
พูดด้วยเป๊ปซ่ี…เต็มทีทุ่กอารมณ์ ! 

Pepsi® กบัภาษาการส่ือสารบนขวดและกระป๋องมากกวา่พนัลา้นทัว่โลกส าหรับโกลบอลแคมเปญ #PepsiMoji 

เพอร์เชส, นิวยอร์ก, 3 พฤษภาคม 2559 /PRNewswire/ -- #PEPSIMOJI – 

จากแป้นพิมพดิ์จิตอล เป๊ปซ่ีไดใ้ชภ้าษาระดบัโลกหรืออีโมจิ (emoji) 

ออฟไลน์ในแคมเปญการแชร์ระหวา่งกนัโดยการเชิญชวนผูบ้ริโภค "Say It With Pepsi™" หรือ 

“พดูดว้ยเป๊ปซ่ี…เตม็ท่ีทุกอารมณ์” 

กวา่ 100 ตลาดทัว่โลก เป๊ปซ่ีโมจิ (PepsiMoji) 

ถือครองกรรมสิทธ์ิการออกแบบและไดป้ลดปล่อยใหใ้ชม้ามากกวา่ 600 

รูปแบบซ่ึงจะพบไดบ้นขวดและกระป๋องน ้าอดัลมจนไปถึงแวน่ตากนัแดดและสเตเดียม  

ปีน้ีโกลบอลแคมเปญ #PepsiMoji ไดน้ าเอานวตักรรมใหม่เพื่อเพิ่มความเร้าใจและความสดใหม่มาใชก้บัอีโมจิ 

 

ขอ้มูลข่าวสารท่ีน าเสนอจากส่ือมลัติมีเดียต่างๆ: 

การมีลิขสิทธ์ิการผูอ้อกแบบเป๊ปซ่ีโมจิ ท าใหแ้คมเปญเป็นท่ีรู้กนัระดบัโลกและระดบัทอ้งถ่ิน 

ผูรั้กการโคล่าสามารถเช่ือมต่อกนัไดท้ัว่โลกโดยการแชร์ภาษาเป๊ปซ่ีและน ามาซ่ึงองคป์ระกอบต่างๆของชีวติรว

มถึง : 

 ความร่วมมือกนัและใบอนุญาต “Limited-edition” กบันกัออกแบบท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกอยา่ง เจเรมี 

สกอตต ์(Jeremy Scott) 

 งานถ่ายนอกสถานท่ีท่ีไม่สามารถวางตาไดโ้ดยช่างภาพแฟชัน่เล่ืองช่ือ เบน วตัตส์  (Ben Watts) 

 การเล่าเร่ืองจากภาพโดยช่างภาพยอดนิยมในอินสตาแกรม แดเนียล อาร์โนล (Daniel Arnold) 

 ชุดโฆษณาทางโทรทศัน์ทัว่โลกและความคิดสร้างสรรคง์านดิจิตอลตน้ฉบบัและ 

 เน้ือหาท่ีท าใหเ้ขา้กบัสถานท่ีและวฒันธรรม 

คาร์ล่า ฮสัซนั รองประธานอาวโุส ฝ่ายการจดัการแบรนด์สินคา้สากล กลุ่มเคร่ืองด่ืมของเป๊ปซ่ีโค (PepsiCo) 

กล่าววา่ เป๊ปซ่ีเป็นสัญลกัษณ์สากลท่ีใหค้วามหมายไดอ้ยา่งมากมาย เช่น การผจญภยั ความต่ืนเตน้ 

ความสนุกสนาน เหมือนกบัอีโมจิ 



ซ่ึงจะเป็นตวัอยา่งของความแตกต่างทางอารมณ์ท่ีหลากหลายโดยไม่ตอ้งใชค้  าพดูแคมเปญ 

“พดูดว้ยเป๊ปซ่ี…เตม็ท่ีทุกอารมณ์”  ฉลองการเช่ือมต่อและการส่ือสารระดบัสากลดว้ยอีโมจิ ในปีน้ี 

ภาษาเป๊ปซ่ีโมจิไดจุ้ดประกายการสนทนาอยา่งท่ีไม่คาดคิดมาก่อนและไดมี้การเผยแพร่ไปทัว่โลก 

ซ่ึงเกินกวา่ประสบการณ์ท่ีคาดหวงัไวจ้ากอีโมจิ 

ใส่ด้วยเป๊ปซ่ี 

หนา้ร้อนน้ี เป๊ปซ่ีจะช่วยใหผู้บ้ริโภคเห็นโลกผา่นแวน่ตาสี เป๊ปซ่ีโมจิ  ดว้ยการร่วมมือกบันกัออกแบบแฟชัน่ 

เจเรมี สกอตต ์ “เดอะ ลิมิตเต็ด เป๊ปซ่ี x เจเรมี สกอตตแ์คปซูลคอลเลกชนั” (The limited edition Pepsi x Jeremy 

Scott Capsule Collection) เป็นรุ่นท่ีมีจ านวนจ ากดัซ่ึงมีอยูห่กสไตลด์ว้ยกนั 

โดยแวน่ตากนัแดดไดรั้บแรงบนัดาลใจในการออกแบบจากเป๊ปซ่ีโมจิ  เช่น Kissy Face,  Love, Smirk  

แวน่ตากนัแดดจะเร่ิมออกวางจ าหน่ายหนา้ร้อนน้ี 

เจเรมี สกอตต ์กล่าววา่ "เป๊ปซ่ีเป็นมากกวา่เคร่ืองด่ืมส าหรับผม 

มนัเป็นไอคอนของคนรุ่นใหม่และอะไรท่ีเป็นส่ิงท่ีก าลงัมาแรงในตอนน้ีมากกวา่อีโมจิหรือครับ 

ผมรู้สึกต่ืนเตน้ท่ีจะเล่นกบัการออกแบบเป๊ปซ่ีโมจิท่ีไม่ซ ้ าใครและใส่เขา้ไปในแวน่ตากนัแดด" 

 

เผยโฉม #PepsiMoji 

ลกัษณะความมีชีวติชีวาและข้ีเล่นของตวัเป๊ปซ่ีโมจิ แบรนดไ์อคอนไดร่้วมมือกบัช่างภาพท่ีมีช่ือเสียง เบน 
วตัตใ์นชุดองคป์ระกอบภายนอกบา้น เช่นเดียวกนักบั แดเนียล อาร์โนล 
ช่างภาพถนนท่ีเป็นหน่ึงในช่างภาพท่ีมีคนติดตามในอินสตาแกรมเป็นจ านวนมากในการแบ่งปันเร่ืองราวของ 
#PepsiMoji ท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งใชค้  าพดูใดๆ การถ่ายภาพจากภายนอกสถานท่ี 
รูปภาพของวตัตเ์ป็นภาพท่ีมีเป็นชีวติจริงของเขากบัตวั เป๊ปซ่ีโมจิ 
การถ่ายภาพจริงตามถนนของอาร์โนลเป็นการจบัภาพท่ีเกิดข้ึนขณะนั้นท่ีเฉลียวฉลาดและช่างเล่น 
แต่การเสริมภาพประกอบโดยใชเ้ป๊ปซ่ีโมจิเพื่อการเห็นภาพไดง่้าย 
ท าใหเ้ร่ืองราวน่าสนใจมากข้ึนและจะถูกแชร์ขา้มแพลตฟอร์มและช่องทางสังคม 

อาร์โนลกล่าววา่ "ผมตามหาภาพท่ีสะอาด กราฟิก ความตรงไปตรงมา 
ท่ีจะสามารถถ่ายทอดความรู้สึกหรือความคิดท่ีส่ือสารความรู้สึกหรือความคิดไดท้นัที และอีโมจิเป็นอยา่งนั้น"  



ตน้ก าเนิดของเป๊ปซ่ีโมจิ 

การส่ือสารโฆษณาทางโทรทศัน์ทัว่โลกและเน้ือหาข่าวสารทางดิจิตอลจะใชก้ารออกแบบเป๊ปซ่ีโมจิ 

เน้ือหาดิจิตอล "ตน้ก าเนิด" ชุดแรกจะเป็นการแนะน าวธีิการออกแบบ เป๊ปซ่ีโมจิ 

โดยใชช่้วงอารมณ์ของความรักหนุ่มสาว คร้ังแรกท่ีพบวา่ตวัเองบนโลกและบนบรรจุภณัฑข์องผลิตภณัฑ์เป๊ปซ่ี 

ต่อจาก "ตน้ก าเนิด"  50 ค าคมสามารถแชร์และส่วนของเน้ือหาไม่เกินเจ็ดวนิาที 

ท่ีฉลองช่วงเวลาต่างๆตามวฒันธรรมทัว่โลกและวนัหยดุเช่น "วนัแห่งความตาย" 

ส าหรับชีวติประจ าวนัตามโอกาสและส่ิงท่ีเกิดข้ึน อยา่งเช่น "Hump Day" และ พิธีกรรม "Morning Alarm" 

จะใชร่้วมกนัตลอดแคมเปญ เน้ือหา ความคิดสร้างสรรค ์"Backpackers" และ "Concert Connection" 

ไดถ่้ายทอด: 30 จุดส าหรับการรับชมทางโทรทศัน์แบบดั้งเดิมและเวอร์ชัน่ : 90 

หรือมากกวา่จะถ่ายทอดบนหนา้จอดิจิตอล เร่ืองราวท่ีมีความคิดสร้างสรรคส่ื์อสารกนัผา่นทางไอคอน เป๊ปซ่ีโมจิ 

ท่ีน าไปสู่การผจญภยั ประสบการณ์และแมก้ระทัง่ความรักอยา่งคาดไม่ถึงและท่ีน่าจดจ า 

 

หลงัจากท่ีออกสู่ตลาดในออสเตรเลีย  แคนาดา  อินเดีย เม็กซิโก รัสเซียและไทย แคมเปญ เป๊ปซ่ีโมจิ 

จะเร่ิมเผยแผอ่อกไปทัว่โลก ท่ีจ  าหน่าย เป๊ปซ่ี เป๊ปซ่ีแมก็ซ์ และ ไดเอท เป๊ปซ่ี / เป๊ปซ่ี ไลท ์ตลอดปี 2559 

มีการปรับใหเ้ขา้กบัทอ้งถ่ินและการขยายเวลาของโปรแกรมเช่น การท า 100 โฆษณา 

ๆละหา้วนิาทีในสหรัฐอเมริกา ซ่ึงถือเป็นนวตักรรมใหม่และเป็นคร้ังแรกของชนิดการซ้ือส่ือ ในอินเดีย 

ตูห้ยอดเหรียญจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมเป๊ปซ่ีท่ีมีอารมณ์ต่างๆ บนผลิตภณัฑ ์ใหเ้ขา้กบัอารมณ์ของผูซ้ื้อ 

โปรแกรมของการมีส่วนร่วมและการโนม้นา้วภายในทอ้งถ่ิน (influencer engagement program) 

ในประเทศตะวนัออกกลาง และ ในอาร์เจนตินา ผูบ้ริโภคสามารถออกแบบ 

เป๊ปซ่ีโมจิเองหรือใชอุ้ปกรณ์เสริมของเป๊ปซ่ีโมจิเพื่อตกแต่งแฟชัน่เซลฟีของตนเอง 

ศูนยก์ารออกแบบและการสร้างสรรคข์องเป๊ปซ่ีโค (PepsiCo Design & Innovation Center) 

ออกแบบเป๊ปซ่ีโมจิมามากกวา่ 600 รูปแบบเพื่อใชเ้ป็นระบบภาษาสากลส าหรับแบรนด์หรือเคร่ืองหมายการคา้ 

เพื่อใหไ้ดรั้บประสบการณ์ท่ีแทจ้ริงและแคตตาล็อกอยา่งเตม็รูปแบบของเป๊ปซ่ีโมจิ คุณสามารถดาวน์โหลด 

PepsiMoji Keyboard App ไดฟ้รีใน Apple App และร้าน Google Play  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xe9Qun33fxQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DoRtXTmcVGQ


เก่ียวกบัเป๊ปซ่ีโค 

ผลิตภณัฑเ์ป๊ปซ่ีโค มีผูบ้ริโภคหน่ึงพนัลา้นคร้ังต่อวนัในกวา่ 200 ประเทศทัว่โลก บริษทัสร้างรายไดสุ้ทธิกวา่ 63 

พนัลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐในปี 2558 จากการจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมเสริม รวมถึงมนัฝร่ังเลย ์

น ้าด่ืมเกลือแร่ Gatorade เป๊ปซ่ีโคล่า “เควกเกอร์” (Quaker) และ“ทรอปิคานา” (Tropicana)  

เป๊ปซ่ีโคมีผลิตภณัฑท์ั้งอาหารและเคร่ืองด่ืมหลากหลายชนิด นอกจากน้ี มี 22 ยีห่อ้ท่ีสร้างรายไดม้ากกวา่ 1 

พนัลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐโดยเฉล่ียต่อปีต่อสินคา้ หวัใจของเป๊ปซ่ีคือการท างานท่ีมีวตัถุประสงค ์– 

เป้าหมายของเราคือการอยูแ่ถวหนา้ทางดา้นการเงินขณะท่ีแสวงหาการเจริญเติบโตทางการคา้อยา่งย ัง่ยนืและผูถื้

อหุน้ไดรั้บเงินคืนผลอยา่งคุม้ค่า 

การท างานท่ีมีวตัถุประสงคห์มายถึงการใหบ้ริการท่ีหลากหลายของประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมีสุขภาพดี 

การหาวธีิการใหม่ ๆ เพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและลดค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของบริษทั 

การท าใหส้ถานท่ีท างานปลอดภยัและครบวงจรส าหรับพนกังานของเราทัว่โลก และการเคารพ 

การสนบัสนุนและการลงทุนในชุมชนทอ้งถ่ินท่ีเป๊ปซ่ีมีบริษทัตั้งอยู ่ส าหรับขอ้มูลเพิ่มเติม กรุณาเยีย่มชมไดท่ี้ 

ww.pepsico.com 

 

 

ติดต่อสอบถาม: Nicole.Tronolone@pepsico.com 

 

http://www.pepsico.com/
mailto:Nicole.Tronolone@pepsico.com

