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Blader snel verder om meer te weten te komen 
over Starbucks Chilled Classics, het startpakket 

en verloop van dit trnd-project!

Van harte welkom in dit trnd-project met Starbucks 
Chilled Classics! Hierin genieten we van de authentieke 

Starbucks-koffie die je kent uit de Starbucks coffee 
houses – maar dan gekoeld en in een ready-to-drink beker 

die je overal mee naartoe kunt nemen.

De komende vier weken proberen we vijf verschillende 
varianten van Starbucks Chilled Classics. We proeven de 

ice coffee, maken het bekend bij onze collega‘s en vrienden 
en delen onze mooiste foto‘s met de Starbucks Chilled 

Classics online met #chilledclassics.

Op ons projectblog gaan we samen in 
gesprek over hoe Starbucks Chilled Classics 

in ons leven passen. Praat mee op: 
www.trnd.nl/starbucks

Heb je vragen of opmerkingen over 
dit project? Stuur mij dan een mailtje: 

romee@trnd.nl
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5x Starbucks Chilled Classics

Een marktonderzoeksboek om de meningen 
van je collega’s, vrienden en familie te verzamelen

Markeerstift om de naam van de ontvanger op de 
beker te zetten

10x verschillende Starbucks Chilled Classics 

15x coupon Starbucks Chilled Classics naar keuze 
bij Dirk van de Broek, Hoogvliet, Jan Linders, 
DekaMarkt, Plus, Spar, Coop of Deen.

10x lege Starbucks bekertjes om de coupon in te doen

STARTPAKKET



Je startpakket is binnen! Bewaar je enthousiasme om te proeven en 
foto’s te posten nog even: zet allereerst de Starbucks Chilled Classics  
in je koelkast, zodat je chilled classics ook écht chilled zijn als je  
ermee aan de slag gaat.

STAP

ZET JOUW

KOUD

Met de mensen om ons heen delen we lief, leed, én onze Starbucks 
Chilled Classics-ervaring! Dit doen we door …

… Starbucks Chilled Classics te laten proeven en uit te delen, 
bijvoorbeeld tijdens de koffiepauze op kantoor.

… coupons uit te delen (doe ze in de bekertjes en zet de naam van de 
ontvanger erop met de marker voor een echte Starbucks-experience).

… foto’s van jouw Starbucks-momenten te plaatsen op social  
media met de hashtag #chilledclassics.

STAP

PROEF MET

SAMEN

Het team van Starbucks vindt het geweldig om te zien hoe de 
Starbucks Chilled Classics in ons leven passen. Maak daarom  
zoveel mogelijk mooie, stijlvolle foto’s, bijvoorbeeld van je 
koffiemoment in de trein, je opgeruimde bureau met Starbucks   
of van je vrienden terwijl zij genieten van hun ice coffee.

Het team van Starbucks ziet liever geen foto’s van het startpakket, 
maar kijkt erg uit naar foto’s van jou terwijl je geniet van een  
Starbucks Chilled Classics.

Je kunt je foto’s uploaden in onze fotogalerij en op Facebook   
en Instagram met de hashtag #chilledclassics. Het team van  
Starbucks is ontzettend benieuwd naar jouw chilled moments!

FOTOGRAFEER

#CHILLEDCLASSICSSTAP

In dit project doen we mee aan twee onderzoeken: het startonderzoek 
en het eindonderzoek. In het eerste onderzoek vertel je over je eerste 
indrukken. In het laatste onderzoek geef je je eindoordeel   
over Starbucks Chilled Classics.

Het team van Starbucks kan veel leren van onze input. Vul beide 
vragenlijsten daarom zorgvuldig in. Je krijgt een e-mail zodra   
de onderzoeken klaarstaan.

STAP

GEEF

MENING

Ook de meningen uit onze omgeving zijn ontzettend waardevol 
voor Starbucks. Vraag daarom aan je vrienden, collega’s en familie 
wat zij van Starbucks Chilled Classics vinden met behulp van de 
marktonderzoeksformulieren.

Je kunt de marktonderzoeksformulieren vervolgens heel gemakkelijk 
insturen bij ‘mijntrnd’. Alvast hartelijk bedankt namens het team van 
Starbucks!

STAP

LAAT WETEN



Iedere koffiedrinker vindt wel zijn 
favoriete koffie in het brede Chilled 
Classics assortiment voor een 
verfrissend Starbucks verwenmoment. 

Ontdek deze klassieke
favoriet, voor het eerst
geïntroduceerd in de
Starbucks coffee houses
in 1987: een combinatie
van Starbucks Espresso
Roast met romige melk
en karamelsiroop.

Een mix van rijke espresso 
en romige melk. Deze 
lichtzoete variant is 
gebaseerd opde originele 
Starbucks Caffè Latte.

De Chilled Classic Caffè 
Latte is er ook als
Skinny Latte, gemaakt
met lactosevrije melk
en zonder toegevoegde
suiker. Deze Caffe Latte
heeft een heerlijke romige
smaak, maar bevat
minder calorieën en is
lactosevrij.

Nieuw! Begin 2016 
geïntroduceerd als limited 
edition in de Starbucks coffee 
houses en meteen dé favoriet 
van vele koffiedrinkers. Een 
geraffineerde combinatie van 
Espresso roast, romige melk 
en lekkere vanille smaak.

Geïnspireerd op het alom
bekende Starbucks 
Cappuccinorecept, onthult
deze delicate mix van de
authentieke Starbucks
Espresso Roast met melk
een intense smaak met
een vleugje cacao.
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                          IN YOUR 
LOCAL SUPERMARKET



VAN BOON TOT STARBUCKS-EXPERIENCE

De espresso van Starbucks wordt gemaakt van de beste 
Arabica-bonen. De koffiebonen worden gekweekt in 
hoge gebieden, zodat de smaak optimaal intens wordt. 

De koffiebonen worden pas geoogst als ze helemaal rijp zijn. 
Na verschillende selecties op grootte, kleur en kwaliteit worden 
de koffiebonen gebrand en gemelangeerd: een proces dat Starbucks 
al 30 jaar lang perfectioneert om zo lekker mogelijke koffie te bieden.

DUURZAAM & FAIRTRADE

Starbucks doet er alles aan om de koffie zo duurzaam mogelijk te maken. 
Ze geloven in het belang van zorgzaam zijn voor onze planeet. Samenwerken 
met anderen en hen aanmoedigen hetzelfde te doen is hierbij cruciaal.

Starbucks werkt samen met Conservation International om ervoor 
te zorgen dat de koffie op een ethisch verantwoorde manier wordt 
verbouwd en ingekocht. Zo is jouw kopje koffie niet alleen goed 
voor jou, maar ook voor de koffieboeren, lokale gemeenschappen 
en voor onze planeet.

VAN STARBUCKS COFFEE HOUSE NAAR 
SUPERMARKT

Inmiddels is Starbucks koffie niet alleen meer verkrijgbaar in 
de coffee houses, maar ook in supermarkten. Zo kun je 
overal genieten van Starbucks koffie, waar je ook bent.

Wat in 1971 begon als een klein koffiewinkeltje in Seattle, is in de loop der jaren uitgegroeid 
tot de Starbucks Coffee Company. Tegenwoordig heeft Starbucks vestigingen wereldwijd 

en zijn ze dé voornaamste koffiebrander en retailer van kwaliteitskoffie in de wereld.



Starbucks is ontzettend benieuwd hoe 
ChilledClassics in jouw leven passen. 

Maak daarom een foto van jouw #chilledclassics 
en upload die met deze hashtag op social media!

THUIS GENIETEN
Geniet lekker samen met je familie en vrienden van een heerlijke 
Starbucks Chilled Classic. Omdat er zoveel verschillende smaken 
in het assortiment zitten, zit er voor iedereen wel een passende 
smaak bij – en met de Skinny Latte kun je ook de mensen blij 
maken die geen lactose verdragen of aan  de lijn zijn!

EEN MOMENTJE VOOR JEZELF 
OP KANTOOR
Bomvolle agenda, de ene afspraak na de andere, lange werkdagen … 
Even een moment voor jezelf nodig? Met deze ice coffee kun je zeker 
genieten van dat belangrijke rustmoment voor jezelf.  

ON-THE-GO
Door het fijne uitschuifrietje zijn de Starbucks Chilled Classics 
ook heel handig on-the-go. Neem de Starbucks Chilled Classics 
mee voor onderweg en zelfs de langste file, treinreis of busrit 
kom je door!

HEERLIJK WAKKER WORDEN
Aankleden, tandenpoetsen en snel de deur uit, maar dan wel het liefst met een 
koffie om echt wakker te worden. Haal, voor je de deur dichttrekt, een Starbucks 
Chilled Classics uit de koelkast en drink je koffie rustig op in het OV of in de auto. 
Dat is pas aangenaam wakker worden. 

VERRAS JE COLLEGA’S
Laat je collega’s de varianten van Starbucks Chilled Classics proeven 
en laat ze meteen een marktonderzoeksformulier invullen. Geef hem 
of haar als bedankje een coupon, zodat hij/zij hiermee zelf gratis een 
variant naar eigen smaak uitkiezen bij Plus, Coop, Deen, Spar, Jan 
Linders of Hoogvliet!

Uitdeeltip: pak een lege beker en schrijf zijn of 
haar naam erop, stop vervolgens de coupon in 

deze beker.  Zo is het extra leuk en persoonlijk om 
te geven! Geef 1 coupon per persoon weg, zodat je 

zoveel mogelijk mensen kunt laten kennismaken met 
Starbucks Chilled Classics. Per persoon/aankoop

 is bovendien maar 1 coupon geldig.



HOE PAST STARBUCKS IN ONS LEVEN? 
Hoe past Starbucks in ons leven? Dat is de vraag waar het team van Starbucks 
het meest benieuwd naar is. Maak daarom foto’s terwijl je Starbucks drinkt. 
Bijvoorbeeld …

• Een foto van je Starbucks Chilled Classics in de omgeving waarin je  
het drinkt. Vooral leuk als het een beetje een fotogeniek decor is! 

• Een selfie met je drankje in de trein: of juist een foto van je bekertje  
op het tafeltje in dezelfde trein.

• Een foto van je collega’s terwijl ze Starbucks Chilled Classics proeven.

Enzovoort – met een beetje creativiteit zijn de mogelijkheden eindeloos!

FOTOGRAFEER JE STARBUCKSBEKER 
TEGEN EEN MOOIE MUUR 
Dat geeft een heel stijlvol effect (kijk maar eens op instagram.com/
starbucks) Moeite met vasthouden én fotograferen tegelijkertijd? 
Zorg dan voor een Instagram husband/wifey om de 
foto te maken of juist om voor handmodel te spelen ;-).

starbucks Flowers want a sip.
#happysummer#chilledmoment

MAAK EEN MOOIE FLATLAY! 
Je hebt ze vast wel eens voorbij zien komen in je Instagramfeed: mooie foto’s van 

bovenaf genomen, vaak met meerdere producten. Maar hoe maak je er zelf eentje? 
Een kort stappenplan:

Tijdens dit project staan mooie foto’s centraal! Niet zo’n bedreven fotograaf? 
Met deze tips worden je foto’s in no time insta-perfect:

Onze foto’s zijn natuurlijk pas 
écht geslaagd als we ze delen! 

Upload daarom je mooiste foto’s 
op social media met de hashtag 

#chilledclassics en in de fotogalerij!

Leg de producten in een mooie 
compositie. 

Maak je foto van bovenaf!

Verzamel de spullen die je op de 
foto wilt. Maak je een flatlay op 
je werk, dan is het bijvoorbeeld 
leuk om bij je Starbucks Chilled 
Classic een notitieboekje en 
koptelefoon te leggen. Belangrijk 
is wel dat de spullen goed bij 
elkaar matchen.

Zorg voor een mooie 
ondergrond, bijvoorbeeld een 

schoon houten bureaublad.



Ook verkrijgbaar 
in de supermarkt:

• De authentieke koffie die je kent uit de Starbucks coffee houses, maar dan gekoeld
• Bereid met de 100% fair trade Arabica espresso roast bonen, verse melk en 100% fairtrade suiker
• In een handige beker met uitschuifbaar rietje zodat je je koffie kunt drinken waar je maar wilt

Verkrijgbaar bij: de meeste bekende supermarkten.

Te vinden in: het koelschap.

De 100% gratis coupon is in te wisselen bij:  Dirk van de Broek, Hoogvliet, Jan Linders, 
DekaMarkt, Plus, Spar, Coop of Deen. Bij inlevering van deze coupon ontvang je maximaal één gratis ice 
coffee per persoon.

Prijzen:
Starbucks Chilled Classics:       ca. € 1,69
Starbucks Doubleshot:       ca. € 1,45
Starbucks Frappuccino:       ca. € 1,99

... het logo van Starbucks een sirene is in een gedaante van een 
zeemeermin met twee staarten? De naam is geïnspireerd op de 
naam van de kapitein in het boek Moby Dick.

... de namen op de bekers worden gezet in de Starbucks coffee 
houses omdat Starbucks persoonlijke aandacht en verbinding 
hoog in het vaandel heeft staan?

... er nóg 3 Starbucks ice coffees in de supermarkt te verkrijgen 
zijn? De Starbucks Frappuccino in de smaken ‘coffee’ en 
‘caramel’ – heerlijk romige ice coffee met een vleugje melk – en 
Starbucks Doubleshot Espresso, een echte powerboost voor 
ieder moment van de dag.
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