ADVERTORIAL

Er waait een frisse wind door de Texelse Bierbrouwerij

Proef het eiland, drink het bier!
Een nieuw logo, een ander etiket, een robuustere letter, verschillende kleuren per bier, pronkjuweel
Skuumkoppe nu ook in blik. Er waait een frisse wind door de Texelse Bierbrouwerij. Het nieuwe product
en de rebrandingcampagne benadrukken het ultieme eilandgevoel, dat je proeft in het bier.

‘Texels staat voor
natuur, no-nonsense,
samen genieten,
alles op een
eigen manier’

I

n de nieuwe uitstraling zijn de belangrijke herkenningspunten zoals het rode schild, de witte letters en de
vuurtoren behouden, vertelt marketing manager
Laurens Pot. Hij spreekt daarom van een evolutie, geen
revolutie. ‘De bruinrode kleur is frisser rood geworden
en het lettertype strakker. De twaalf verschillende
speciaalbieren hebben daarnaast een eigen kleur gekregen. Fans herkennen de bieren zeker, alleen past de
nieuwe uitstraling meer bij deze tijd.’ In de sterk groeiende
markt van speciaalbieren geen overbodige luxe erkent hij.
‘De brouwerij is in 1999 opgericht en de laatste elf jaar
is de uitstraling onveranderd gebleven. En dat terwijl de

Skuumkoppe, karaktervol donker tarwebier voor ieder seizoen.

ADVERTORIAL

In Oudeschild
markt voor speciaalbieren echt booming is. Het aantal

rechtdoorzee, net zoals Texel zelf. Een prachtig product

produceert de
Texelse Bier-

speciaalbieren en brouwerijen groeit en groeit. Bierliefhebbers zijn op zoek naar nieuwe smaakervaringen en
innovatieve brouwkunst. Zij lijken bewuster te genieten

en zeer doordrinkbaar. Zo eentje waarvan je zegt ‘doe
mij er nog maar eentje.’ De jonge klassieker in de wereld
van de eigentijdse speciaalbieren is nu ook in 33 cl

brouwerij twaalf
verschillende
speciaalbieren

en kiezen in kleinere gezelschappen vaker voor een paar
kwalitatief goede, smaakvolle speciaalbieren. Ik hoor

blik verkrijgbaar in de horeca, in supermarkten en bij
slijters. Met recht een blikvanger. ‘Hiermee bedienen

met een volle
romige smaak en

het vaak in mijn omgeving: speciaalbier is echt om te
genieten. Onze mooie bieren en het eilandgevoel dat we
uitdragen sluiten naadloos aan bij dat genieten.’

we een nieuwe groep bierliefhebbers en nieuwe
gebruiksmomenten’, vertelt Laurens Pot enthousiast. ‘Een
terrasganger drinkt graag een glas bier uit fust. Maar er

een zachte frisse
afdronk.

Het Texel-gevoel

zijn ook locaties waar je met een glas of fles bier niet uit
de voeten kunt. Bijvoorbeeld op het strand of on the go.
Blik is dan ideaal.’

Het eiland Texel is voor de Texelse Bierbrouwerij belangrijk.
Laurens Pot: ‘Texel staat voor natuur, een no-nonsense
houding, het samen genieten, alles op een eigen manier.
Net als bij de Texelse Bierbrouwerij en daar zijn we trots op.
Dit gevoel en deze beleving gunnen we iedereen, ook op het
vasteland, en dat proef je in onze speciaalbieren.’
Oudeschild, aan de rand van een natuurreservaat, is
de plek waar het allemaal gebeurt. Daar produceert de
Texelse Bierbrouwerij op ambachtelijke wijze haar twaalf
verschillende speciaalbieren met een volle romige smaak
en een zachte frisse afdronk. Eigenzinnig en toch zeer
toegankelijk. ‘De meeste bieren hebben een knipoog naar
het eiland: Skuumkoppe, Skiller wit, Springtij, Vuurbaak,
Goudkoppe, Overzee IPA, en de winterse bieren Stormbock
en Noorderwiend’, vertelt Laurens Pot. ‘Daarnaast hebben
we Blond, Dubbel, Tripel en Bock.’ Alle Texels bieren zijn
gebrouwen met natuurljike ingrediënten, waaronder
Texels gerst. ‘Naast ons meest gedronken bier, Texels
Skuumkoppe, hebben we dus voor elke categorie een
passend bier in huis. Horecaondernemers kunnen zo hun
eigen gevarieerde bierkaart samenstellen, afhankelijk van
de wensen van de gasten en het seizoen.’

Meerwaarde
Met POS-materiaal, functionele items als glazen, vilt,
taplenzen, tafelstaanders, wandborden, barmatten en
lichtbakken voor aan de gevel in de nieuwe huisstijl helpt de
Texelse Bierbrouwerij ondernemers om de speciaalbieren
op de kaart te zetten en meerwaarde te creëren voor hun
gasten. Waarbij het om meer gaat dan het product alleen:
de totaalbeleving. ‘Horecaondernemers reageren hier
enthousiast op’, vertelt Laurens Pot.

Proef het eiland, drink het bier!
Kun je ook niet wachten om het eilandgevoel te beleven en
onze bieren te proeven? De bieren zijn landelijk verkrijgbaar
in de horeca. Bekijk de bierkaart van je favoriete
horecazaak voor de beschikbare Texels speciaalbieren
van de tap, op de fles of in blik.
Ben je als ondernemer ook benieuwd naar de
mogelijkheden van Texels in jouw zaak? Neem dan
contact op met de Texels accountmanager via
www.texels.nl/zakelijk. Uiteraard zijn de bieren ook te
vinden in de supermarkt, bij de slijter en online.

Puur en rechtdoorzee
Skuumkoppe is een karaktervol donker tarwebier,
dat bij ieder seizoen past. Skuumkoppe is puur en

Meer informatie: www.texels.nl

