
Pepsi® Challenge™ )"אפוס. מוסיקה. ספורט. טכנולוגיה. עיצוב. )"האתגר של פפסי :

 תכלית.

 

מתקשרת לסופרסטארים הקריאה השאפתנית ביותר אי פעם לפעילות מצד צרכנים  -

בינלאומיים, לטכנולוגיות חדשות ולשותפים רבי עוצמה לשם יצירת חוויה מדהימה, 

 ולדרבן דורות "לחיות למען ההווה"ה בינלאומית ועבמטרה להשיק תנ

 

קבלו את  -- /PRNewswire/  5112במארס  11(, ניו יורק, PURCHASEפרצ'ס )

#PepsiChallenge .האתגר של פפסי"( וצאו מהשגרה כדי לעשות משהו שונה"( 

 

שכן , ™Pepsi® Challengeהסמל שלהלן יהיה הסמל של , 5112החל מהיום, ולאורך כל שנת 

ממוקדת תכנים שמנוהלת יוזמה  הגדולה ביותר מטעמה של החברה,היוזמה משיקה את  "פפסי"

עם מגוון אתגרים מקומיים ובינלאומיים שנועדו לדרבן את הצרכנים ברחבי העולם  באופן חברתי,

י, ו"לחיות למען ההווה" במלוא לרגע אפ –קטן או גדול  –להתריס נגד המוסכמות, להפוך כל רגע 

, שיופץ בערוצים החברתיים והדיגיטליים של "פפסי" וכן באמצעות PepsiChallenge#מובן המילה. 

את הצרכנים ליטול על עצמם אתגרים שונים, כדי לזכות  יעודדשגרירים מפורסמים ברחבי העולם, 

 בחוויות מדהימות ובפרסים מדהימים.

 

העמדה התרבותית ברוח  נוצרשתכנים והמנוהל באופן חברתי, הממוקד ב ,5112"אתגר פפסי" לשנת 

יציג סרטים שלא מהעולם הזה, אירועי מוסיקה של פעם בחיים,  הפכה לסימן ההיכר שלו,אשר 

 קהילות שלמות.דליקו אור בשיחוויות ספורט ייחודיות ותנועה בינלאומית 

 

שלנו, והוא יצר, בדרכים רבות, את הגישה והיכולת נכסיות המותג הוא חלק איקוני מ 'אתגר פפסי'"

(, סגנית נשיא בכירה Kristin Patrickשלנו, המאופיינת בנכונות לעשות" מסרה קריסטין פטריק )

הצרכנים עם . "כאשר דיברנו PepsiCo Global Beverage Brandsומנהלת שיווק ראשית, בחברת 

אמרו שוב ושוב כי זה כרוך ' עבורם בימינו, הם ברחבי העולם על השאלה מה משמעות המושג 'אתגר

 תב. השתמשנו ברגש הזה כבהשראה להרחות ובהעזה לעשות משהו באופן שונהמוסכמבערעור על ה

הפצה הדדית של 'אתגר פפסי' מעבר לטעם בלבד, ולדמיין אותו מחדש עבור הדור החדש, תוך יצירת 

הסטטוס קוו  הלך רוח אשר מערער על עוררלחוויות, אירועים, קהילה וסנגור קהילתי, שנועדו 

 ואת עצמנו". –שלנו  ומאתגר את חובבי המותג

 

 

 

 

 

 

 5102אתגר פפסי 

http://www.pepsichallenge.com/


 

טכנולוגיה,  –להבים מהם שפו בתחומי תרבות הפופ שהצרכנים מתהאתגרים הבינלאומיים ייח

ובערוצים  www.PepsiChallenge.comוהם זמינים למבקרים באתר  –מוסיקה, ספורט ועיצוב 

 החברתיים של פפסי ברחבי העולם. בין האתגרים הבינלאומיים:

  טכנולוגיה: שיתוף פעולה ראשון מסוגו, חסר תקדים, עםUrtheCast ,את שסיפקה חברה ה

. Ultra High-Definition-בצבעים מלאים ובמצלמת בחלל מצלמת הווידיאו הראשונה ה

ות ההפקה החיה באמצעות סרט ההרפתקאות האפי מוסכמ"אתגר פפסי" קורא לכם לערער על 

הראשון שיצולם בחלל, באמצעות קטעי סרטים שלא מן העולם הזה, אשר צולמו ע"י מצלמות 

הממוקמות על סיפון תחנת החלל , UrtheCast'sומסוג רזולוציה בינונית של  HDהווידיאו מסוג 

 (.ISSהבינלאומית )

  ,01, פסטיבל המוסיקה הגדול בעולם, שבמשך רוק בריו, ברזילמוסיקה: חוויה שאסור להפסיד 

 במקום אחד.אמנים מבצעים ו של שאין כמוהמבחר שנה הציג 

  :בהנחיית, בלתי שגרתיים אירועי ספורט בינלאומייםחוויות ספורטיביות ומבחר ספורט 

 הספורטאים האהובים בעולם.

 לדמיין מחדש את המראה של פחיות "פפסי", עם  חובבי המותגעיצוב: הזדמנות בלתי רגילה ל

 .עיצובים יצירתיים משלהם, כמיטב דמיונם וכישרונותיהם

 

האתגרים הבינלאומיים יתוגברו ע"י אתגרים אזוריים, הרלוונטיים לאזור המדובר, שנועדו לתפוש 

 Crash"הקמפיין את המהות האותנטית של השוק המקומי. בין הדוגמאות מסביב לעולם נמצא 

the Pepsi IPL"  ,כסחו את ליגת העל ההודית", הפועלת בחסות 'פפסי'(, שיימשך שלושה חודשים"(

רתו נקראים הצרכנים בהודו ליצור ולהגיש פרסומת ל"פפסי", כדי שתתחרה על שידור ובמסג

; אתגרים ממוקדי מזון Pepsi IPLשל  5112במהלך משחקי ליגת העל ההודית במהלך עונת 

 .La Gira Refrescante-בתאילנד; ואתגר מוסיקה קיצי דרום אמריקני, הקשור ל

 

 שגרירי "אתגר פפסי"

 

האתגרים הבינלאומיים. בין השגרירים הגלובליים, שנבחרו יובילו את  יםבינלאומיהפפסי  ישגריר

 ות, נמצאים:מוסכמבזכות יכולתם לחצות גבולות ולערער על 

  אשר(Usher) ,מיליון דיסקים ברחבי  52-מכר יותר מו כה פרס "גראמי" שמונה פעמיםשז

 העולם

 התחרויות , אלופת סרינה וויליאמס-Grand Slam  שחקנית  –וללא ספק פעמים  11בטניס

 הטניס הגדולה בתבל

  ,שחקן נבחרת קולומביה וריאל 5112-, שהתגלה לעולם בכוכב הכדורגל העולהג'יימס רודריגז ,

 מדריד.

  ,האיש המהיר בעולם", שזכה בשש מדליות זהב אולימפיות יוסיין בולט" 

http://www.pepsichallenge.com/


 ( ניקולה פורמיקטיNicola Formichetti ,) המפורסם בעולם כולו, המנהל מעצב האופנה

 וליידי גאגא. Uniqloהקריאטיבי ועורך האופנה שידוע בזכות שיתופי הפעולה שלו עם דיזל, 

 ( ג'רום ג'ארJerome Jarre ,) מספר סיפורים באמצעות טלפונים ניידים ותופעה בתחום המדיה

 .הוא הגדול בעולם שלו Snapchat-מספר העוקבים בחשבון השהחברתית, 

 

לחיות כל יום עם מטרה ותכלית, וכאמן זה חשוב במיוחד לקחת סיכונים "במשך כל חיי שאפתי 

", מסר אשר. "זה אדיר להצטרף ל'פפסי' כדי לעודד אנשים ברחבי מה שמרגש אותךוללכת בעקבות 

 אולי לא חלמו עליהם קודם לכן".הם העולם לחיות את חייהם במלואם ולחוות דברים ש

 

 אפלהלקרוא תגר על ה

 

 דרך כלשהי שבהעל  הוא ההתבססות PepsiChallenge#האתגרים בתוכנית הגורם המשותף לכל 

, "פפסי" תביא Liter of Lightאנשים מסביב לעולם משפיעים. באמצעות שיתוף פעולה עם ארגון 

חזור בקבוקי במחירים נוחים יחסית לעלות לקהילות נזקקות, תוך מ  פתרונות תאורה סולריים 

 11-ליותר מ בחינםסיפק פתרונות תאורה בני קיימא  Liter of Lightק. עד היום, ארגון פלסטי

מקסיקו, מצרים, פקיסטן והפיליפינים. מדינות, כולל ברזיל, הודו, קניה, קולומביה, אינדונזיה, 

, בכל פעם שצרכנים מסביב לעולם PepsiCoבאמצעות הרחבת השותפות הקיימת בין הארגון ובין 

בפרופילים ציבוריים של אינסטגרם, פייסבוק וטוויטר או  PepsiChallenge#ישתמשו בהאשטאג 

כדי לסייע להביא את האור  Liter of Lightבפרופיל יוטיוב, "פפסי" תתרום דולר אחד לארגון 

 לאנשים ברחבי העולם שזקוקים לו יותר מכל. 

 

שלבת גם פניות לכלל הציבור בכל הערוצים וגם שיווק לקהלי יעד ייחודיים, התוכנית המקיפה, המ

תכלול גם פרסומות בטלוויזיה, תכנים דיגיטליים, שיווק חווייתי, נקודות מכירה, חבילות מיוחדות, 

יכולים להשתתף  יות מבוססות. חובבי המותגהמשפיעות מחוץ לבית, וכן תוכניות דיגיטליות וחברת

באמצעות מעקב אחר פפסי בפייסבוק, טוויטר ואינסטגרם בארצותיהם, או  lenge#PepsiChal-ב

 .www.PepsiChallenge.comלבקר באתר 

 

 PepsiCoאודות 

 

ברחבי ארצות ואזורים  511-נהנים ממוצרי החברה כמיליארד פעם ביום, ביותר מ PepsiCoצרכני 

מיליארד דולר. מגוון  55-היו יותר מ 5112בשנת  PepsiCoהעולם. ההכנסות נטו של חברת 

-Frito-Lay, Gatorade, Pepsiההשקעות של החברה בחברות המייצרות מזון ומשקאות כולל את 

Cola, Quaker ו-Tropicana מגוון המוצרים של .PepsiCo  כולל מגוון גדול של מאכלים ומשקעות

בלב בשנה. מותגים, שכל אחד מכניס מיליארד דולר במכירה קמעונאית משוערת  55מהנים, כולל 

" )"ביצועים עם Performance with Purposeנמצאת הסיסמה " PepsiCo הפעילות של לבה של

http://www.pepsichallenge.com/


תוך יצירת צמיחה בת קיימא ראשונה היעד שלנו לספק ביצועים פיננסיים מן השורה ה –תכלית"( 

" פירושה לספק מגוון רחב של Performance with Purpose"הסיסמה בערך למשקיעים. בפועל, 

מזון ומשקעות, מכיבוד ועד מאכלי בריאות; מציאת דרכים חדשניות למזעור השפעתנו על הסביבה 

בי העולם; מתן כבוד כיל לעובדינו ברחומולצמצום עלויות התפעול שלנו; מתן מקום עבודה בטוח 

והשקעה בקהילות אלה. לצורך מידע נוסף, אנא  –קהילות המקומיות שבהן אנו פועלים ותמיכה ל

 .www.pepsico.comהיכנסו לאתר 

 

(/ Nicole Tronolone) ניקול טרונולון: PepsiCoלשם יצירת קשר: 

Nicole.Tronolone@pepsico.com 
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