
 

 
 

 
บาคารด์ ีเปิดตัวแคมเปญ “Untameable” ทั�วโลก มาพรอ้มภาพลักษณ์ใหม ่ความรูส้กึใหม ่
และการตลาดใหม ่
 
 แฮมลิตัน, เบอรม์วิดา - - 15 พ.ย. 2556 - - พอีารน์วิสไ์วร/์อนิโฟเควสท ์
 
 - เปิดตัวแคมเปญใหม ่“BACARDI Untameable Since 1862” ทั�วโลก 
มุง่รวมแบรนดแ์ละผลติภัณฑต์่างๆในเครอืใหเ้ป็นหนึ�งเดยีว 
 
 - ปลอ่ยโฆษณาผา่นสื�อสิ�งพมิพ ์สื�อดจิติอล และทวี ีกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคปลดปลอ่ย 
“จติวญิญาณอันแรงกลา้” และใชช้วีติอยา่งอาจองและเต็มที� 
 
 - โลโกรู้ปคา้งคาวซึ�งเป็นงานศลิป์ที�วาดดว้ยมอืมาตั Qงแตท่ศวรรษ 1900 
เป็นแรงบันดาลใจในการสรา้งสรรคโ์ลโกใ้หม ่
 
 ทกุคนตา่งมเีรื�องราวเป็นของตัวเอง 
สําหรับเรื�องราวของแบรนดแ์ละตระกลูบาคารด์สีามารถสรปุไดด้ว้ยคําวา่ “Untameable” ตลอดระยะเวลา 
150 ปีที�ผา่นมา บาคารด์ไีดใ้ชค้วามมุ่งมั�นในการเอาชนะความเป็นไปไมไ่ดท้ั Qงปวง 
ซึ�งเป็นเรื�องจรงิที�ย ิ�งกวา่นยิาย และเพื�อรักษามรดกตกทอดดว้ย “จติวญิญาณอันแรงกลา้” 
ที�มอียูใ่นสายเลอืด บาคารด์จีงึประกาศเปิดตัว “BACARDI Untameable Since 1862” 
แคมเปญการตลาดระดับโลกใหมล่า่สดุ ซึ�งจะบอกเลา่เรื�องราวเบืQองลกึเบืQองหลังเกี�ยวกบับาคารด์รัีม 
(BACARDI Rum) รวมถงึตน้กําเนดิในควิบา พรอ้มกบักระตุน้ใหผู้บ้รโิภคใชช้วีติอยา่งเต็มที�เพื�อแสดงถงึ 
“จติวญิญาณอันแรงกลา้” ของแตล่ะคน 
 
 รับชมสื�อมัลตมิเีดยีเกี�ยวกบัขา่วประชาสมัพันธน์ีQไดท้ี� 

http://www.multivu.com/mnr/64144-bacardi-untameable-attitude-new-look  
 
โฆษณาทางสื�อสิ�งพมิพ ์สื�อดจิติอล และโทรทัศน ์

จะแสดงใหเ้ห็นถงึความมุง่มั�นและความทรหดอดทนอยา่งแทจ้รงิ 
ซึ�งทําใหแ้บรนดบ์าคารด์ดํีารงอยูแ่ละเจรญิรุง่เรอืงมาจนทกุวันนีQ โดยโฆษณาจะใชพ้าดหัวตา่งๆ เชน่ “We 
Remember Prohibition - It was a Blast” “Some Men are Kicked Out of Bars - Others are 
Kicked Out of Countries” และ “Earthquakes, Fire, Exile, Prohibition - Sorry Fate, You Picked 
the Wrong Family” 

 
โฆษณาจะนําเสนอภาพแบบสแน็ปชอ็ตเพื�อบอกเลา่เรื�องราวตา่งๆของบาคารด์ ี

ทั Qงในยคุหา้มขายเครื�องดื�มแอลกอฮอล ์การถกูเนรเทศออกจากควิบา 
รวมถงึจติวญิญาณอันแรงกลา้ของตระกลูบาคารด์ทีี�ทําใหส้ามารถผา่นพน้เหตกุารณแ์ผน่ดนิไหว ไฟไหม ้
สงคราม และการปฏวิตัมิาได ้ไมม่อีะไรสามารถทําลายจติวญิญาณของบาคารด์ไีด ้เพราะ 
“ความปรารถนาที�แทจ้รงิไมม่วัีนจดืจาง” ทั QงนีQ 
แคมเปญดังกลา่วตั Qงใจกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคยคุใหมทํ่าตามความปรารถนาของตนเองไมว่า่จะยากลําบากเพยี
งใดกต็าม เชน่เดยีวกับที�ตระกลูบาคารด์ไีดท้ํามาแลว้ 
รวมถงึกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคมคีวามกระตอืรอืรน้และมมีนุษยสมัพันธท์ี�ด ี

 
แคมเปญ “BACARDI Untameable Since 1862” จะเผยแพร่ผา่นทางโฆษณาทวีคีวามยาว 30, 

60 และ 120 วนิาท ีรวมถงึป้ายบลิบอรด์กลางแจง้ สื�อสิ�งพมิพ ์และสื�อดจิติอล 
โดยโฆษณาทางทวีจีะใชช้ื�อวา่ “Procession” (การดําเนนิไป) 



เพราะจะแสดงภาพลําดับเหตกุารณ์และผลพวงของเหตกุารณ์ตา่งๆแบบเฟรมตอ่เฟรม 
ผลงานชิQนนีQกํากับโดย ดันเต ้อารโิอลา ผูก้ํากบัระดับรางวัล นําแสดงโดยดาราดัง จอรด์ ีมอลลา 
และพากยเ์สยีงโดยดารามากความสามารถ เจสนั ไอแซคส ์โฆษณานีQถ่ายทําที�เมอืงประวัตศิาสตร ์ออโร 
เปรโต ในบราซลิ ซึ�งขึQนทะเบยีนมรดกโลกของยเูนสโก 
ภาพที�ออกมาจงึไดอ้ารณ์และเหมอืนภาพยนตรช์ั Qนด ี
โฆษณานีQสมจรงิจนทําใหผู้บ้รโิภครูส้กึมอีารมณ์รว่มทกุครั Qงที�สมัผัสเครื�องดื�มของบาคารด์ ี
แบรนดซ์ึ�งมเีรื�องราวเป็นของตัวเอง 

 
“บาคารด์โีดง่ดังในเรื�องความปรารถนาและความมุ่งมั�น 

โดยไมส่นใจว่าจะตอ้งเผชญิกับสถานการณ์ เงื�อนไข หรอืความคาดหวังในรูปแบบใด 
แคมเปญการตลาดใหมเ่ชดิชแูบรนดบ์าคารด์ทีี�โดง่ดังมาอยา่งยาวนาน มคีวามสรา้งสรรคอ์ยา่งตอ่เนื�อง 
และเชื�อมโยงกับผูบ้รโิภค ซึ�งจดุประกาย “จติวญิญาณอันแรงกลา้” ภายในตัวเราทกุคน” ดมิทิร ีอวิานอฟ 
กรรมการอาวโุสแผนกเหลา้รัมทั�วโลกของบาคารด์ ีกลา่ว “ภายใตแ้คมเปญสรา้งสรรคร์ะดับโลกอยา่ง 
“BACARDI Untameable Since 1862” 
เราไดทุ้ม่เททรัพยากรทางการตลาดทั Qงหมดไปกบัแนวคดิอันทรงพลังเพยีงหนึ�งเดยีว 
แนวคดิที�เป็นของบาคารด์อียา่งสมบรูณ ์
เพราะเป็นแนวคดิที�หยั�งรากลกึอยูใ่นประวตัศิาสตรข์องแบรนดแ์ละในมมุมองชวีติของตระกลูบาคารด์”ี 

 
ผลติภัณฑบ์าคารด์รัีมทัQงหมดทั�วโลกจะมรีปูลักษณ์และความรูส้กึเป็นหนึ�งเดยีว 

โดยการสรา้งแบรนด ์ทําการตลาด จัดแคมเปญ โฆษณา 
และอัตลักษณข์องรัมทุกตัวจะเหมอืนกนัในทกุตลาดทั�วโลก และยังมสีโลแกน “untameable” 
เหมอืนกนัทั�วโลกดว้ย 

 
นอกจากนีQ แคมเปญใหมยั่งใหเ้กยีรตแิก ่ดอน ฟาคนุโด บาคารด์ ีมาสโซ 

ซึ�งมวีสิยัทัศนก์วา้งไกลตั Qงแตเ่มื�อ 151 ปีที�แลว้ 
เขาไดเ้ปิดโลกใหม่ดว้ยการเพิ�มขั Qนตอนที�ไมเ่คยมใีครทํามากอ่นในการผลติรัม 
เพื�อสรา้งสรรคส์ดุยอดรัมที�โลกรูจั้กมาจนทกุวันนีQ 
เพื�อระลกึถงึจติวญิญาณแหง่การบกุเบกิของผูก้อ่ตั Qงและตน้กําเนดิอันเรยีบงา่ยในซานตอิาโก เดอ ควิบา 
เมื�อปี ค.ศ.1862 บาคารด์รัีมจะมุง่สูอ่นาคตดว้ยโลโกค้า้งคาวใหมซ่ ึ�งไดรั้บแรงบันดาลใจจากอดตี 
 
 หลังจากที�มกีารคน้ควา้เอกสารสําคัญของบาคารด์เีพื�อเฟ้นหาเอกสารการสรา้งสรรคโ์ลโกค้า้งคา
วแบบตา่งๆตลอดระยะเวลา 151 ปีที�ผา่นมา 
โลโกใ้หม่กไ็ดถ้อืกําเนดิขึQนโดยไดรั้บแรงบันดาลใจจากผลงานที�วาดดว้ยมอืเมื�อชว่งตน้ทศวรรษ 1900 
โลโกใ้หม่ยังคงความหมายที�แทจ้รงิของโลโกด้ั Qงเดมิ นั�นคอืความโชคด ีความรํ�ารวย 
และความกลมเกลยีวในครอบครัว ตามความเชื�อของชาวควิบาและสเปน 
 
 นอกจากนีQ คําวา่ BACARDI กจ็ะมลัีกษณะเปลี�ยนไปเชน่กัน โดยไดรั้บอทิธพิลจากศลิปะสไตล ์
Cuban Art Deco จากชว่งปลายทศวรรษ 1920 จนถงึชว่งตน้ทศวรรษ 1930 
ตัวอยา่งศลิปะแนวนีQที�โดง่ดงัที�สดุคอือดตีสํานักงานขายของบาคารด์ใีนฮาวานา ซึ�งรูจั้กกนัในชื�อ El 
Edificio Bacardi (อาคารบาคารด์)ี จนถงึทกุวันนีQ คา้งคาวสเีงนิยังตั Qงตระหงา่นอยูบ่นยอดอาคาร 11 
ชั Qนแห่งนีQ ซ ึ�งเรอืงรองดว้ยการตกแตง่สไตล ์Art Deco 
 
 “แคมเปญนีQเป็นการเริ�มตน้ยคุใหมข่องบาคารด์รัีม 
เราใหค้วามสําคัญมากขึQนกับแหลง่กําเนดิเพื�อแสดงใหเ้ห็นถงึความมุ่งมั�นอันไมม่ทีี�ส ิQนสดุของตระกลูบาคา
รด์ ีพรอ้มทั Qงเชญิชวนผูบ้รโิภคใหม้ารว่มเป็นสว่นหนึ�งของเรา” ดมิทิร ีอวิานอฟ กลา่ว 
“แนวคดินีQผสมผสานแบรนดบ์าคารด์เีขา้กับตน้กําเนดิที�แทจ้รงิ 
เฉลมิฉลองคณุภาพและความละเอยีดลออในการสรา้งสรรครั์ม และแสดงทัศนคตทิี�เป็นสากล ที�สําคัญคอื 
แคมเปญ “BACARDI Untameable Since 1862” จัดขึQนเพื�อเชดิชมูรดกของตระกลูบาคารด์ ี
การทําตามความปรารถนา และรัมสดุพเิศษ” 
 
 แฟนๆสามารถคน้หาและแบง่ปัน “จติวญิญานอันแรงกลา้” 
ของบาคารด์ไีดด้ว้ยตัวเองผา่นสื�อดจิติอลอันสรา้งสรรค ์โดยสามารถชมวตัถตุา่งๆจากประวัตศิาสตร ์151 
ปีของบาคารด์ ีรวมถงึภาพและวดิโีอเบืQองหลังการถา่ยโฆษณา ซึ�งจะทําใหเ้กดิอารมณ์รว่มอยา่งแทจ้รงิ 
 

แคมเปญ “BACARDI Untameable Since 1862” จะเปิดตัวในเม็กซโิกวันนีQ (15 พฤศจกิายน) 
ในสหรัฐอเมรกิาวนัที� 20 พฤศจกิายน ในอนิเดยีและออสเตรเลยีในเดอืนธันวาคมนีQ 
รวมถงึในประเทศอื�นๆในชว่งฤดใูบไมผ้ลปีิ 2557 



 
 ดขูอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกับ “BACARDI Untameable Since 1862” รวมถงึบาคารด์รัีม 
และสตูรผสมคอ็กเทลไดท้ี� http://www.bacardi.com 
 
 หมายเหต:ุ สามารถชมโฆษณา ภาพ และเบืQองหลัง “BACARDI Untameable Since 1862” 
ไดท้ี� http://www.bacardimediacentre.com 
 

สื�อมวลชนตดิตอ่: 
Sara Gottman, Bacardi Global Brands, +44 797 150 8137, sgottman@bacardi.com  
Tom Winterton, Citizen Relations for Bacardi Global Brands, +44 754 520 9014, 

tom.winterton@citizenrelations.com 
Jennifer Mestayer, Zeno Group for Bacardi USA, +1 212 299 8976, 

jennifer.mestayer@zenogroup.com 
Gerald Fuchs Torrescano, Bacardi Mexico, +52 (55) 5899 0900, 

gerald.fuchs.torrescano@bacardi.com  
 
 เกี�ยวกบับาคารด์รัีม รัมที�ไดรั้บรางวลัมากที�สดุในโลก 
 
 เมื�อปี ค.ศ.1862 ที�เมอืงซานตอิาโก เดอ ควิบา ผูก้อ่ตั Qงบาคารด์นีาม ดอน ฟาคนุโด บาคารด์ ี
มาสโซ 
ไดป้ฏวิัตอิตุสาหกรรมเครื�องดื�มแอลกอฮอลด์ว้ยการสรา้งสรรครั์มบางเบารสชาตนุ่ิมละมนุนามบาคารด์ขี ึQนม
า 
รสชาตอัินโดดเดน่ของบาคารด์รัีมสรา้งแรงบันดาลใจใหนั้กผสมค็อกเทลคดิคน้สตูรดังระดับโลกขึQนมามาก
มาย เชน่ BACARDI Mojito, BACARDI Daiquiri, BACARDI Cuba Libre, BACARDI Pina Colada และ 
BACARDI Presidente บาคารด์รัีมเป็นเครื�องดื�มแอลกอฮลท์ี�ไดรั้บรางวัลมากที�สดุในโลกกว่า 550 รางวัล 
ทั Qงในดา้นคณุภาพ รสชาต ิและนวตักรรม 
ปัจจบัุนบาคารด์รัีมผลติในเปอรโ์ตรโิกและเม็กซโิกดว้ยความใสใ่จอยา่งเต็มที� 
เพื�อใหมั้�นใจวา่รสชาตขิองรัมในวันนีQจะเหมอืนกบัตอนที�รังสรรคข์ ึQนเป็นครั Qงแรกเมื�อปี ค.ศ.1862 
กรณุาดขูอ้มลูเพิ�มเตมิที� http://www.bacardi.com  
 
 ใชช้วีติเต็มที� ดื�มดว้ยความรับผดิชอบ 
 

BACARDI, BACARDI UNTAMEABLE และ THE BAT DEVICE 
เป็นเครื�องหมายการคา้ของบรษัิท บาคารด์ ีแอนด ์คอมพานี ลมิเิต็ด (Bacardi & Company Limited)  

 
แหลง่ขา่ว: บาคารด์ ี
 


