Vragen of opmerkingen 
over dit project? 

Stuur dan een e-mail naar:
 sanne@trnd.nl

Op ons projectblog 
bespreken we samen alles 

wat met Mentos Gum White 
te maken heeft! 
Praat ook mee:

www.trnd.nl/mentos-gum



Mentos Gum White... ...in drie verschillende smaken.

De nieuwe doosjes Mentos Gum  zijn verkrijgbaar in drie 
verschillende smaken. Zelf proberen we alle drie de smaken 
uit en we krijgen ook nog 10 doosjes Mentos Gum White 
Sweet Mint om de nieuwe verpakking bekend te maken!

… er maar liefst 20 stuks kauwgum in één doosje van 

    Mentos Gum White zitten?

… het doosje makkelijk in je zak past?

… het doosje hersluitbaar is?

… Mentos Gum White bijdraagt aan het wit houden 

    van je tanden?

… alle kauwgum van Mentos suikervrij is?

Wist je dat ...

Meer weten over kauwgum? 
Verderop in dit projectboek vind je nog meer weetjes!

Mentos Gum White Bubble Fresh:

Mentos Gum White Green Mint:

Deze kauwgum van Mentos heeft een frisse mintsmaak en is 
geschikt voor iedereen die behoefte heeft aan een frisse adem. 

Mentos Gum White Sweet Mint:

Deze gum doet denken aan de zoete bubblegum – maar dan met een 
vleugje frisse mint! Lekker voor wie zinheeft in snoeperige kauwgum.

Deze klassieke kauwgum heeft een milde en zoete
mintsmaak. Zorgt voor frisheid op ieder moment.

Deze klassieke kauwgum heeft een milde en zoete
mintsmaak. Zorgt voor frisheid op ieder moment.

Deze gum doet denken aan de zoete bubblegum – maar dan met een 
vleugje frisse mint! Lekker voor wie zinheeft in snoeperige kauwgum.

Deze kauwgum van Mentos heeft een frisse mintsmaak en is 
geschikt voor iedereen die behoefte heeft aan een frisse adem. 

Om uit te delen 
in jouw omgeving!
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Jouw mening doorgeven.

Marktonderzoeksresultaten doorgeven.

Word marktonderzoeker voor Mentos Gum
In je startpakket vind je ook marktonderzoeksformulieren. 
Deze formulieren kun je laten invullen door vrienden, familie en 
bekenden.

Het team van Mentos kan veel leren van de meningen uit 
onze omgeving! Upload de formulieren via ‘mijntrnd’ 
(klik op ‘marktonderzoek versturen’).

Meedoen aan onderzoeken
Mentos is heel benieuwd naar onze gedachten over Mentos Gum White. 
Welke smaak vind jij het lekkerst? En hoe bevalt de nieuwe verpakking? 
Daarom gaan we onze meningen op twee momenten doorgeven:

In het startonderzoek, waarin we onze eerste indruk geven.

In het eindonderzoek, waarin we ons eindoordeel geven.

Je ontvangt een e-mail zodra deze onderzoeken klaar staan. 
Vervolgens kun je ze online invullen.

Hoe verloopt dit trnd-project? 

Uitpakken
Pak het startpakket op een rustig moment uit en neem het 
projectboek vervolgens door onder het genot van je eerste 
kauwgum.

Foto's maken
Het team van Mentos staat te springen om foto’s te zien
van ons met Mentos Gum White in de nieuwe verpakking! 
Maak daarom leuke foto’s van jou en je vrienden met 
doosjes Mentos Gum, bijvoorbeeld wanneer je een 
doosje uitdeelt – of maak een leuke kauwgumselfie! 
Je kunt de foto’s uploaden op: www.trnd.nl/mentos-gum.

Mentos Gum bekendmaken
Ben je overtuigd van de frisheid van Mentos Gum en 
het gemak waarmee je de doosjes mee kunt nemen? 
Maak Mentos Gum dan bekend in je omgeving! 

Uitpakken en foto's maken.

Vertellen over Mentos Gum White doosjes.

Dit kun je doen door:
• Mentos Gum te laten proeven aan vrienden, familie en bekenden
• Doosjes Mentos Gum White Sweet Mint uit te delen 
• Vrienden, familie en bekenden te vertellen over het gemak van   

Mentos Gum in de nieuwe verpakking en de frisheid van de kauwgum

Er zijn vele manieren om te vertellen over Mentos Gum: 
verderop in het projectboek lees je een aantal tips!



Jij beslist zelf!
Jij bepaalt voor welke producten je mond-tot-mondreclame wilt maken.1
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Open zijn.
Vertel altijd dat je mee doet aan een mond-tot-mondreclame project van trnd.

Jezelf zijn.
Laat je eigen mening over het product horen.

Eerlijk zijn.
Je hoeft niets te verzwijgen of te overdrijven.

Verantwoordelijkheid.
Wij verwachten van jou dat je op een verantwoordelijke manier     
meedoet aan een trnd-project.

Luisteren.
Luister naar de mening van je vrienden.

Communiceren.
Deel alle ervaringen met ons, zowel de positieve als de negatieve.

Plezier.
Het is geen werk, trnd betekent vooral veel plezier maken!

Wij zijn er voor jou.
Wij zijn altijd beschikbaar voor vragen en opmerkingen.

Richtlijnen van trnd.

Als trnd-partners zijn we eerlijk en open over wat we doen 
en daardoor succesvol in mond-tot-mondreclame. Dat kan 
alleen als we ons aan een paar richtlijnen houden.

Mentos verbindt!

Durf jij zomaar op een vreemde af te stappen?
Uit onderzoek is gebleken dat velen van ons het 
moeilijk vinden om nieuwe vrienden te maken. 
En dat is eigenlijk best jammer.

Om mensen weer met elkaar te verbinden, liet Mentos bij wijze van een 
experiment een aantal verlegen volwassenen op vreemden afstappen. 
Via oortjes gaven communicatiespecialisten (‘Mentos Mentors’) hen 
door wat ze moesten zeggen.

Wat de deelnemers niet wisten, is dat deze ‘communicatiespecialisten’ 
jonge kinderen waren. Met hun frisse blik op contact leggen, werd 
het maken van nieuwe vrienden ineens een fluitje van een cent…

Benieuwd naar wat de Mentos Mentors de verlegen 
volwassenen influisterden en hoe je zelf nieuwe
vrienden kunt maken met Mentos?

Mentos Mentors

Bekijk het filmpje op:
mentos.nl/mentos-mentors



Nu we Mentos Gum zelf hebben uitgeprobeerd, is 
het tijd om onze omgeving op de hoogte te brengen! 
Hoe pakken we dat precies aan? Een paar ideeën:

… aan vrienden, 
familie én onbekenden!

Ideeën om over 
Mentos Gum te vertellen...

Zit je op karate, volg je een schildercursus of heb je een heel 
andere hobby? Tijdens een training of les ontmoet je een 
heleboel verschillende mensen. Deel hier eens Mentos Gum 
uit en vertel over de grote hoeveelheid kauwgum die er in 
zo’n klein doosje past. Je hebt met één doosje zelfs ruim 

genoeg voor een heel voetbalteam!

Op de cursus of vereniging

Na het diner vinden veel mensen het lekker om iets fris in hun 
mond te hebben. Tover daarom na het eten Mentos Gum 
tevoorschijn en vertel dat hier geen suiker in zit, waardoor 
Mentos Gum dus een verantwoord alternatief is voor een 
pepermuntje. Dat is nog eens een goede afsluiting van 

een leuke avond.

Na een etentje met vrienden

Als jij tijdens een lange bus- of treinreis een Mentos 
Gum uit je zak haalt, denk dan ook eens aan je 
medereizigers. Zij lusten vast ook een kauwgumpje. 
En wie weet: misschien leidt het uitdelen van Mentos 
Gum wel tot een leuk gesprek of misschien wel een 

nieuwe vriendschap!

In het openbaar vervoer

Of we nou trek hebben in iets zoets of dat we ons even op willen 
frissen, na de lunch is hét moment voor kauwgum – ook op het 
werk. Ga eens het kantoor rond met een doosje Mentos Gum 
en vertel dat uit onderzoek is gebleken dat kauwgum kauwen 
de hersenactiviteit stimuleert. Zo komen jullie de middag wel 

door! Vraag je collega’s meteen wat ze van de Mentos Gum 
vinden.

Na de lunchpauze

Bij het winkelen, in een pretpark of tijdens een boswandeling: 
een doosje Mentos Gum past altijd nog wel in je tas of broekzak. 
Als we even met onze vrienden of familie uitrusten op een bankje, 
kunnen we meteen iedereen voorzien van een kauwgumpje. 
Je gezelschap zal je vast dankbaar zijn! Kun je direct van de 

gelegenheid gebruik maken om te vragen of ze de Mentos 
Gum doosjes al eerder hadden gezien.

Tijdens een dagje weg



Staat dankzij de vloeibare kern garant voor 
een explosieve smaaksensatie. Verkrijgbaar 
in de smaken Fresh Mint, Wintergreen en 
Black Mint.

Meer Mentos?

Mentos Gum Pure Fresh:

Is een zachte kauwgum zonder 
hard buitenlaagje. Verkrijgbaar in 
de spannende smaken Peppermint, 
Green Mint en Tropical.

Mentos Gum Ice Cup:

Mentos Gum is ook verkrijgbaar 
in EXTRA GROTE POTTEN. Handig 
voor op een vaste plek op je bureau, 
in de auto of thuis! 

Bevat apart verpakte kauwgum die 
heerlijk verfrissend is. Verkrijgbaar in 
de smaken Breeze Mint, Peppermint, 
Strawberry en Black Mint. Per stuk te 
verkrijgen en in een multipack met 3 blisters. 

Mentos Gum Breeze:

Fruitcrush Aardbei en Bubble fresh zijn fruitige 
kauwgums in een opvallend potje. Echt fruit in 
kauwgum? Het kan! Fruitcrush aardbei heeft 
een fruitvulling (99%) in dekern die zorgt 
voor een langdurige en sappige fruitsmaak! 

Mentos Gum Fruit:

Zit in een trendy envelop en bevat 14 individueel 
verpakte slabs. Er zijn twee smaken: mint voor 
verfrissing en Strawberry & Mandarin wanneer 
je zin hebt in een fruitsensatie. Verkrijgbaar per 
stuk en in een multipack met 2 enveloppen. 

Mentos Gum Aqua kiss:

Wist je dat... kauwgum die 
op straat ligt, pas na 20 jaar 

vergaat? Gooi de gum dan 
ook altijd in de prullenbak als 

je klaar bent met kauwen!

Kauw verantwoordelijk

Kun je maar je geen genoeg krijgen van Mentos Gum, 
probeer dan ook eens een van de volgende varianten!

Mentos Gum White vind je, naast in de 
nieuwe doosjes, ook nog steeds in potten. 
Verkrijgbaar in de frisse smaken Sweet Mint, 
Green Mint en Cool Mint. 

Mentos Gum White: 



Om te onthouden.

Mentos Gum

De verfrissende kauwgum in een handig doosje.

Belangrijke eigenschappen:
• Handig doosje om mee te nemen
• 20 gums per doosje
• Suikervrij

Verkrijgbaar bij:
De meeste supermarkten, tankstations en drogisterijen

Winkeladviesprijs*:
€ 1,39 per doosje
€ 2,29 voor een multipack (2 doosjes)

Website: 
www.mentos.nl

Volg Mentos op:
Facebook: MentosNederland
Instagram: MentosNL

*Adviesprijs. De uiteindelijke prijs wordt door de retailer bepaald.

Mentos: een echt Nederlands merk.

1932
De Nederlandse broers Izaak en Pierre van Melle 

reizen naar Polen om daar zachte fruitkaramel 
te proeven. Hier komen ze op het idee om een 
pepermuntvariant van het snoepje te maken. 

Mentos is geboren!

Het begin
Mentos goes global

Ook buiten onze landsgrenzen lusten ze wel een 
Mentosje. Frankrijk, Duitsland en Engeland zijn 
de eerste landen buiten Nederland waar Mentos 
ook verkrijgbaar is.

1952

1960
Een historisch jaar: de welbekende rolverpakking 

voor de snoepjes wordt geïntroduceerd! Deze 
succesformule is sindsdien nooit meer veranderd.

De eerste 
Mentos-rol

Nieuw smaken

Mentos brengt een heleboel nieuwe smaken 
uit – van aardbei in Europa tot kaneel in de VS, 
mensen kunnen er geen genoeg van krijgen!

1973

2006
Mentos produceert vanaf nu ook Mentos Gum, en 

hoe! Het is de eerste kauwgum ter wereld die in 
een potje verschijnt.

Potje met kauwgum

Mentos More

Het Mentos More-spaarprogramma 
wordt geïntroduceerd.

2015

In dit startpakket heb je 
ook 5 euro tegoed voor het 

Mentos More-spaarprogramma 
ontvangen! Met Mentos More 
spaar je voor kortingen op 
leuke uitjes en producten.
Meer informatie vind je op:
www.mentosmore.com

2016
Inmiddels wordt er van over de gehele wereld 

genoten van Mentos in vele soorten en smaken. 
Ondertussen blijft Mentos innoveren: 

zo verschijnt Mentos Gum White 
voortaan in doosjes, zodat je je 

kauwgum nog makkelijker meeneemt.

Mentos Gum white
in je broekzak



www.trnd.nl/mentos-gum
Jouw contactpersoon bij trnd: sanne@trnd.nl
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