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  دعوة العمل األكثر طموحا للمستهلكين من بيبسي تبحث عن نجوم عالميين، تكنولوجيات جديدة وشركاء أقوياء
 ديدة لـ "عش لآلن". جلخبرات مدهشة مصممة إلطالق حركة عالمية وأن تحفز أجياال 

 
  PepsiChallenge#شارك في مسابقة بيبسي  --/ بي آر نيوزواير /  5112آذار/مارس،  11، ويوركبيرتشاس، ني

 واخرج من روتينك لعمل شيء مختلف.
 
 فيما تطلق  ™Pepsi® Challengeمسابقة السمة المميزة لهذه هي سوف تصبح ، 5112عام على مدى الو تداء من اليوم إب

التي على اإلطالق مع مجموعة متنوعة من التحديات العالمية والمحلية تقاد اجتماعيا وتوجه بالمحتوى ادرة بيبسي أكبر مب
عش ملحمة، وحقا " -كبيرة أو صغيرة  -وجعل كل لحظة ، التقاليدتهدف إلى تحفيز المستهلكين في جميع أنحاء العالم لتحدي 

ذ ستلآلن."  مسابقة من جميع أنحاء العالم، سوف تحرض معروفين رقمية وعبر سفراء االجتماعية والبيبسي قنوات عبر صدر وا 
#PepsiChallenge   مذهلة ومكافآت.من أجل تجارب حياتية مختلفة الالمستهلكين لمواجهة التحديات 

 
ذ هي   المحتوىبة مدفوعال 5112عام فإن مسابقة بيبسي لل، المميزة الثقافية التي أصبحت عالمتها التجارية امكانتهب ةمشبعوا 

مرة واحدة في العمر وخبرات رياضية فريدة وحركة عالمية من ستنتج أفالما بديعة، أحداثا موسيقية تتم ، والتي تقاد اجتماعيا
 شأنها أن تضيء مجتمعات بأكملها.

 العالمية، إن  وقالت كريستين باتريك، نائبة الرئيس األولى والرئيسة التنفيذية للتسويق، ماركات مشروبات شركة بيبسي كوال
وروح "يمكننا أن نعمل". موقف ، أنشأت بطرق عديدةهي التي، و المتنا التجارية و جزء من ملكيتنا الجديدة لع يبيبسي همسابقة "

ن ذلك فقد قالوا بصوت عال إتحدي لهم اليوم، ه الحدث إلى المستهلكين في جميع أنحاء العالم حول ما يعنينت"عندما  توقال
مصدر إلهام لنا لتوسيع ما وراء كالمشاعر استخدمنا هذه . لقد ةمختلفبطريقة والجرأة على القيام بشيء عراف يعني تحدي األ

عادة مجرد  لخبرات، واألحداث، والمجتمع والدعوة لتالقح البيبسي لألجيال الجديدة، وخلق هذا مسابقة  تصورالطعم وا 
 ."وأنفسناومعجبينا ن، شعال عقلية تتحدى الوضع الراهالمصممة إلاالجتماعية، 

 

 5102تحدي بيبسي 

التكنولوجيا والموسيقى  -جدا مستهلكين التي يهتم بها الالعالمية عبر مجاالت الثقافة الشعبية المسابقة سيتم الكشف عن 
بيبسي لوالقنوات االجتماعية  www.PepsiChallenge.comويمكن الوصول إليها عن طريق زيارة  -والرياضة والتصميم 

 :ات العالميةومن بين المسابقفي مختلف أنحاء العالم. 

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


باأللوان كاميرا فيديو ، التي تقدم أول UrtheCast "كاست أورثيجديد مع "و تعاون غير مسبوق، افتتاحي  التكنولوجيا:• 
العالية  التقطت بواسطة كاميرا أورثي كاستهذا العالم ذ تضم لقطات بديعة خارج وا  الكاملة عالية الوضوح في عالم الفضاء. 

تحدي ستبيبسي فإن (، ISSعلى متن محطة الفضاء الدولية )الموجودة  الخاصة بهالوضوح االمتوسطة الوضوح والكاميرا 
 المغامرة من الفضاء.يقوم على  فيلم ملحميحية مع النتاج أعراف اإل

عاما  01عرض على مدى ، أكبر مهرجان موسيقي في العالم روك في ريو البرازيلفي ك ال يمكن أن تفوتربة تج: الموسيقى• 
 مجموعة ال مثيل لها من األداء في مكان واحد.

 
بعض من أبطال الرياضة يستعرض فيها تقليدية الالرياضية العالمية غير والخبرات : مجموعة من األحداث الرياضة• 

 عالم.في ال ينالمحبوب
 وذوقهم الخاص. تصاميمهم اإلبداعية ببيبسي علبة الر واجهة ي: فرصة استثنائية لمحبي إعادة تصو تصميمال• 
 
وتتضمن صيل من أسواقها. األجوهر لتقاط الال تذات صلة صمم إقليمية تعبر مسابقالعالمية دعم مسابقات بيبسي اسيتم و 
المستهلكين في الهند إلنشاء  ىتحدتحملة لمدة ثالثة أشهر  ي بي أل"، وهي"اقتحم بيبسي آمثلة من مختلف أنحاء العالم األ

بيبسي  5112الممتاز خالل موسم الهندي خالل مباريات الدوري بثه للحصول على فرصة  بهم  وتقديم إعالن بيبسي خاص
ب الجيرا ركا الالتينية مرتبطة يأم ية فيموسيقى صيفمسابقة تركز على الغذاء في تايلند؛ و مسابقات إقليمية . آي بي أل

 ريفريشانتي. 
 

  بيبسيسفراء  مسابقة
ذ يتم اختيارهم . العالميين بيبسيأحد سفراء  ةعالميمسابقة سيقود كل  تحدي األعراف، فإن من على تجاوز الحدود و  ملقدرتهوا 

 :بين هؤالء السفراء العالميين
   أشر، في جميع أنحاء العالمشريط موسيقي مليون  52كثر من أ جوائز غرامي والذي باعثماني الفنان الحائز على • 
 سيرينا وليامزأبدا، اإلناث من بال منازع وبطلة التنس مرة  11لـالتنس بطلة • 

  جيمس رودريغيزكولومبيا، بطل لاير مدريد ، 5112عام اللعالم في لفت أنظار االذي الصاعد وتبول الفنجم • 
 يوسين بولتذهبية أولمبية،  اتست ميداليالفائز بيد الحياة" و على قفي العالم "أسرع رجل • 
 أونيكلول، يمع ديز بتعاونه مصمم األزياء ذات الشهرة العالمية، المدير اإلبداعي ومحرر األزياء المعروف على نطاق واسع • 
 فومنشيتينقوال غاغا، ليدي و 
ريعة األكثر شعبية في سصاحب حساب الدردشة الو الدولية وظاهرة وسائل االعالم االجتماعية الجوال تليفون الحكواتي • 

 يروم جارج، العالم
 



أن المخاطر و اإلنسان تحمل أن يوكفنان من المهم بصفة خاصة بهدف، عيش كل يوم أن أطمح وأنا أ"طوال حياتي وقال أشر، 
يعيشوا حياتهم على أكمل على أن لم عمل مع شركة بيبسي لتشجيع الناس في جميع أنحاء العاأن أانه امر رائع . شغفكتتابع 

 بها من قبل." واوجه وتجربة األشياء التي ربما لم يحلم
 

 مسابقة تحدي الظالم 
من فوسيلة للناس في جميع أنحاء العالم إلحداث تأثير. ومن أجل توحيدها، هناك   PepsiChallenge#وفي أساس مسابقة 

في التي هي للمجتمعات المحلية يبسي بحلول إضاءة ذات جدوى اقتصادية "ليتر من الضوء"، ستأتي بمع مؤسسة خالل شراكة 
إعادة تدوير الزجاجات البالستيكية. حتى اآلن، وفرت ليتر من الضوء حلول إضاءة مستدامة بيئيا، إلى الطاقة بفضل حاجة 
يا والمكسيك ومصر وباكستان والفلبين. دولة من بينها البرازيل والهند وكينيا وكولومبيا واندونيس 11كثر من ألتكلفة، دون ومن 

الهاشتاق في جميع أنحاء العالم  ونالمستهلكيستخدم فيها في كل مرة فمن خالل توسيع الشراكة القائمة مع شركة بيبسي كوال، 
#PepsiChallenge  سسة دوالر واحد لمؤ بيبسي بمبلغ تتبرع ، الفيسبوك، تويتر أو يوتيوب، سوف العام رامغإنستا تطبيقعلى

 لناس في جميع أنحاء العالم الذين هم في أمس الحاجة إليها.وفير اإلنارة لللمساعدة في تليتر من الضوء 

 
العالمية، والمحتوى الرقمي، التلفزيونية أيضا العديد من اإلعالنات التجارية درجة  051مسابقة بيبسي المتكاملة بـ شمل توس

جتماعي قوي. يمكن واتأثير من الداخل رقمي وبرنامج لتعبئة والتغليف الخاصة، برامج مشاركة المستهلكين، ونقاط البيع، ا
نستاعلى بيبسي عن طريق متابعة  PepsiChallenge#المسابقة  المشاركة فيلمشجعين ل بلدانهم، رام في غفيسبوك، تويتر وا 

 . .PepsiChallenge.comwww عن زيارةفضال 
 

 نبذة حول شركة بيبسي كو
دولة ومنطقة حول العالم.  511منتجات شركة بيبسي كو يتم االستمتاع بها من قبل المستهلكين مليار مرة يوميا في أكثر من 

مل فريتو ، ولدتها محفظة أغذيثة ومشروبات مكملة تش5112مليار دوالر في العام  55وقد بلغت إيرادات شركة بيبسي كو 
الي كويكر، غيتيريد، بيبسي كوال وتروبيكانا. وتتضمن محفظة منتجات بيبسي كوال طائفة واسعة من األطعمة والمشروبات 

ماركة تولد أكثر من مليار دوالر لكل منها على هيئة مبيعات تجزئة  55الممتعة المحببة في جميع أنحاء العالم التي تتضمن 
وهو ما يعني أن هدفنا هو تقديم أداء مالي عالي المرتبة مع توفير نمو  –األداء مع الغرض سنوية. وفي صلب بيبسي شعار 

مستدام في قيمة المساهمين. وعمليا، فإن شعار "األداء مع الغرض" يعني توفير مجموعة واسعة من األطعمة والمشروبات من 
ى البيئة من وتخفيض تكاليفنا التشغيلية وتوفير بيئة عمل المآكل الخفيفة إلى الصحية؛ إيجاد طرق مبتكرة للحد من تأثيرنا عل

آمنة وشمولية لموظفينا في كل أنحاء العالم، واحترام، ودعم واالستثمار في المجتمعات المحلية التي نعمل فيها. لمزيد من 
 . www.pepsico.comالمعلومات، يرجى زيارة 
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