
Geluk zit in
een klein koekje

Casestudy



Bij Hoppe zijn ze dol op bakken en verpakken. Zo realiseren zij dagelijks voor miljoenen 
mensen een heerlijk cadeautje voor bij de koffie of thee. Wie kent ze niet; die kleine 
traktaties in een kleurrijke folie in menig restaurant, café of bedrijfskantine? Voor deze 
ontwikkelaar van smakelijke traktaties realiseerden we een nieuwe corporate identity.  
Een passende verpakking voor een ambitieus, innovatief en creatief bedrijf. 



Startpunt

Hoppe is opgericht door Hans  
van Hoppe. Met een toegewijd 
team van productspecialisten en 
bakmeesters realiseert Hoppe een 
grote diversiteit aan koek voor de 
retail, horeca, het bedrijfsleven en  
de luchtvaart. 

De creatieve afdeling realiseert 
regelmatig passende verpakkingen 
rond de Hoppe producten. Maar 
het werd ook tijd om de juiste 
verpakking rondom het bedrijf 
te creëren. Met een projectteam 
gingen we aan de slag en 
spraken we over missie, visie en 
merkwaarden. Aan de hand van 
diverse werkmethodieken zoals  
het businessmodel canvas en  
de emotional branding methode 
23plus1 legden we de identiteit  
van Hoppe vast.

Ook is gesproken over de  
menselijke equivalent van Hoppe. 
Het bedrijf is, als persoon, een vlotte 
moderne dame met kennis van 
trends en zaken.

Vooruitgang door innovatie, creativiteit en talent

Productkennis, productiekennis, marktkennis,
vernieuwingsdrang, innovatie

Customer intimicy, Samenwerken,
Creatief vermogen / vernieuwend denken



Van merkverhaal naar visuele identiteit

Het logo van Hoppe bestond uit een rechthoekig vlak met scherpe hoeken en een harde kleur 
blauw. De nieuwe merkidentiteit vroeg juist om warmte en zachtheid. Het harde zakelijke blauw 
maakte dus plaats voor warm okergeel en de scherpe letter werd wat afgerond. Evolutie in 
plaats van revolutie. Immers Hoppe is een gekende partij in de markt en moest als zodanig ook 
herkenbaar blijven. 

Vervolgens bouwden we aan een nieuwe look & feel van de touchpoints waaronder diverse 
huisstijldragers, beursstands, het wagenpark en de website. Ook werd er een nieuwe beeldbank 
gerealiseerd en een uniek merkverhaal dat symbool stond voor de belofte van Hoppe.
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Resultaat

De rebranding van Hoppe hield niet op bij de visuele identiteit. Ook het 
Hoppe House werd gemoderniseerd. De fraaie entree werd ingericht als een 
inspirerende ruimte met een echte barista en heerlijke koekjes. Er ontstond 
een brainstormruimte waar nieuwe koek- en verpakkingsconcepten worden 
ontwikkeld. De nieuwe visuele stijl past als een jas en Hoppe wordt nog meer 
herkend als een creatieve en innovatieve partner. 



We gaan verder

Met het nieuwe merkverhaal draagt Hoppe haar 
belofte nog verder uit. Immers, het bedrijf is sterk in 
vernieuwende concepten en unieke cadeautjes bij de 
koffie. Hoppe zit boven op de trend van ambachtelijke 
koek, suikerreductie etc. Diverse succesvolle 
productintroducties volgden zoals BakkersTrots en 
Speculows. Voor deze nieuwe concepten en het 
moderniseren van bestaande succesnummers wordt  
er een beroep gedaan op De creatieve afdeling.
Samen snappen we hoe een klein koekje het verschil 
kan maken!
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