
 
Το Pepsi® Challenge™: Μοναδικό. Μουσική. Αθλητισμός. Τεχνολογία. Design. Σκοπός.  

- Η πιο φιλόδοξη ενέργεια με συμμετοχή καταναλωτών που έκανε ποτέ η Pepsi περιλαμβάνει 
superstars παγκόσμιου βεληνεκούς, πρωτοποριακή τεχνολογία και δυναμικούς συνεργάτες και 
προσφέρει καταπληκτικές εμπειρίες με στόχο να δημιουργήσει ένα παγκόσμιο κίνημα και να 
παρακινήσει τις νέες γενιές να «Ζήσουν το Τώρα»  

PURCHASE, Νέα Υόρκη, 11 Μαρτίου 2015 /PRNewswire/ -- Δεχτείτε την πρόκληση 
του #PepsiChallenge και βγείτε από τη ρουτίνα κάνοντας κάτι διαφορετικό. 

Από σήμερα και για όλο το 2015, αυτό θα είναι η κεντρική ιδέα του Pepsi® Challenge™, καθώς η Pepsi 
λανσάρει τη μεγαλύτερη κοινωνική πρωτοβουλία που με συμμετοχή του κοινού, με πληθώρα παγκόσμιων 
και τοπικών προκλήσεων που σκοπό έχουν να παρακινήσουν τους καταναλωτές ανά τον κόσμο να 
ζήσουν αντισυμβατικά, να κάνουν κάθε στιγμή, μικρή ή μεγάλη, μοναδική και πραγματικά να «Ζήσουν το 
Τώρα».  Μέσω των καναλιών κοινωνικής δικτύωσης και ψηφιακής επικοινωνίας της Pepsi αλλά και μέσω 
διάσημων πρεσβευτών ανά τον κόσμο, το #PepsiChallenge θα ενθαρρύνει τους καταναλωτές να 
συμμετάσχουν σε διάφορες προκλήσεις για ζήσουν απίθανες εμπειρίες και να ανταμειφθούν.   

Διαποτισμένο με τον πολιτισμικό χαρακτήρα που έχει γίνει το σήμα κατατεθέν του, το Pepsi Challenge του 
2015, βασιζόμενο στη συμμετοχή του κοινού, θα φέρει απίστευτες ταινίες, ανεπανάληπτες μουσικές 
εκδηλώσεις, μοναδικές αθλητικές εμπειρίες κι ένα παγκόσμιο κίνημα που θα φωτίσει ολόκληρα κομμάτια 
της κοινωνίας. 

«Το Pepsi Challenge είναι εμβληματικό κομμάτι της αξίας του brand μας και βοήθησε στην καθιέρωση της 
θετικής νοοτροπίας και στάσης σας», δήλωσε η Kristin Patrick, Αντιπρόεδρος και Διευθύντρια Μάρκετινγκ 
των Παγκόσμιων Brands Αναψυκτικών της PepsiCo. «Ρωτήσαμε καταναλωτές ανά τον κόσμο τι σημαίνει 
γι' αυτούς η πρόκληση στην εποχή μας και η συντριπτική πλειοψηφία είπε ότι είναι η αντισυμβατικότητα 
και η τόλμη να κάνουν κάτι με διαφορετικό τρόπο. Αυτό το αίσθημα μας ενέπνευσε να επεκταθούμε πέρα 
από τη γεύση και να αναθεωρήσουμε το Pepsi Challenge για νέες γενιές, δημιουργώντας αυτό το 
σύμπλεγμα εμπειριών, εκδηλώσεων και κοινωνικών αλληλεπιδράσεων που φτιάχτηκε για να δώσει 
ώθηση σε μια νοοτροπία που αμφισβητεί το κατεστημένο και θέτει προκλήσεις για τους φίλους της Pepsi 
αλλά και για εμάς τους ίδιους.» 

Το Pepsi Challenge του 2015 

Οι παγκόσμιες προκλήσεις σε τομείς pop culture που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τους καταναλωτές 
(τεχνολογία, μουσική, αθλητισμός και design) θα ανακοινωθούν και θα είναι διαθέσιμες 
στο www.PepsiChallenge.com και σε κανάλια κοινωνικής δικτύωσης της Pepsi ανά τον κόσμο. Οι 
παγκόσμιες προκλήσεις περιλαμβάνουν: 

 Τεχνολογία: Μια ανεπανάληπτη εναρκτήρια συνεργασία με την UrtheCast, η οποία παρέχει την 
πρώτη παγκοσμίως έγχρωμη Ultra HD κάμερα στο διάστημα. Με απίστευτο οπτικό υλικό από 
την κάμερα υψηλής ανάλυσης της UrtheCast και την κάμερα μέσης ανάλυσης στο Διεθνή 
Διαστημικό Σταθμό, η Pepsi θα ξεπεράσει τις συμβατικές ζωντανές μεταδόσεις με την πρώτη 
παγκοσμίως επική περιπέτεια που κινηματογραφείται από το διάστημα. 

 Μουσική: Μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσει κανείς στο Rock in Rio της Βραζιλίας, το 
μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ παγκοσμίως που εδώ και 30 χρόνια αναδεικνύει ένα απαράμιλλο 
φάσμα καλλιτεχνών στον ίδιο χώρο. 

 Αθλητισμός: Μια σειρά αντισυμβατικών αθλητικών εκδηλώσεων και εμπειριών παγκόσμιου 
βεληνεκούς, με τη συμμετοχή μερικών εκ των δημοφιλέστερων σταρ του παγκόσμιου 
αθλητισμού. 

 Design: Μια εξαιρετική ευκαιρία για τους φίλους της Pepsi να αλλάξουν εμφάνιση στο κουτάκι της 
Pepsi με δικά τους δημιουργικά σχέδια και με το ταλέντο τους. 
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Οι παγκόσμιες προκλήσεις θα υποστηρίζονται από σχετικές τοπικές προκλήσεις που έχουν σχεδιαστεί με 
σκοπό να πιάσουν τον αυθεντικό σφυγμό της κάθε αγοράς. Αυτές περιλαμβάνουν το «Crash the Pepsi 
IPL», μια τρίμηνη καμπάνια που προκαλεί τους καταναλωτές της Ινδίας να δημιουργήσουν και να 
υποβάλουν μια δική τους διαφήμιση Pepsi που θα μεταδοθεί κατά τη διάρκεια των αγώνων του ινδικού 
πρωταθλήματος κρίκετ το 2015, τοπικές προκλήσεις στην Ταϊλάνδη με θέμα το φαγητό και μια 
καλοκαιρινή μουσική πρόκληση στη Λατινική Αμερική σε συνδυασμό με την καμπάνια La Gira 
Refrescante. 

Πρεσβευτές του Pepsi Challenge 

Ένας παγκόσμιος πρεσβευτής της Pepsi θα ηγείται κάθε παγκόσμιας πρόκλησης.  Οι πρεσβευτές έχουν 
επιλεγεί λόγω της αντισυμβατικότητάς τους και του διεθνούς γοήτρου τους και περιλαμβάνουν: 

 τον Usher, κάτοχο 8 βραβείων Grammy και με πωλήσεις άνω των 65 εκατομμυρίων δίσκων 
παγκοσμίως,  

 τη Serena Williams, νικήτρια 19 τουρνουά Grand Slam και αναμφίβολα κορυφαία τενίστρια όλων 
των εποχών, 

 τον ανερχόμενο σταρ του ποδοσφαίρου James Rodríguez, ο οποίος τράβηξε τα βλέμματα του 
πλανήτη το 2014 με την Εθνική Κολομβίας και τη Ρεάλ Μαδρίτης, 

 Τον «Ταχύτερο Άνθρωπο Εν Ζωή» και κάτοχο έξι χρυσών ολυμπιακών μεταλλίων Usain Bolt, 

 Τον παγκοσμίου φήμης σχεδιαστή, καλλιτεχνικό διευθυντή και fashion editor Nicola Formichetti, 
γνωστός για τη συνεργασία του με τη Diesel, την Uniqlo και τη Lady Gaga,   

 Το δημιουργό βίντεο μέσω κινητού και διάσημο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάτοχο του 
λογαριασμού Snapchat με τους περισσότερους followers παγκοσμίως, Jerome Jarre. 

«Σ' όλη μου τη ζωή προσπαθώ να ζω την κάθε μέρα μ' ένα σκοπό και, ως καλλιτέχνης, είναι πολύ 
σημαντικό να ρισκάρω και ν' ασχολούμαι με αυτά που αγαπάω», δήλωσε ο Usher. «Χαίρομαι που 
συνεργάζομαι με την Pepsi για να ενθαρρύνω τους ανθρώπους του πλανήτη να χαρούν τη ζωή στο 
έπακρο και να ζήσουν εμπειρίες που ίσως δεν είχαν καν φανταστεί.» 

Πρόκληση ενάντια στο σκοτάδι 

Η βάση και ο συνδετικός κρίκος του κάθε #PepsiChallenge είναι ένας τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι 
ανά τον κόσμο μπορούν να φέρουν αλλαγές. Σε συνεργασία με την οργάνωση Liter of Light, η Pepsi θα 
δώσει οικονομικές λύσεις φωτισμού με ηλιακή ενέργεια σε τοπικές κοινότητες που το έχουν ανάγκη, ενώ 
ταυτόχρονα θα ανακυκλώνει πλαστικά μπουκάλια. Μέχρι τώρα, η Liter of Light έχει δώσει οικολογικά 
βιώσιμες λύσεις φωτισμού, εντελώς δωρεάν, σε πάνω από 18 χώρες, όπως η Βραζιλία, η Ινδία, η Κένυα, 
η Κολομβία, η Ινδονησία, το Μεξικό, η Αίγυπτος, το Πακιστάν και οι Φιλιππίνες. Επεκτείνοντας την 
υπάρχουσα συνεργασία με την PepsiCo, κάθε φορά που οι καταναλωτές ανά τον κόσμο χρησιμοποιούν 
το hashtag #PepsiChallenge σε δημόσια προφίλ στο Instagram, στο Facebook, στο Twitter ή στο 
YouTube, η Pepsi θα χαρίζει 1 δολάριο στην οργάνωση Liter of Light για να τη βοηθήσει να φωτίσει τους 
ανθρώπους του πλανήτη που το χρειάζονται περισσότερο. 

Το παγκόσμιου βεληνεκούς, πλήρως ολοκληρωμένο πρόγραμμα του Pepsi Challenge θα περιλαμβάνει 
επίσης σε παγκόσμια κλίμακα μια σειρά τηλεοπτικών σποτ, ψηφιακό περιεχόμενο, προγράμματα με 
συμμετοχή καταναλωτών, ενέργειες στα σημεία πώλησης, ειδικές συσκευασίες, μια δυναμική καμπάνια 
υπαίθριας διαφήμισης κι ένα ισχυρό πρόγραμμα ψηφιακών μέσων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι 
φίλοι της Pepsi μπορούν να συμμετάσχουν στο #PepsiChallenge ακολουθώντας την Pepsi στο 
Facebook, στο Twitter και στο Instagram στη χώρα τους, αλλά και μέσω του www.PepsiChallenge.com. 

Σχετικά με την PepsiCo 

Οι καταναλωτές σε περισσότερες από 200 χώρες και περιοχές ανά τον κόσμο απολαμβάνουν τα 
προϊόντα της PepsiCo ένα δισεκατομμύριο φορές ανά ημέρα. Η PepsiCo είχε καθαρά έσοδα πάνω από 
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66 δισεκατομμύρια δολάρια το 2014, χάρη στη συμπληρωματική γκάμα τροφίμων και ποτών που 
περιλαμβάνει τις μάρκες Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker και Tropicana. Η PepsiCo προσφέρει 
μια ευρεία γκάμα απολαυστικών τροφίμων και ποτών, μεταξύ των οποίων και 22 μάρκες που η καθεμία 
ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο δολάρια το χρόνο σε πωλήσεις λιανικής. Στην καρδιά της PepsiCo 
βρίσκεται η φιλοσοφία Επιδόσεων με Σκοπό. Στόχος μας είναι να έχουμε κορυφαίες οικονομικές 
επιδόσεις και ταυτόχρονα να επιτυγχάνουμε βιώσιμη ανάπτυξη της αξίας των μετόχων. Στην πράξη, η 
Απόδοση με Σκοπό σημαίνει την προσφορά μιας ευρείας γκάμας τροφίμων και ποτών από σνακ μέχρι 
είδη υγιεινής διατροφής, την εισαγωγή καινοτόμων μεθόδων για την ελαχιστοποίηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη μείωση του λειτουργικού μας κόστους, την παροχή ενός ασφαλούς 
και φιλόξενου χώρου εργασίας για τους υπαλλήλους μας σε όλον τον κόσμο και το σεβασμό, τη στήριξη 
και τις επενδύσεις στις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Για περισσότερες 
πληροφορίες επισκεφτείτε το www.pepsico.com. 

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: PepsiCo: Nicole Tronolone / Nicole.Tronolone@pepsico.com 
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