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- เป๊ปซีส่ง่ค าทา้อนัยิง่ใหญถ่งึผูบ้รโิภคทกุคน พรอ้มดงึซเูปอรส์ตารร์ะดับโลก เทคโนโลยใีหม่ๆ  

และพันธมติรอนัทรงพลงัมาร่วมในสดุยอดประสบการณ์ 

เพือ่สรา้งความเคลือ่นไหวระดับโลกและกระตุน้ใหค้นทกุรุ่นทกุวยั "ท าวนันีใ้หด้ทีีส่ดุ" 
 

รับค าทา้ #PepsiChallenge และออกจากโลกเดมิๆของคณุเพือ่ท าในสิง่ทีแ่ตกตา่ง 
 

 
นับตัง้แตว่นันีไ้ปตลอดทัง้ปี 2015 เป๊ปซีข่อสง่ค าทา้ Pepsi(R) Challenge(TM) ใหก้บัทกุคน 

ผา่นกจิกรรมบนโลกโซเชยีลทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุของเป๊ปซี ่

โดยมทีัง้กจิกรรมทา้ทายระดบัโลกและระดับประเทศทีจ่ะกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคทัว่โลกละทิง้ชวีติรปูแบบเดมิๆ 
เพือ่ท าทกุเรือ่งไม่วา่เรือ่งเล็กหรอืใหญ่ใหก้ลายเป็นต านาน และ "ท าวนันีใ้หด้ทีีส่ดุ" #PepsiChallenge 

เปิดตวัผา่นทางสือ่โซเชยีลและดจิติอลของเป๊ปซี ่รวมทัง้ผ่านทางแบรนดแ์อมบาสเดอรท์ีม่ชี ือ่เสยีงจากทั่วโลก 
ซึง่จะกระตุน้ใหผู้บ้รโิภครับค าทา้ตา่งๆ เพือ่สรา้งสดุยอดประสบการณ์และมอบรางวลัใหก้ับชวีติ 

 

Pepsi Challenge 2015 จะจัดฉายภาพยนตรเ์กีย่วกับหว้งอวกาศ งานแสดงดนตรสีดุมัน 
การแขง่ขนักฬีาทา้ทาย รวมถงึการเคลือ่นไหวระดบัโลกทีจ่ะจุดประกายใหก้ับทกุคน 

เพราะความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นเครือ่งหมายการคา้ของเป๊ปซีอ่ยูแ่ลว้ 
 

"Pepsi Challenge เป็นสญัลกัษณ์ของแบรนดเ์ราซึง่ชว่ยสรา้งทศันคต ิ“เราท าได”้ 
ในหลากหลายรูปแบบดว้ยกนั" ครสิตนิ แพทรคิ รองประธานอาวโุสและประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการตลาดของ 

PepsiCo Global Beverage Brands กลา่ว "เมือ่เราถามวา่ความทา้ทายคอือะไร 

ผูบ้รโิภคทัว่โลกตา่งตอบเป็นเสยีงเดยีวกนัวา่ ความทา้ทายคอืการออกจากโลกเดมิๆและกลา้ท าในสิง่ทีแ่ตกตา่ง 
เราใชค้วามรูส้กึนีม้าเป็นแรงบนัดาลใจในการปรับภาพลักษณ์ใหมใ่หก้บั Pepsi Challenge ส าหรับคนรุ่นใหม ่

เพือ่สง่ผา่นประสบการณ์ กจิกรรม ชมุชน และการอทุศิตนใหก้ับสงัคม 
ซึง่จะจุดประกายความคดิทีท่า้ทายโลกใบเดมิ บรรดาแฟนของเป๊ปซี ่และตัวเราเอง" 

 

 Pepsi Challenge 2015 
 

กจิกรรมทา้ทายระดบัโลกจะปรากฏในวัฒนธรรมทกุรูปแบบทีผู่บ้รโิภคหลงใหล ไดแ้ก ่เทคโนโลย ีดนตร ี
กฬีา และดไีซน ์ซึง่สามารถมสีว่นร่วมร่วมไดท้ี ่www.PepsiChallenge.com รวมถงึโซเชยีลมเีดยีของเป๊ปซีท่ัว่โลก 

โดยกจิกรรมทา้ทายระดับโลกประกอบไปดว้ย 

 
- เทคโนโลย:ี ความร่วมมอืครัง้แรกระหวา่งเป๊ปซีก่ับ UrtheCast ซึง่เป็นผูท้ีน่ ากลอ้งวดิโีอ full color 

ความคมชดัระดับ UHD ขึน้สูห่ว้งอวกาศเป็นครัง้แรก เป๊ปซีจ่ะทา้ทายการท าหนังแบบเดมิๆ 
ดว้ยภาพยนตรผ์จญภัยเรือ่งแรกทีถ่า่ยท าจากหว้งอวกาศ โดยใชภ้าพทีถ่า่ยโดยกลอ้งวดิโีอความคมชดัระดบั HD 

และกลอ้งความคมชดัปานกลางของ UrtheCast ทีต่ดิตัง้บนสถานอีวกาศนานาชาต ิ(ISS)    
- ดนตร:ี ประสบการณ์ทีพ่ลาดไมไ่ดใ้นงาน Rock In Rio Brazil 

เทศกาลดนตรทีีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกซึง่รวบรวมศลิปินไวม้ากทีส่ดุตลอดการจัดงาน 30 ปีทีผ่่านมา 

- กฬีา: การแขง่ขนักฬีาระดบัโลกหลายรายการ 
ซึง่รวบรวมกฬีาทา้ทายประเภทตา่งๆและนักกฬีาทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุในโลก 

- ดไีซน:์ 
โอกาสพเิศษส าหรับแฟนๆในการดไีซน์กระป๋องเป๊ปซีโ่ดยใชค้วามคดิสรา้งสรรคแ์ละพรสวรรคเ์ฉพาะตัว 

 

กจิกรรมทา้ทายระดบัโลกจะเขม้ขน้ยิง่ขึน้เมือ่เสรมิทพัดว้ยกจิกรรมทา้ทายระดบัประเทศ 
ซึง่จะดงึแกน่ทีแ่ทจ้รงิของแตล่ะประเทศออกมา ตวัอย่างกจิกรรมทา้ทายระดับประเทศประกอบดว้ย "Crash the 

Pepsi IPL" แคมเปญระยะเวลา 3 เดอืนทีท่า้ใหผู้บ้รโิภคในอนิเดยีสรา้งสรรคโ์ฆษณาเป๊ปซีใ่นแบบของตัวเอง 
ผลงานทีช่นะจะไดอ้อกอากาศระหวา่งการแขง่ขนั Indian Premier League ฤดกูาล Pepsi IPL 2015 

นอกจากนัน้ยังมกีจิกรรมเกีย่วกับอาหารในประเทศไทย และกจิกรรมดนตรฤีดรูอ้นในละตนิอเมรกิาในงาน La Gira 
Refrescante 

 

 แบรนดแ์อมบาสเดอรข์อง Pepsi Challenge 
 

http://www.pepsichallenge.com/
http://www.pepsichallenge.com/


กจิกรรมทา้ทายระดบัโลกแตล่ะกจิกรรมจะน าโดยแบรนดแ์อมบาสเดอรร์ะดับโลกของเป๊ปซี ่

ซึง่ผา่นการคัดเลอืกจากความสามารถในการเอาชนะขดีจ ากดัของตวัเองและทา้ทายโลกเดมิๆ 
โดยเหลา่แบรนดแ์อมบาสเดอรป์ระกอบไปดว้ย 

 
- Usher ศลิปินดงัเจา้ของรางวัล Grammy 8 สมัย และมยีอดขายผลงานกวา่ 65 ลา้นก็อปป้ีทัว่โลก 

- Serena Williams เจา้ของแชมป์เทนนสิ Grand Slam 19 สมัย 

ผูเ้ป็นนักเทนนสิหญงิทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุตลอดกาล 
- James Rodriguez นักเตะดาวรุ่งของโคลอมเบยีและสโมสรเรอลัมาดรดิ ซึง่เริม่เป็นทีรู่จั้กทั่วโลกในปี 

2014 
- Usain Bolt “ชายทีว่ ิง่เร็วทีส่ดุในโลกทียั่งมชีวีติอยู่” และเจา้ของ 6 เหรยีญทองโอลมิปิก  

- Nicola Formichetti แฟชัน่ดไีซเนอรช์ือ่กอ้งโลก ผูอ้ านวยการฝ่ายสรา้งสรรค ์และบรรณาธกิารแฟชัน่ 
ผูโ้ดง่ดงัจากการออกแบบเสือ้ผา้ร่วมกบั Diesel, Uniqlo และ Lady Gaga 

- Jerome Jarre นักเลา่เรือ่งผ่านมอืถอืและเจา้พ่อโซเชยีลมเีดยี ซึง่มจี านวนผูต้ดิตามใน Snapchat 

มากทีส่ดุในโลก 
 

"ตลอดทัง้ชวีติผมตอ้งการอยูอ่ยา่งมเีป้าหมายทกุวนั และในฐานะศลิปิน 
การลองเสีย่งและท าตามทีห่ัวใจเรยีกรอ้งเป็นสิง่ทีส่ าคญัมาก" Usher กลา่ว 

"สดุยอดมากทีไ่ดร้่วมงานกับเป๊ปซีเ่พือ่กระตุน้ใหผู้ค้นทั่วโลกใชช้วีติอยา่งเต็มทีแ่ละลองท าสิง่ใหม่ๆ ทีไ่มเ่คยคดิเคย

ฝันวา่จะท ามากอ่น" 
 

ทา้ทายความมดื 
 

ทกุแฮชแท็ก #PepsiChallenge ของทกุคนทัว่โลกสามารถสรา้งความเปลีย่นแปลงได ้
โดยเป๊ปซีจ่ะร่วมมอืกบัองคก์ร Liter of Light 

เพือ่จัดหาหลอดไฟพลงังานแสงอาทติยต์น้ทนุต า่ใหก้ับชมุชนทีข่าดแคลนไฟฟ้า 

ขณะเดยีวกนัก็เป็นการน าขวดพลาสตกิกลับมาใชใ้หมไ่ปในตัว ปัจจบุนัทางองคก์ร  Liter of Light 
ไดจั้ดหาโซลชูัน่การใหแ้สงสวา่งอย่างย่ังยนืโดยไม่คดิคา่ใชจ้่ายแก ่18 ประเทศ อาท ิบราซลิ อนิเดยี เคนยา 

โคลอมเบยี อนิโดนเีซยี เม็กซโิก อยีปิต ์ปากสีถาน ฟิลปิปินส ์ฯลฯ และส าหรับความร่วมมอืกับเป๊ปซีโ่คในครัง้นี ้
ทกุๆครัง้ทีผู่บ้รโิภคทั่วโลกใชแ้ฮชแท็ก #PepsiChallenge ในอนิสตาแกรม เฟซบุ๊ก ทวติเตอร ์หรอืยทูบู 

ทีเ่ปิดเป็นพับลคิ เป๊ปซีจ่ะบรจิาคเงนิ 1 ดอลลารใ์หก้บั Liter of Light 

เพือ่น าแสงสวา่งไปสูผู่ค้นทัว่โลกทียั่งขาดแคลน 
 

กจิกรรม Pepsi Challenge ระดบัโลกยังครอบคลมุถงึโฆษณาโทรทศัน์ทัว่โลก ดจิติอลคอนเทนท ์
กจิกรรมตา่งๆส าหรับผูบ้รโิภค จดุขาย แพคเกจรูปแบบพเิศษ สือ่นอกอาคารสถานที ่

รวมถงึกจิกรรมผา่นดจิติอลและโซเชยีลมเีดยี แฟนๆสามารถมสีว่นร่วมกบั #PepsiChallenge 

ไดด้ว้ยการตดิตามเป๊ปซีบ่นเฟซบุก๊ ทวติเตอร ์และอนิสตาแกรมในประเทศของตน รวมถงึเยีย่มชมเว็บไซต ์
www.PepsiChallenge.com 

 
เกีย่วกบัเป๊ปซีโ่ค 

           
บรรดาผูบ้รโิภคตา่งเพลดิเพลนิกบัผลติภัณฑข์องเป๊ปซีโ่คกวา่ 1 พันลา้นครัง้ตอ่วนัในกวา่ 200 

ประเทศและดนิแดนทัว่โลก เป๊ปซีโ่คมรีายไดส้ทุธมิากกวา่ 6.6 หมืน่ลา้นดอลลารใ์นปี 2014 

โดยไดรั้บแรงหนุนจากธรุกจิอาหารและเครือ่งดืม่ของบรษัิท เชน่ ฟรโิต-เลย ์เกเตอเรด เป๊ปซี-่โคลา่ เควกเกอร ์
และทรอปิคานา เป๊ปซีโ่คมผีลติภัณฑอ์าหารและเครือ่งดืม่อนัหลากหลาย ซึง่รวมถงึแบรนดด์งั 22 

แบรนดท์ีแ่ตล่ะแบรนดม์ยีอดขายปลกีทั่วโลกมากกวา่ 1 พันลา้นดอลลารต์อ่ปี 
 

เป๊ปซีโ่คด าเนนิงานอยา่งมจีดุมุ่งหมาย (Performance with Purpose) 

เพือ่น าเสนอศกัยภาพทางการเงนิอยา่งเหนอืชัน้ พรอ้มสรา้งการเตบิโตอยา่งย่ังยนืตอ่มลูคา่ของผูถ้อืหุน้ 
โดยในทางปฏบิตั ิPerformance with Purpose 

หมายถงึการผลติอาหารและเครือ่งดืม่ทีม่ทีัง้ความอร่อยและมปีระโยชนต์อ่สขุภาพ 
คดิคน้แนวทางใหม่ๆ เพือ่ลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มและลดตน้ทนุในการด าเนนิงาน 

สรา้งสภาพแวดลอ้มในการท างานทีป่ลอดภัยและใสใ่จแกพ่นักงานทัว่โลก ตลอดจนใหค้วามเคารพ สนับสนุน 
และลงทนุในชมุชนทีเ่ราด าเนนิงาน ส าหรับขอ้มูลเพิม่เตมิสามารถรับชมไดท้ี ่www.pepsico.com  

 

ตดิตอ่: 
เป๊ปซีโ่ค 

นโิคล ทรอโนโลน 

http://www.pepsichallenge.com/
http://www.pepsico.com/


อเีมล: Nicole.Tronolone@pepsico.com 
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