
 

 
 

air up begeeft zich op de Scandinavische 
markt: 
 

Innovatie die de drankindustrie uitdaagt, 
gaat van start in Zweden  
 
München, 15 maart - Dranktechnologiemerk air up, het bedrijf achter een waterfles die 
kraanwater enkel via geur op smaak brengt, betreedt nu de Zweedse markt. Het bedrijf, 
dat in 2019 in Duitsland van start ging, heeft in heel Europa al meer dan 1 miljoen 
klanten bediend. air up heeft in 2021 met succes twee financieringsrondes, waarmee 
meer dan 60 miljoen euro is opgehaald, afgesloten en betreedt nu de Zweedse markt. 
 
air up is 's werelds eerste waterfles die kraanwater verandert in gearomatiseerde drankjes, 
enkel en alleen door geur.  Door neurowetenschap en productontwerp te combineren, heeft 
air up een compleet nieuwe manier ontwikkeld om gearomatiseerde dranken te 
consumeren die tegelijkertijd eenvoudig, natuurlijk en milieuvriendelijk is. Het fenomeen 
van op geur gebaseerde smaak wordt "retronasale geur" genoemd; in feite proeven met je 
neus. Tot 80% van onze smaak is gebaseerd op geur; air up gebruikt de biologische 
retronasale geur om de hersenen te laten ‘denken’ dat geur smaak is. 
 
Uitbreidingsplannen gaan door  
Na een succesvolle lancering in Duitsland in 2019, breidde air up uit naar 8 verschillende 
markten, meer bepaald Zwitserland, Oostenrijk, Nederland, België, Frankrijk, het Verenigd 
Koninkrijk en Italië. Begin vorig jaar haalde de scale-up €20 miljoen op bij investeerders 
zoals PepsiCo, gevolgd door een tweede investeringsronde van meer dan €40 miljoen, in 
september. Dit ondersteunt verdere uitbreidingsplannen zoals Zweden en binnenkort de 
VS. 
 
"De Zweedse lancering betekent dat we een nieuw cultureel cluster betreden. We hebben 
veel tijd besteed om inzicht te krijgen in de lokale waarden, consumptiepatronen en 
levensstijlen van consumenten, waardoor onze lancering enigszins is uitgesteld. Zweden 
loopt voor op andere EU-landen wat betreft het belang van  duurzame consumptie en de 
prioriteit die wordt gegeven aan een gezonde levensstijl. We zien daarom een groot 
potentieel in onze lancering hier", zegt Lena Jüngst, medeoprichter bij air up. 
 
Uitdagend voor de manier waarop we vandaag drank consumeren 
De air up-technologie maakt een compleet nieuwe manier van drankconsumptie mogelijk 
die rekening houdt met zowel gezondheids- als milieufactoren. De combinatie van 
kraanwater en volledig natuurlijke, lichtgewicht aroma pods, betekent dat er geen 
kunstmatige toevoegingen of suiker aan te pas komen, het plasticverbruik drastisch wordt 
geminimaliseerd, en de logistiek CO2 efficiënt wordt gehouden. Op de huidige, lopende 



 

markten werden ongeveer meer dan 85 miljoen plastic flessen bespaard, zo tonen de 
berekeningen aan. 
 
"Ons doel is om een nieuw, gezond en milieuvriendelijk product aan te bieden zonder 
compromissen. Door gewoon kraanwater te gebruiken en het te combineren met een 
volledig natuurlijke smaak in een systeem dat duidelijk een logistiek voordeel heeft, bieden 
wij iets unieks. Uit ons onderzoek blijkt dat Zweden openstaan voor slimme innovaties die 
de kwaliteit van leven kunnen verbeteren, wat een positieve factor is voor elke go-to-
market", aldus Lena Jüngst. 
 
 
 

Over air up  
air up is ‘s werelds eerste hervulbare drinkfles dat water alleen op smaak kan brengen door 
de toevoeging van geur. Dit door het psysiologische fenomeen van retronasale geur toe te 
passen, zonder suiker of andere artificiële ingrediënten. Sinds de lancering van hun 
allereerste fles in juli 2019 is air up gegroeid tot een bedrijf dat opereert in 9 landen en zal 
zeer binnenkort de kaap van 300 werknemers overschrijden. Nadat ze meer dan 60 miljoen 
hebben opgehaald in twee inversteringsrondes, verwacht air up tegen september 2022 
een omzet te draaien van ruim 100 miljoen. Met meer dan 1 miljoen klanten heeft air up al 
85 miljoen aan plastic flessen bespaard, en 2 465 ton aan suiker. In 2022 brengt air up het 
grootste deel van hun productie naar Europa én lanceren ze in de VSA. 
 
Voor meer informartie kunt u air-up.com bezoeken. Om andere persberichten en 
persdossieren te zien, kunt u het perscentrum bezoeken. 
 

https://nl.air-up.com/?shipto=BEL
https://nl.air-up.com/pages/air-up-press?shipto=BEL

