
 

Persbericht 

Air up breidt uit naar de Verenigde Staten 
Gesteund door nieuwe investeerders verovert air up de grootste drankindustrie wereldwijd 

Amsterdam, 29 juni 2022 – Het innovatieve Duitse merk air up, het bedrijf achter het drinksysteem dat 
gewoon kraanwater op smaak brengt met geur, betreedt nu het grootst mogelijke podium door op de 
Amerikaanse markt te lanceren. Gesteund door bekende investeerders PepsiCo inc., Ashton Kutcher 
en Guy Oseary, zet het pas drie jaar jonge bedrijf zijn ongekende succesverhaal voort, en wil het de 
manier waarop Amerikanen hydrateren, veranderen.  

Air up biedt 's werelds eerste waterfles die gewoon kraanwater verandert in gearomatiseerd water met 
behulp van geur. Het bedrijf werd in 2019 gelanceerd in Duitsland en snel uitgebreid naar acht Europese 
landen: Nederland, Oostenrijk, Frankrijk, België, Italië, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. 
Sinds de start heeft de winstgevende scale-up meer dan twee miljoen klanten bereikt en is de 
wereldwijde organisatie gegroeid tot bijna 300 getalenteerde werknemers van ongeveer 40 
nationaliteiten. Met een Europees productportfolio bestaande uit verschillende gekleurde startersets en 
in totaal meer dan 25 smaken, biedt het bedrijf variatie en verantwoord drinkplezier voor elke smaak. 

Een nieuwe markt veroveren: De Verenigde Staten 

Air up heeft sinds de oprichting in 2019 een ongekend succesverhaal geboekt. Naast mijlpalen zoals 
het ophalen van meer dan 60 miljoen euro aan investeringen, en het succesvol uitrollen in negen 
Europese landen, mag de scale-up zich nu al winstgevend noemen. De lancering op de Amerikaanse 
markt is dan ook het logische gevolg van de successen van het bedrijf in de afgelopen maanden. Daar 
komt bij dat de Amerikanen moeite hebben om elke dag voldoende water te drinken: maar liefst 75% 
van de Amerikanen is chronisch uitgedroogd. Vandaar air up’s missie om gewoon water de 
gemakkelijkste en aantrekkelijkste keuze te maken, zonder toevoegingen en suiker. 

Lena Jüngst, medeoprichtster en Chief Evangelist van air up, zegt over de lancering in de VS: "Het 
is ons doel om een nieuw, gezond en milieuvriendelijk product aan te bieden zonder ergens op te hoeven 
inleveren. We doen dit door gewoon kraanwater te gebruiken en het te combineren met een volledig 
natuurlijke smaak in een systeem dat duidelijk een logistiek voordeel heeft en iets unieks biedt. Het is 
tot nu toe een ongelooflijke reis geweest. We hebben in Europa een bliksemsnelle groei en enorm 
enthousiasme gezien rond het merk, en we weten dat ons drinksysteem een hoognodige oplossing biedt 
voor het hydratatieprobleem in de Verenigde Staten. We zijn verheugd om de manier waarop 
Amerikanen water consumeren te veranderen door middel van een op geur gebaseerde vorm van 
hydratie en we kijken ernaar uit om te zien waar dit volgende hoofdstuk ons brengt." 

Het team van Lena Jüngst kan ook rekenen op prominente steun voor de lancering op de Amerikaanse 
markt. Zo wist het bedrijf vorig jaar PepsiCo Inc. als investeerder in het innovatieve drinksysteem voor 
zich te winnen. Nu, slechts enkele maanden later, steunen ook de internationaal gerenommeerde 
investeerders Ashton Kutcher en Guy Oseary het Duitse bedrijf. 

Ashton Kutcher zegt het volgende over zijn investering in de Duitse scale-up: "Als investeerder ben ik 
voortdurend op zoek naar mogelijkheden om samen te werken met baanbrekende bedrijven die mij 
enthousiast maken - niet alleen vanuit zakelijk oogpunt, maar ook vanuit het oogpunt van de consument. 
Naast de baanbrekende hydratatietechnologie op basis van geur van het merk en de unieke techniek 
erachter, was mijn beslissing om het bedrijf te steunen ook persoonlijk. Air up is voor mij een dagelijkse 
basisbehoefte geworden. Samen met de expertise van de oprichters twijfel ik er niet aan dat air up een 
bedrijf is om in de gaten te houden op het moment dat het deze zomer naar de Verenigde Staten komt.  



Vooral de innovatieve kracht van de producten vormde de basis voor het jonge bedrijf om de 
Amerikaanse investeerders te overtuigen: "Ik heb in air up geïnvesteerd vanwege de innovatieve, 
duurzame aanpak om de manier waarop mensen water consumeren en smaak ervaren te veranderen 
- in hun geval, uitsluitend via geur", aldus Guy Oseary. 

"Ik was geïntrigeerd door de diepgang van het onderzoek, de wetenschap en de techniek die in het 
herdefiniëren van de hydratatie-ervaring zijn gestoken, en nadat ik het zelf had ervaren, realiseerde ik 
me dat air up iets briljants op het spoor was. Nu het merk naar de Verenigde Staten komt, ben ik ervan 
overtuigd dat Amerikaanse consumenten het geweldig zullen vinden", voegt Ashton Kutcher toe. 

Air up lanceert op de Amerikaanse markt met een portfolio van 10 smaken - met klassiekers als citroen 
en komkommer tot gelaagde smaken als orangeade en mango-passievrucht. Bij de lancering telt het 
Amerikaanse team 35 werknemers, en een hoofdkantoor in Santa Monica, terwijl het wereldwijde 
hoofdkantoor van het bedrijf in München, Duitsland blijft. 

Naast de lancering in de Verenigde Staten richt het bedrijf zich ook op het dichterbij brengen van de 
producten bij haar klanten - air up is bijvoorbeeld van plan om tegen eind 2022 al een groot deel van 
zijn productie naar Europa te hebben verplaatst. 

 

BERICHT VOOR DE REDACTIE 

Over air up 

air up is ‘s werelds eerste hervulbare drinksysteem dat water alleen op smaak brengt door de toevoeging van geur. 
Er wordt hierbij gebruik gemaakt van het fysiologische fenomeen van retronasale geur, zonder toevoeging van 
suiker of andere kunstmatige ingrediënten. Sinds de lancering van de eerste fles in juli 2019 is air up uitgegroeid 
tot een bedrijf dat actief is in 9 landen en binnenkort de grens van 300 werknemers overschrijdt. Na het ophalen 
van meer dan 60 miljoen euro verdeeld over twee investeringsrondes, verwacht air up tegen september 2022 een 
omzet te draaien van ruim 100 miljoen euro. Met meer dan 2 miljoen klanten heeft air up potentieel 130 miljoen 
plastic flessen en meer dan 2.600 ton suiker bespaard. In 2022 brengt air up het grootste deel van hun productie 
naar Europa en lanceren ze in de VS. 

Het management team van air up GmbH bestaat uit Christian Hauth (CEO), Jannis Koppitz (CEO), Lena Jüngst 
(CCO), Patric Fornasier (CTO), Simon Nüesch (CMO) en Tim Jäger (Chief of Research and Development). 

Ga voor meer informatie naar nl.air-up.com. De perskit en eerdere persberichten zijn te vinden op 
de perswebsite.  
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