
 
Premaľujme svet na modro: Pepsi® oslavuje lásku k futbalu a život s futbalom prostredníctvom 

svojej globálnej kampane roku 2018 

- Nová celosvetová reklamná televízna kampaň dostane futbal a jeho hráčske hviezdy do ulíc - 

- Ikonické fotografie a lokálne umenie rozpráva osobné príbehy najlepších svetových hráčov, 
medziiným aj dlhoročného ambasádora značky Pepsi Lea Messiho - 

PURCHASE, New York, 6. marca 2018 /PRNewswire/ -- #LOVEITLIVEIT – Nápoje od Pepsi® prinášajú 
radosť mnohým generáciám, spájajú fanúšikov so zábavou, ktorá z tejto značky vytvorila ikonu pop 
kultúry. S najpopulárnejším svetovým športom v srdci a v mysli dnes Pepsi prezentuje svoju globálnu 
kampaň na rok 2018 pod názvom „LOVE IT. LIVE IT.FOOTBALL." (Miluj ho. Ži ho. Futbal). V priebehu 
celého roku v nej bude Pepsi predstavovať známych futbalistov a neočakávané futbalové momenty 
aj zážitky, ktoré si zamilujete a prežijete spolu s ich aktérmi. 

„Pepsi je známa tým, že predstavuje najikonickejších hrdinov a nádeje futbalu neočakávaným 
a zábavným spôsobom. Fanúšikovia tak majú možnosť spoznať aj tie stránky svojich idolov, ktoré nikdy 
predtým nevideli," povedala Natalia Filippociantsová, marketingová riaditeľka, Global Pepsi Trademark, 
Global Beverage Group, PepsiCo. „Láska k hre je to, čo pevne spája futbalový svet s našou ikonickou 
značkou, hráčmi a spoločnými fanúšikmi na celom svete. Tento rok prejavíme lásku k futbalu a prežívanie 
tejto hry vo všetkom, čo robíme tak, ako nikdy predtým." 

Bohatá, 360-stupňová kampaň na rok 2018 „LOVE IT. LIVE IT. FOOTBALL." spája umenie a šport 
a vdychuje život krásnej hre – na ihrisku aj mimo neho – jedinečným, zdieľania hodným a radosť 
prinášajúcim pohľadom na šport a našu hviezdnu svetovú zostavu hráčov: 

 Päťnásobný najlepší hráč roku a štvornásobný víťaz Ligy majstrov UEFA, Leo Messi 

 Svetovo známy brazílsky obranca a mnohonásobný víťaz Ligy majstrov UEFA, Marcelo 

 Trojnásobný víťaz Ligy majstrov UEFA a nemecký strednopoliar, Toni Kroos 

 Úspešná hráčka z USA, ktorá dvakrát získala titul Najlepšia hráčka roka, Carli Lloydová 

 Vychádzajúca hviezda z Anglicka a dvojnásobný držiteľ titulu Najlepšieho mladého hráča 
roka, Dele Alli 

Špecifická umelecká línia kampane sprevádza značku Pepsi a oživuje všetky jej prvky – od limitovanej 
edície hráčskeho balenia a dychberúcich reklamných panelov, ktoré sú skôr umením ako klasickými 
billboardami, až po digitálny obsah zastavujúci prsty pri klikaní a dlho očakávanú televíznu reklamu 
prezentovanú vo viac ako 60 krajinách. 

Kreatívne Cinematic TV  
Celosvetová televízna reklama „Love It. Live It." bude odvysielaná spolu s oficiálnym partnerstvom 
značky s Ligou majstrov UEFA. Za zábavou do ulíc sa v nej vyberie päť najlepších svetových hráčov, aby 
si užili veľa akčných zážitkov plných energie so svojimi fanúšikmi – a s loptičkami naplnenými farbou. 
Svetová hviezdna zostava Pepsi 2018 – Leo Messi, Marcelo, Toni Kroos, Carli Lloyd a Dele Alli– 
predvádza svoje zručnosti a šikovnosť v rušných uliciach a uniká pred loptičkami prichádzajúcimi zo 
všetkých strán. Energiu a vzrušenie cítiť priamo vo vzduchu a stále viac ľudí chce prežiť tento moment, 
pripojiť sa k hre a povzbudiť hráčov. 

Farba sa už rozprskla na steny či okná a ľudia sú ňou pokrytí od hlavy po päty. V tom sa hra nečakane 
zvrtne a každý dostáva pozvánku zapojiť sa. Pepsi tak opäť prináša svojim fanúšikom novú skúsenosť 
z milovanej hry. Zvukový sprievod „Light it Up (feat. Nyla & Fuse ODG) (Remix)" zabezpečil Major Lazer. 

https://www.youtube.com/watch?v=R4vg6AKi6bs&feature=youtu.be


Futbalové umenie  
Zoberte si Messiho nezastaviteľnú prítomnosť a vládu nad ihriskom alebo Marcelov vytrvalý štýl. Každý 
futbalista má jedinečný atribút, ktorý Pepsi prenáša do života prostredníctvom série odvážnych 
čiernobielych portrétov zachytených renomovaným objektívom Dannyho Clincha. 

Clinchove fotografie, ktoré zachytávajú ducha, charakter a energiu každého družstva Pepsi - pôsobia ako 
plátno pre mimoriadne osobné umelecké výpovede vytvorené výtvarníkmi z domovských krajín 
futbalistov. Svoje vlastné grafické interpretácie príbehu každého hráča navrhli Diego Jimenez (známy ako 
DIYE) (Argentína), Bicicleta Sem Freio (Brazília), Dennis Schuster (známy ako DXTR) (Nemecko), Kim 
Sielbeck (USA) a Iain Macarthur (Veľká Británia). 

 Messi x Danny Clinch x DIYE: DIYE vytvoril vizuálnu metaforu leva, ktorá predstavuje Messiho na 
ihrisku aj mimo neho: výbušný rozohrávač a nepochybne aj kráľ ihriska s veľkým odkazom. 

 Marcelo x Danny Clinch x Bicicleta: Energia a vplyv tohto diela od umeleckej dvojice vystihuje to, 
čo sa odohráva v Marcelovom srdci a duši. Rôzne časti príbehu vypovedajú o Marcelových 
záľubách, jeho rodnom meste a neúnavnej odovzdanosti rodine a futbalu. 

 Kroos x Danny Clinch x DXTR: V hravej podobe sa nám predstaví Kroos ako „majster" – presný 
líder na ihrisku rozohrávajúci majstrovskú hru s neuveriteľnými finesami. 

 Lloyd x Danny Clinch x Kim Sielbeck: Sielbeck vykreslil dve stránky osobnosti Lloyda na ihrisku 
a mimo neho – bojovný a neúnavný, ale aj pokorný a skromný – so zmesou drsných 
a organických prvkov tvoriacich divoké pozadie zložitých emócií a hĺbky, so silnou vôľou 
víťaziť.  

 Dele x Danny Clinch x Iain: Dele má zmysel pre módu, preto vidíme rôzne tvary a vzory vytvárať 
pohyb, v ktorom všetky prvky plávajú k Dele, prenášajúc jeho nepredvídateľnú, ale majstrovskú 
a odvážnu osobnosť a štýl hry. 

Pepsi sľubuje v priebehu celého roku ďalší revolučný obsah a zážitky, ktoré fanúšikom umožnia futbal 
skutočne milovať a prežívať, vrátane: 

 Osobných konverzácií s hráčmi 

 Obsahu od mediálnej spravodajskej spoločnosti pre futbal a jeho fanúšikov COPA90 

 zápasov a zábavy Finále Ligy majstrov UEFA 

Zapojte sa do konverzácie online s Pepsi a #LOVEITLIVEIT. 

VIAC INFORMACIÍ ZÍSKATE NA ADRESE: 
Nicole.Tronolone@pepsico.com 

O spoločnosti PepsiCo 
Produkty spoločnosti PepsiCo (NASDAQ: PEP) si spotrebitelia vychutnávajú miliardu krát denne vo viac 
ako 200 krajinách a územiach na celom svete. Výnosy spoločnosti PepsiCo predstavovali v roku 2016 
viac ako 63 miliárd USD vďaka doplnkovému portfóliu potravín a nápojov, medzi ktoré patrí Frito-Lay, 
Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker a Tropicana. Do produktového portfólia spoločnosti PepsiCo sa radia 
pochutiny a nápoje od 22 značiek, ktoré spolu tvoria maloobchodný obrat viac ako 1 miliardu USD ročne. 

Filozofia spoločnosti PepsiCo je Výkon s účelom – veríme, že úspech spoločnosti zásadne závisí od 
trvalej udržateľnosti sveta okolo nás. Veríme, že neustále zdokonaľovanie produktov, ktoré predávame, 
zodpovedné podnikanie s vedomím potreby chrániť našu planétu a posilňovanie  postavenia ľudí na 
celom svete, umožňuje spoločnosti PepsiCo prevádzkovať úspešnú globálnu spoločnosť, ktorá vytvára 
dlhodobú hodnotu pre spoločnosť a svojich akcionárov. Viac informácií nájdete na www.pepsico.com. 
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