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Over ons
Met LOOS bieden wij Utrechters een manier om
verpakkingsloos boodschappen te doen. Met
onze kar, de Silo, rijden we rond door Utrecht en
stoppen we bij mensen in de wijk. De buurt loopt
dan uit, en komt bij ons hun potten, bakjes en
zakjes vullen.
Met ons brede assortiment besparen we
wekelijks een berg plastic, en zijn we daarnaast
een verbindende factor tussen buurtgenoten. Wij
hebben daardoor een duurzaam en sociaal
imago, wat er ook voor zorgt dat journalisten
graag over ons schrijven. Zo stonden wij al in de
DUIC, het AD, de UIT agenda en diverse
wijkkrantjes.

AD

DUIC

ONS TEAM
LAURENS KOK

JISKE DE JONG

SASKIA IJPEMA

LOOS is ontstaan vanuit starterstraject Missie030, waar jongeren in
aanraking komen met sociaal ondernemerschap. Vanuit een
gezamenlijke frustratie over de hoeveelheid overbodig plastic die
gebruikt wordt is nagedacht hoe het zo toegankelijk mogelijk kan
worden gemaakt om boodschappen zonder plastic te doen.
Met onze diverse vaardigheden, achtergronden en expertises
werken wij aan het opbouwen van een duurzaam en sociaal bedrijf
waarmee we echt impact kunnen maken.

PAKKETTEN
STANDAARD PAKKETTEN
De meest laagdrempelige optie: wij hebben vier
standaard pakketten met onze populairste
producten samengesteld, op vier verschillende
prijspunten. Geen minimumafname, voor elk
bedrijf wat wils. Geschikt als kerstpakket,
relatiegeschenk of bedankje.
Pakket 1: Potje choco-mix (frambozen,
amandelen, rozijnen en kokosblokjes omhuld in
chocolade)
Pakket 2: Pot notenmix, zakje choco-rozijnen,
potje mangostukjes
Pakket 3: Het boek "Doe het zero", pot notenmix,
grote pot speltpasta
Pakket 4: Het boek "Doe Het Zero", potje
pistachenoten, pot choco-frambozen, grote pot
speltpasta

PAKKET OP MAAT
Voor orders boven de €1000 euro gaan wij graag
in gesprek om een pakket naar uw wens samen
te stellen.

"DOE HET ZERO"
In dit boek delen Jessie
en
Nicky
simpele
recepten om je eigen
producten te maken,
zodat
de
wereld
bespaard
blijft
van
wegwerpplastic.
Dit
boek zit inbegrepen bij
sommige van onze
standaardpakketten,
en
kan
worden
toegevoegd aan de
pakketten op maat.

OP LOCATIE
MET TEGOEDBONNEN
Wij komen met de Silo langs op
locatie, waarbij iedereen zelf kan
kiezen wat ze mee nemen. Mensen
kunnen ook hun eigen potten
meenemen,
of
hun
tegoed
gebruiken om deze bij ons aan te
schaffen. U bepaalt het budget dat
mensen bij ons kunnen besteden.

ONBEPERKT TAPPEN
Wij komen langs met de Silo en
voorzien in bakjes om producten in
te doen. Ideaal voor feestjes,
bijeenkomsten of recepties. Het
assortiment kan worden aangevuld
of ingeperkt in overleg, om een
aanbod te creeëren wat past bij uw
wensen.

SPONSORING
OP DE SILO
Onze vrachtfiets is als grootste bakfiets van
Europa een flinke eyecatcher, en dat op de
drukste fietspaden van Europa. Daardoor is het
een goede manier om naamsbekendheid te
creëren in Utrecht, gekoppeld aan het duurzame
en sociale imago van LOOS. Plaatsing en prijzen
zijn in overleg.

ONLINE
Wij verwelkomen dagelijks vele nieuwsgierige
gezichten op onze website en sociale media.
Daarnaast hebben wij een nieuwsbrief die naar
onze duurzame achterban gaat, die graag horen
over andere duurzame initiatieven uit de buurt.
Perfect voor promotie als je dezelfde doelgroep
aanspreekt als LOOS!

WE ZIEN UIT NAAR DE SAMENWERKING.
VOOR VRAGEN, MAIL NAAR
LAURENS@LOOSUTRECHT.NL, OF BEL +31622006152

