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trnd
project



Onze katten proeven de 
vernieuwde brokjes van Whiskas
Alle katten verzamelen: de komende drie weken proberen we 
samen met 3.000 trnd-partners en hun katten de vernieuwde 
brokjes van Whiskas.

Als geselecteerde trnd-partner voor Whiskas ontvangen jij en 
je kat(ten) aan het begin van dit project een startpakket, met 
hierin: 

Jouw trnd–startpakket

In deze trnd-campagne gaan we samen…
… onze katten de brokjes van Whiskas laten proberen.

… onze mening (en die van onze katten!) doorgeven     

     in het start- en eindonderzoek.

… onze vrienden, familie en andere bekenden vertellen over     

    de brokjes van Whiskas.

… proefverpakkingen met brokjes van Whiskas 

    uitdelen in onze omgeving.

… de meningen van vrienden, familie en andere bekenden 

     verzamelen met behulp van marktonderzoeksformulieren.

Voor jou en je kat(ten) :
• Dit projectboek, met hierin alle informatie over Whiskas brokjes.

• Een verpakking Whiskas brokjes van 950 gram,    

passend bij de leeftijd van je kat:

- Voor kittens (2-12 maanden): kip.

- Voor volwassen katten (1-7 jaar): tonijn.

- Voor senioren (7+): kip.

Om uit te delen aan vrienden, familie en bekenden:
• 15 proefverpakkingen van 300 en 350 gram voor verschillende levensfasen.

• Marktonderzoeksformulieren om de meningen van je familie,   

vrienden en andere bekenden te verzamelen.

Heb je vragen of opmerkingen over dit project? 

Stuur mij dan een e-mail:

ilsa@trnd.nl

Op onze projectblog wisselen 

we ervaringen met en tips over dit 

project uit. Klets ook gezellig mee!

www.trnd.nl/whiskas

Een gezonde kat is een gelukkige kat. Als verantwoorde katteneigenaren 

willen we onze geliefde huisdieren precies datgene geven wat ze 

nodig hebben. Whiskas bevat alles wat je kat van nature nodig heeft, 

afgestemd op iedere fase van haar leven. 



Met extra vitamine E en taurine 

die bijdragen aan een natuurlijk 

afweersysteem. 

… complete en evenwichtige voeding 
voor een verantwoorde maaltijd
In dit trnd-project proberen onze kittens en senior katten 
Whiskas brokjes met de smaak kip en de volwassen katten 
de smaak tonijn.

Hoeveel brokjes geef ik?
Een ideaal voedingspatroon voor een gemiddelde kat van 4 kilo 

bestaat uit drie voedingen per dag, waarbij twee voedingen bestaan uit 

maaltijdzakjes en één uit brokjes. Met de maaltijdzakjes zorg je ervoor 

dat je kat extra vocht binnen krijgt én de schurende werking van de 

brokjes draagt bij aan de reiniging van haar gebit. Kijk op de 

verpakking om te weten hoeveel jouw kat nodig heeft.

Overstappen
Als je overgaat op ander kattenvoer of op een andere manier van voeren, doe dit 

dan geleidelijk. Katten zijn gewoontedieren: geef ze rustig de tijd om te wennen! 

Mocht je ergens over twijfelen, vraag dan raad bij je dierenarts.

Whiskas brokjes ...

Wist je dat de brokjes van Whiskas onlangs vernieuwd 
zijn? Hierdoor sluiten ze nóg beter aan bij de voedings- en 
smaakbehoeften van onze katten.

De voeding van Whiskas wordt ontwikkeld en uitgebreid getest in 

dierenonderzoekscentrum Waltham. Hier werken dierenartsen en 

specialisten samen om kattenvoeding te maken die de gezondheid van 

onze spinnende vrienden ondersteunt en precies zo smaakt als ze graag 

willen.

Whiskas brokjes bevatten een uitgebalanceerde combinatie van 

verschillende vitamines en mineralen. Whiskas heeft voor iedere 

levensfase aparte brokjes ontwikkeld, zodat onze geliefde huisdieren 

op elke leeftijd precies krijgen wat ze nodig hebben – en lekker vinden!

Met meer dan 50 jaar 
ervaring weet Whiskas 

dan ook precies wat onze 
katten nodig hebben in 
iedere levensfase. In dit 
trnd-project zullen we dit 
zelf ontdekken door onze 
katten Whiskas brokjes 

te voeren!

2x 1x

EVENWICHTIGE GROEI

Met alle essentiële voedingssto� en 

om op te groeien tot een gezonde kat.

Met calcium om de ontwikkeling 

van sterke botten en een gezond 

gebit te ondersteunen.

Gebalanceerde mineralen die helpen ter 

ondersteuning van gezonde urinewegen. 

COMPLEET EN GEBALANCEERD

Met de juiste voedingsto� en 

om vitaal te blijven.

Met Omega 6 vetzuren en zink 

die bijdragen aan een gezonde 

vacht. 

Met extra vitamine E en taurine ter 

ondersteuning van het natuurlijke 

afweersysteem.

ONDERSTEUNT DE VITALITEIT

Met de juiste voedingsto� en 

om vitaal te blijven. 

Met taurine dat bijdraagt 

aan een gezond hart.

Met Omega 6 vetzuren en zink 

die bijdragen aan een gezonde 

vacht. 



Van kitten tot oude knar ... ... gezond in iedere levensfase

Katten zijn net mensen. Waar we als kind alleen maar willen 
spelen, zitten we eenmaal volwassen net zo lief op de bank – 
hoewel het avontuur ook op latere leeftijd nog altijd lonkt ...

Onze katten hebben in iedere fase van hun leven andere 

voedingsbehoeften. Whiskas heeft voor elke fase speciale kattenvoeding, 

zodat onze geliefde huisdieren zich optimaal kunnen ontwikkelen.

In dit trnd-project proberen onze katten Whiskas brokjes in 
de smaak: kip voor kittens en seniorkatten, rund of tonijn 
voor volwassen katten.

Volwassen vriend (1-7 jaar)
Wat worden ze toch snel groot … na één jaar is je 

kleine kitten een stoere volwassen poes of kater 

geworden! Hoewel lekker luieren al iets aantrekkelijker 

is geworden dan voorheen, gaat je lieveling nog 

steeds regelmatig op ontdekkingstocht en vindt het 

leuk om (met jou) te spelen. Het is in deze levensfase 

belangrijk om de � theid en vitaliteit van onze katten 

te ondersteunen met voeding die ook nog een 

heerlijk smaakt. De Whiskas brokjes bevatten alle 

voedingssto� en die een volwassen kat nodig heeft 

en zijn nu bovendien nóg lekkerder.

Gezellige senior (7+)
Op een dag is het zover: je ooit zo piepjonge kitten is nu een 

bejaard baasje. Hoewel net zo lief, hebben oudere katten hele 

andere behoeften (slapen heeft meestal ineens meer prioriteit 

dan achter de vogel in de tuin aansluipen). Ook de eetlust en 

spijsvertering van onze katten veranderen. Om de vitaliteit 

van de organen te onderstuenen heeft Whiskas speciaal 

droogvoer voor senior katten ontwikkeld. Niet alleen passen 

deze brokjes bij de voedingsbehoeften van je kat, ook helpen 

ze de mondhygiëne te verbeteren. Zo help je je harige vriend 

ook op latere leeftijd gezond én gelukkig te blijven.

Nieuwsgierige kitten (2-12 maanden)
Met een kitten haal je, naast een ontzettend schattig beestje, 

ook een heleboel drukte in huis. Een beetje kitten is een 

ware ontdekkingsreiziger die continu op onderzoek uitgaat. 

Het is onze taak om ons nieuwe huisgenootje hiervoor de 

juiste ondersteuning te bieden. Alle katten hebben een 

eiwitrijk dieet nodig om alle essentiële aminozuren binnen 

te krijgen, en omdat kittens nog zo veel moeten groeien, 

is dat voor hen extra belangrijk. Whiskas brokjes bevatten 

een uitgebalanceerde mix van eiwitten, vitaminen, vezels en 

andere voedingssto� en.

... kittens 15 keer sneller groeien dan baby’s? 
Dit betekent dat ze veel eten nodig hebben. Omdat het maagje 
van een kitten echter piepklein is (zo groot als een vingernagel!), 
moeten we onze kittens zes keer per dag voeren om ervoor te 
zorgen dat ze genoeg binnen krijgen.

... je kat het eten het liefst op kamertemperatuur 
heeft? Dit heeft te maken met het feit dat katten 
in het wild hun vlees nog warm eten. Koud lijkt dus oud!

... oudere katten het vaak ook nog leuk vinden om te spelen? Let goed 
op het gedrag van je kat. Je merkt zelf wel of zij het leuk vindt of niet.

... Katten 60 tot 80 miljoen reukcellen hebben? 
Daarmee kunnen ze lekker eten goed ruiken! 
Mensen hebben er slechts 5 tot 20 miljoen.

Wist je dat ...

Wist je dat ...

Wist je dat ...

Wist je dat ...
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Jouw mening doorgeven

Whiskas online bekendmaken

• Je eigen blog: doe uitgebreid verslag van wat je kat van Whiskas vindt.
• Instagram en Facebook: post een mooie foto van je kat, en schrijf 

in de omschrijving dat je hem of haar kennis hebt laten maken met de 
vernieuwde brokjes van Whiskas en hoe dit verlopen is.

• Pinterest: maak je eigen gezonde kat-bord aan, waarop je plaatjes pint 
die in dit thema passen! Pin ook plaatjes van Whiskas en vertel in de 
omschrijving wat jouw ervaring is met Whiskas en de verzorging van je 
geliefde huisdier.  

Voor het team van Whiskas is het heel belangrijk om te weten wat wij en onze katten 
van Whiskas brokjes vinden. Daarom doen we mee aan twee online onderzoeken:

In het startonderzoek, waarin we onze eerste mening over Whiskas doorgeven.

Het eindonderzoek, waarin we ons eindoordeel geven over Whiskas.

Je krijgt een e-mail zodra deze onderzoeken klaarstaan. 
Vervolgens kun je het onderzoek invullen op de trnd-website.

Hoe verloopt dit trnd-project? 

Uitpakken & uitproberen
Hoera, je hebt het startpakket ontvangen! Ga er maar goed 
voor zitten (liefst met je kittige kameraad aan je zijde) en 
pak het startpakket uit, bekijk de inhoud en bestudeer dit 
projectboek.

Foto’s maken & delen
Laten we ons enthousiasme op het projectblog delen met 
de andere kattenminnende trnd-partners, door foto’s 
te maken van het uitpakken van het startpakket en van 
onze katten. Zo kunnen we meteen zien wie er allemaal 
meedoen!*

Zijn je katten eenmaal overtuigd van de smaak en ben jij 
overtuigd van de gunstige invloed van Whiskas brokjes op 
de gezondheid van je kat, dan is het tijd om je kennis over 
Whiskas verder te verspreiden.

Het startpakket ontdekken

Over Whiskas brokjes vertellen

Dit kun je doen door:
• proefverpakkingen uit te delen aan vrienden, familie en andere bekenden;
• te vertellen over de vernieuwde smaak van Whiskas brokjes en over hoe 

Whiskas producten ontwikkelt in een eigen onderzoekscentrum;
• foto’s online te delen van hoe je kat Whiskas droogvoer eet.

Vertel hierbij altijd dat je meedoet aan een project van trnd met Whiskas. 

Er zijn veel manieren en mogelijkheden om anderen te vertellen over Whiskas. 
In dit projectboek vind je meer informatie!

In dit project gaan we ook online vertellen over Whiskas brokjes! 
Dit kan bijvoorbeeld op:

Zorg er in ieder geval voor dat je de hashtag voor dit project gebruikt. 
Vertel hierbij altijd dat je meedoet aan een project van trnd met Whiskas. 
Andere manieren om online over Whiskas te vertellen zijn natuurlijk ook mogelijk. 
We horen graag van je hoe jij dit aanpakt!*

5 Marktonderzoeksresultaten doorgeven

Word marktonderzoeker voor Whiskas
Het team van Whiskas is heel erg benieuwd naar alle meningen van katten 
en hun baasjes over hun voer! Daarom gaan we in dit trnd-project weer 
helpen om deze ervaringen te verzamelen door onze bekenden te vragen 
om marktonderzoeksformulieren in te vullen. Je kunt deze formulieren 
vervolgens uploaden via ‘mijntrnd’ (klik op ‘marktonderzoeksformulier 
versturen’).

*Let op dat indien hier personen op staan afgebeeld zij met het gebruik instemmen 
en dat (intellectuele eigendoms)rechten van derden worden gerespecteerd.

*Wanneer je via social media over dit project communiceert, is de Reclamecode Social Media ("RSM")  van toepassing en 
dien je je aan de RSM en de overige wet- en regelgeving te houden. Dit kun je doen door te vermelden dat je de producten 
gratis hebt gekregen. Als er te weinig ruimte is kun je dat doen door #spon toe te voegen.



Onze katten verdienen alleen het beste van het beste.  
Daarom werkt Whiskas samen met onderzoekscentrum Waltham.

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.

Onderzoek voor optimale 
voeding

50 jaar expertise
Waltham is een toonaangevende 

autoriteit op het gebied van 

huisdiervoeding. Hier doen 

dierenartsen en voedingsdeskundigen 

al meer dan 50 jaar onderzoek 

naar welke voeding onze behaarde 

kameraden zo gezond mogelijk 

houdt en gelukkig maakt.

Kat onder de loep
Hoe kunnen we de smaakpapillen 

van onze katten nóg beter 

verwennen? Wat voor voedsel houdt 

hun gebit schoon en sterk? Wat kun 

je hen geven voor een optimale 

spijsvertering? Dit zijn vragen waar 

de onderzoekers van Waltham zich 

onder andere over buigen.

Waltham en Whiskas
Whiskas brokjes worden ontwikkeld 

met de deskundigen van Waltham. 

Als je je kat Whiskas brokjes geeft, 

weet je dus: in deze uitgebalanceerde 

maaltijd zitten vele jaren aan 

onderzoek en verbetering!



Poezenpraat: hoe vertel je ... ... over Whiskas?
Nu onze katten de brokjes van Whiskas hebben ontdekt, 
wordt het tijd om andere katten kennis te laten maken met Whiskas! 
Wij geven wat tips voor hoe je dit aan kunt pakken.

Bij jou thuis

Wanneer we visite krijgen, heeft ons bezoek meestal meer oog voor onze harige huisgenoot 

dan voor ons. Terwijl vrienden of familie druk bezig zijn met het paaien van je kat, vertel dan 

meteen over de vernieuwde brokjes van Whiskas en wat voor uitwerking dat heeft op je huisdier. 

Indien je bezoek zelf een kat heeft, kun je meteen een proefverpakking meegeven!

Op het werk
             Geef maar toe: af en toe een katten� lmpje kijken is dé manier om een 

            lange kantoordag vol te houden. Als we na het zoveelste � lmpje de streken 

             van onze eigen huisdieren bespreken, vertel dan meteen over Whiskas 

              en deel een paar proefverpakkingen uit onder kattenfans op werk. 

           Vertel meteen over het onderzoekscentrum Waltham, waar Whiskas 

     nauw mee samenwerkt om te helpen ervoor te zorgen dat je je huisdier 

geeft wat ze nodig heeft.

Op een verjaardag
Op een verjaardag komen veel mensen 

samen – en daar zitten altijd wel een paar 

crazy cat ladies of crazy cat guys bij! Als we 

in gesprek raken over de beste verzorging 

voor onze geliefde huisdieren, vertel dan 

meteen dat Whiskas brokjes sinds enige tijd 

vernieuwd zijn. Je kunt dan direct een paar 

proefverpakkingen uitdelen.

Online
Als katten konden internetten, dan zouden ze 

zeer tevreden zijn met wat ze daar aantro� en: 

onze lievelingsdieren zijn de lievelingsdieren van het 

gehele internet. Online is dan ook bij uitstek de plek 

om te vertellen wat je kat vindt van de vernieuwde 

brokjes van Whiskas. Of je het nou op je eigen blog 

schrijft, op Facebook post of met een leuke foto op 

Instagram plaatst: help andere kattenbaasjes door 

jouw ervaringen te delen! Gebruik hierbij de speciale 

hashtag voor dit project. Vermeld hierbij altijd dat 

je meedoet aan een project van trnd met Whiskas. 

Organiseer een eigen kattenfeestje
De kat is een bijzonder dier dat in vele culturen wordt geëerd. 

Waarom zou je dat niet zelf doen en je eigen kattenfeestje geven? 

Nodig al je vrienden en familie met een kat uit (de katten zelf kunnen 

ze beter thuislaten, dat is wel zo rustig). Zorg voor kittige versiering, 

lekkere hapjes en drankjes, en praat honderduit over jullie katten, 

hun verzorging en hun karakter! Vertel meteen dat Whiskas voor 

iedere levensfase speciaal voer heeft, en geef al je gasten aan het 

einde een proefverpakking Whiskas brokjes mee.

Indien je bezoek zelf een kat heeft, kun je meteen een proefverpakking meegeven!

Op het werk



Om te onthouden

Whiskas brokjes

Whiskas bevat alles wat je kat van nature nodig heeft, 
afgestemd op iedere fase van haar leven.

Belangrijke eigenschappen:
• Afgestemd op de verschillende behoeften in iedere levensfase: junior, adult, senior.

• Ontwikkeld door dierenartsen en specialisten in onderzoekscentrum Waltham.

• Op basis van 50 jaar ervaring met en kennis van kattenvoeding.

Verkrijgbaar bij:
Supermarkten, dierspeciaalzaken, tuincentra en online.

Winkeladviesprijs*:
€ 3,49 voor een verpakking Whiskas brokjes van 950 gram.

Website: 
www.whiskas.nl

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

Whiskas Temptations en Whiskas Sticks 

in verschillende smaken
O.a. Whiskas Dentabites en 

Whiskas Anti-Hairball

Andere producten van Whiskas

Whiskas maaltijdzakjes

Junior

Whiskas tussendoortjes

Verzorgende tussendoortjes

Adult Senior

Tussendoortjes Whiskas Catmilk

Likt je kat haar pootjes af na het eten van Whiskas brokjes? 
Probeer dan ook eens andere voeding van Whiskas!

Whiskas Maaltijdzakjes 
2-12 maanden in verschillende varianten

Whiskas Maaltijdzakjes 
1+ jaar in verschillende varianten

Whiskas Maaltijdzakjes 
7+ jaar in verschillende varianten



www.trnd.nl/whiskas

Jouw contactpersoon bij trnd: ilsa@trnd.nl
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