
 

Pepsi® Challenge™: Destan. Müzik. Spor. Teknoloji. Tasarım. Amaç.  

- Küresel Bir Hareket Başlatmak ve Kuşakları “Şimdi Yaşamak” fikriyle Heyecanlandırmak 
amacıyla İnanılmaz Tecrübeler için tasarlanan Pepsi Taps Küresel Süperstarları, Yeni 
Teknolojiler ve Güçlü Ortaklar için Şimdiye Kadar En Tutkulu Müşteri Eylem Çağrısı 

PURCHASE, New York, 11 Mart, 2015 /PRNewswire/ -- #PepsiChallenge’ı alın ve farklı bir şey 
yapmak için kendi rutininizden çıkın. 

Bugünden itibaren ve 2015 yılı boyunca devam ederken, geleneklere karşı koymak, her anı yaşamak – 
büyük veya küçük – destansı ve gerçekçi “Şimdi Yaşamak” amacıyla dünya çapındaki müşterileri 
heyecanlandırmak için tasarlanmış çeşitli küresel ve yerel zorluklar ile Pepsi, kendisinin en büyük sosyal 
olarak yönetilen, içerik odaklı girişimini başlatırken, bu Pepsi® Challenge™’ın damgası olacak. Dünya 
çapında Pepsi sosyal ve dijital kanallarında ve ünlü elçiler yolu ile gösterilen #PepsiChallenge, 
müşterilerin inanılmaz hayat tecrübesi ve ödülleri için farklı zorluklar almalarını teşvik edecek.  

Kültürel duruş ile renklenmiş markası ile, 2015 yılı içerik odaklı, sosyal olarak yönetilen Pepsi 
Challenge, muhteşem filmleri, hayatta nadir karşılaşılan müzik etkinliklerini, benzersiz spor tecrübelerini 
ve tüm toplulukları aydınlatacak küresel bir hareketi getirecek.  

“Pepsi Challenge marka eşitliğimizin sembolik bir parçasıdır ve pek çok yönden yapılabilir davranışını 
ve ruhunu oluşturdu,” dedi Kristin Patrick, Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Pazarlama Kurulu Başkanı, 
PepsiCo Küresel İçecek Markaları. “Dünya çapındaki müşteriler ile karşılaşılan zorlukların onlar için 
bugün ne anlama geldiği hakkında konuştuğumuzda, zorlu geleneklere ve farklı bir şeyler yapmaya 
cesaret etmeye neden olduğunu yankılayarak söylediler. Biz o duyguyu sadece tat alma ve Pepsi 
Challenge’i yeni kuşaklar için tekrar hayal etmenin de ilerisinde kendi ilham kaynağımız olarak kullandık, 
mevcut durum, hayranlarımız ve bizimle mücadele edecek bir zihniyeti ateşlemek için tasarlanan 
tecrübelerin, etkinliklerin, toplulukların ve sosyal tarafların birbirleriyle paylaşarak.”  

2015 Pepsi Challenge  

Müşterilerin tutkulu oldukları pop kültürü alanlarında karşılaşılan küresel zorluklar açığa çıkmış olacaktır 
– teknoloji, müzik, spor ve tasarım  – ve www.PepsiChallenge.com sitesini ziyaret ederek ve dünya 
çağındaki Pepsi sosyal kanalları ile ulaşılabilir olacaktır. Bu küresel zorluklardan: 

 Teknoloji: Dünyanın uzaydan ilk tam renkli Ultra Yüksek Çözünürlüklü video kamerası olan 
UrtheCast ile eşi görülmemiş, başlangıç marka işbirliği. UrtheCast’in HD video kamerası ile 
yakalanan bu muhteşem görüntüyü yayınlarken ve orta çözünürlükteki kamerası Uluslararası 
Uzay İstasyonu’nu da (ISS) yerleşik iken, Pepsi, uzaydan ilk kez, destansı film macera çekimi 
ile canlı yapım geleneklerinin mücadelesini verecek.  

 Müzik: 30 yıldır tek bir yerde sanatçıların eşsiz koleksiyonlarını sergiledikleri dünyanın en 
büyük müzik festivali olan Rock In Rio Brazil’de kaçırılmaması gereken bir tecrübe  

 Spor: Dünyanın en sevilen bazı spor kahramanları tarafından bağlanmış sıra dışı küresel 
spor etkinliklerinin ve deneyimlerinin toplu hali. 

 Tasarım: Hayranların Pepsi kutusunu kendi yaratıcı tasarım ve yetenekleri ile tekrar 
canlandırmaları için olağanüstü bir fırsat. 

Karşılaşılan küresel zorluklar, pazarın otantik özünü yakalamak için tasarlanmış ilgili bölgesel zorluklar 
ile arttırılacaktır. Dünyadan örnekler, Hindistan’da ki müşterileri 2015 yılında Hindistan Prömiyer Lig 
oyunlarında gösterilme şansı için kendi Pepsi reklamlarını yaratmaları ve sunmaları için zorlayan üç 
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aylık bir kampanya olan “Crash the Pepsi IPL,”yi; Tayland’daki bölgesel gıda odaklı zorlukları; ve Latin 
Amerika’daki La Gira Refrescante ile bağlantılı yaz döneminde müzik zorluklarını içeriyor.  

Pepsi Challenge Elçileri 

Her karşılaşılan küresel zorluk bir küresel Pepsi elçisi tarafından yönetilecek. Sınırları aşmak ve 
meydanı zorlamak için özellikle seçilen bu küresel elçiler aşağıdakileri içeriyor:  

 Dünya çapında 65 milyon kaydı olan, sekiz kere Grammy ödülü kazanmış gösterici, Usher  

 19 kez Grand Slam tenis şampiyonu ve tüm zamanların tartışmasız en büyük kadın 
tenisçisi, Serena Williams 

 2014 yılında dünyanın ilgisini çekmeye başlayan yükselen fultbol süperstarı, Colombia ve 
Real Madrid’in James Rodríguez’i 

 “Yaşayan En Hızlı Adam” ve altı kez Olimpiyat Altın Madalya sahibi, Usain Bolt 

 Yaygın bir şekilde Diesel, Uniqlo ve Lady Gaga ile işbirlikleriyle tanınan dünyaca ünlü moda 
tasarımcısı, yaratıcı yönetmen ve moda editörü, Nicola Formichetti 

 Dünyada en çok takip edilen Snapchat hesabı olan mobil hikayeci ve uluslararası sosyal 
medya fenomeni, Jerome Jarre 

"Hayatım boyunca her gün gayeli yaşamayı amaç edindim ve bir sanatçı olarak özellikle risk almak ve 
tutkularınızın peşinden gitmek çok önemlidir." dedi Usher. "Pepsi ile takım olarak, tüm dünyadaki 
insanları hayatlarını en iyi şekilde yaşamaları ve daha önce hiç hayal etmedikleri şeyleri tecrübe 
etmeleri için teşvik etmek harika bir şey. " 

Karanlıkla Mücadele 

Her bir #PepsiChallenge’ı desteklemek ve birleştirmek dünyadaki insanların bir etki yaratması için bir 
yoldur. Liter of Light organizasyonu ile ortaklığı sayesinde, Pepsi plastik şişelerin geri dönüşümü ile 
ihtiyacı olan topluluklara uygun maliyetli güneş aydınlatma sistemleri getirecektir. Bugüne kadar Liter of 
Light, Brezilya, Hindistan, Kenya, Kolombiya, Endonezya, Meksika, Mısır, Pakistan ve Filipinler’inde 
aralarında bulunduğu 18’den fazla ülkeye ücretsiz olarak ekolojik yönden sürdürülebilir aydınlatma 
çözümleri getirmiştir. PepsiCo ile varolan bir ortaklığın genişletilmesi ile dünyadaki tüketicilerin herkese 
açık Instagram, Facebook, Twitter veya YouTube profillerinde her #PepsiChallenge hash tag’ini 
kullandıklarında, Pepsi dünyada en çok ihtiyacı olan insanlara ışık getirilmesine yardımcı olmak için 
Liter of Light’a $1 bağış yapacaktır.     

Küresel, 360 derece entegre Pepsi Challenge programı aynı zamanda birkaç küresel televizyon 
reklamları, dijital içerik, tüketici etkileşim programları, satış noktası, özel ambalaj, ev dışında etkili ve 
sağlam dijital ve sosyal programı içerecektir. Hayranlar kendi ülkelerinde Facebook, Twitter ve 
Instagram üzerinden Pepsi’yi takip ederek veya www. www.PepsiChallenge.com’u ziyaret ederek 
#PepsiChallenge’a katılabilirler. 

PepsiCo Hakkında 

PepsiCo ürünleri müşteriler tarafından 200 ülke ve bölgede günde bir milyar kez keyifle tüketiliyor. 
PepsiCo 2014 yılında, Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker ve Tropicana’yı içeren tamamlayıcı 
yiyecek ve içecek portföyü sayesinde 66 milyar dolardan fazla net gelir kazanmıştır. PepsiCo’nun ürün 
portföyü, her biri yıllık tahmini perakende satışı 1 milyar doları aşan 22 markanın bulunduğu geniş 
yelpazeli lezzetli yiyecek ve içecekleri içermektedir. PepsiCo’nun kalbinde Amaçla beraber Performans 
bulunmaktadır – hedefimiz paydaş değeri için sürdürülebilir büyüme yakalarken aynı zamanda üstün bir 
mali performans sunmaktır. Pratikte, Amaçla beraber Performans’ın anlamı, çerezden sağlıklı yiyeceğe 
kadar geniş ürün yelpazeli yiyecek ve içecekler sunmak; çevreye verdiğimiz etkiyi en aza indirmek ve 
faaliyet maliyetlerini düşürmek için yenilikçi yollar bulmak; dünya çağında çalışanlarımıza güvenli ve 
kapsayıcı bir çalışma ortamı sağlamak; ve faaliyet gösterdiğimiz yerlerde yerel halka saygı duymak, 
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destek olmak ve yatırım yapmak anlamına gelmektedir. Daha fazla bilgi için, www.pepsico.com’u ziyaret 
ediniz. 

İLETİŞİM: PepsiCo: Nicole Tronolone / Nicole.Tronolone@pepsico.com 
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