
 
 

Unilever werkt samen met Terra Drone Europe om 
ijs te bezorgen  

 
Terra Drone Europe en Unilever testen bezorgdiensten met drones voor het populaire 
ijsmerk ‘Ben & Jerry’s’ van Unilever 
 
(PRESSAT) New York – 4 februari 2020 – Terra Drone Europe, een groepsonderneming van 
het in Japan gevestigde Terra Drone Corporation, en de Brits-Nederlandse 
consumentengoederenreus Unilever hebben de handen ineengeslagen om droneleveringen van 
ijs te verkennen. Tijdens het programma van het recente jaarlijkse beleggersevenement van 
Unilever in New York werden ijsbekers van Ben & Jerry’s per drone afgeleverd op een vooraf 
ingestelde locatie. De demo werd gehouden als onderdeel van de ijsbezorgservice van 
Unilever, ‘Ice Cream Now’. 
 
Tijdens de demonstratie werd een multicopter-drone uitgerust met een bezorgdoos (zie figuur 1) 
die ontworpen is om drie Ben & Jerry’s minicups te vervoeren (elk 72g). Een vluchtroute werd 
van tevoren ingesteld, zodat de drone de ijsbekers de Amerikaanse faciliteit van Unilever kon 
binnendragen. 
 
Unilever heeft Ice Cream Now, een bezorgservice voor ijs, geïntroduceerd in 2017. Deze dienst 
is momenteel al uitgegroeid tot een enorme, wereldwijde business. Aangezien verwacht wordt 
dat regelgeving voor toekomstige dronevluchten flexibeler zal worden, bereidt het 
consumentengoederenbedrijf zich voor op de logistieke droneservice om meer producten 
sneller te kunnen bezorgen aan klanten. 
 
Yuki Ueno, Directeur van Terra Drone Europe, zegt: “We willen de serieuze problemen met 
conventionele manieren van logistiek aanpakken, zoals de uitstoot van koolstofdioxide. 
Naarmate de deregulering wereldwijd doorzet, zullen bezorgdiensten met drones toenemen.” 
Terra Drone en Unilever zullen op logistiek gebied blijven samenwerken. 
 
Over Terra Drone Corporation 
 
Terra Drone Corporation, opgericht in 2016, is snel uitgegroeid tot één van ’s werelds grootste 
industriële drone-ondernemingen met meer dan 550 droneprofessionals in dienst. Het 
hoofdkantoor is gevestigd in Tokio, Japan en beschikt over meer dan 25 vestigingen verspreid 
over Azië, Europa, Amerika, Afrika en Oceanië. Terra Drone biedt innovatieve droneservices 
aan ondernemingen. 
 
Voor al het laatste nieuws en informatie over Terra Drone, bezoek de LinkedIn-pagina van het 
bedrijf. 
 



 
Terra Drone Europe 
 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/terradroneeurope/ 
 
Neem voor meer informatie contact op met: 
 
Terra Drone Europe 
 
Tel: +31 (0)172 242 706 
 
E-mail: info@terra-drone.eu 
 
Terra Drone Website (NL): https://terra-drone.eu/nl/ 
 
 
 

 
 
- Lid van Terra Drone Europe (tweede van rechts) met leden van Unilevers 
roomijs-leveringsprogramma ‘Ice Cream Now’, waaronder Alan Jope, CEO van Unilever (derde van 
rechts) 
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