
เป๊ปซี ่เปิดตวัแคมเปญสดุยิง่ใหญ ่“LOVE IT. LIVE IT. FOOTBALL.” เต็มทีต่ลอดปี 2018 
 

เพอรเ์ชส, นวิยอรก์--6 มนีาคม--พอีารน์วิสไ์วร/์อนิโฟเควสท ์
 
- นักเตะชือ่ดังโชวฝี์เทา้บนทอ้งถนนในโฆษณาทวีตีวัใหม ่
 
- บอกเลา่เรือ่งราวของนักเตะระดับโลกผา่นภาพถา่ยและภาพวาด หนึง่ในนัน้คอื ลโีอเนล เมสซ ี

ผูรั้บต าแหน่งแบรนดแ์อมบาสเดอรข์องเป๊ปซีม่าอยา่งยาวนาน 
 
#LOVEITLIVEIT - เป๊ปซี ่

มอบความสขุและความบนัเทงิใหท้กุคนมาหลายยคุหลายสมยัจนกลายเป็นสญัลกัษณ์ของวัฒนธรรมป๊อ
ปคัลเจอร ์และในวันนี ้เป๊ปซีไ่ดเ้ปิดตัวแคมเปญทั่วโลกประจ าปี 2018 ในชือ่ “LOVE IT. LIVE IT. 
FOOTBALL.” ซึง่โฟกสัไปทีก่ฬีาในดวงใจของผูค้นทั่วโลก 
โดยจะมกีารน าเสนอคอนเทนตม์ากมายตลอดทัง้ปี 
ตัง้แตเ่รือ่งราวของนักเตะชือ่ดังไปจนถงึประสบการณ์และชว่งเวลาอนัน่าประทับใจในแวดวงลกูหนัง 
 

นาตาเลยี ฟิลปิโปเชยีนส ์ผูอ้ านวยการอาวโุสดา้นการตลาด 
ฝ่ายเครือ่งหมายการคา้เป๊ปซีท่ั่วโลก กลุม่เครือ่งดืม่ทัว่โลกของบรษัิทเป๊ปซีโ่ค กลา่ววา่ 
“เป๊ปซีโ่ดง่ดังจากการน าฮโีรแ่ละดาวรุง่ในวงการฟตุบอลมาสรา้งความบนัเทงิในแบบทีค่าดไมถ่งึ 
ท าใหแ้ฟนๆไดเ้ห็นนักเตะในดวงใจในดา้นทีไ่มเ่คยเห็นมากอ่น 
สิง่ทีเ่ชือ่มฟตุบอลกบัเป๊ปซีแ่ละเชือ่มนักเตะกบัแฟนๆทัว่โลกอยา่งเหนยีวแน่นก็คอืความรักในกฬีาฟตุบอ
ล ในปีนี ้เราจะรักและสนุกกบัเกมอยา่งเต็มทีแ่บบทีไ่มเ่คยเกดิขึน้มากอ่น” 

 
"LOVE IT. LIVE IT. FOOTBALL." เป็นแคมเปญแบบ 360 

องศาทีเ่ชือ่มศลิปะกบักฬีาเขา้ดว้ยกนั เพือ่สรา้งชวีติชวีาใหก้บักฬีาฟตุบอลทัง้ในและนอกสนาม 
ดว้ยกจิกรรมทีน่่าสนใจและสนุกสนาน รวมถงึการเปิดตวันักเตะระดับโลก ไดแ้ก ่

 
- ลโีอเนล เมสซ ีนักเตะยอดเยีย่ม 5 สมยั และนักเตะชดุแชมป์ยฟู่าแชมเปียนสล์กี 4 สมยั  
- มารเ์ซโล กองหลังระดับโลกชาวบราซลิ และนักเตะชดุแชมป์ยฟู่าแชมเปียนสล์กี 2 สมยั  
- โทน ีโครส กองกลางสญัชาตเิยอรมนั และนักเตะชดุแชมป์ยฟู่าแชมเปียนสล์กี 3 สมยั  
- คารล์ ีลอยด ์นักฟตุบอลหญงิทมีชาตสิหรัฐ เจา้ของต าแหน่งนักเตะหญงิยอดเยีย่ม 2 สมยั  
- เดเล อลัล ีนักฟตุบอลชาวองักฤษ เจา้ของต าแหน่งนักเตะดาวรุง่ยอดเยีย่ม 2 สมยั  
 
เป๊ปซีจ่ะเผยแพรค่วามงามของกฬีาฟตุบอลผา่นสือ่หลากหลายชอ่งทาง 

ตัง้แตแ่พคเกจเครือ่งดืม่ลายนักเตะรุน่ลมิเิต็ดอดิชิัน่ 
ป้ายโฆษณากลางแจง้ขนาดใหญท่ีเ่ป็นเหมอืนผลงานศลิปะ คอนเทนตด์จิทิัลทีน่่าสนใจ 
ไปจนถงึโฆษณาทวีทีีท่กุคนรอคอยซึง่จะออกอากาศในกวา่ 60 ประเทศทั่วโลก 

 
โฆษณาทวีสีดุสรา้งสรรค ์
 
โฆษณาทวี ี“Love It. Live It.” จะออกอากาศไปทั่วโลกดว้ยความรว่มมอืกบัยฟู่าแชมเปียนสล์กี 

โดย 5 นักเตะระดับโลก ไดแ้ก ่ลโีอเนล เมสซ,ี มารเ์ซโล, โทน ีโครส, คารล์ ีลอยด ์และเดเล อลัล ี
จะโชวส์กลิเลีย้งลกูบอลใสส่ลีัดเลาะไปตามทอ้งถนนทีค่ลาคล า่ไปดว้ยผูค้น 
พรอ้มกบัหลบลกูบอลของคนอืน่ทีม่าจากทกุทศิทกุทาง 
ความคกึคกัและตืน่เตน้จะเพิม่มากขึน้เมือ่ผูค้นรอบขา้งรว่มสนุกและเชยีรนั์กเตะอยา่งเต็มที ่

 
นับเป็นอกีครัง้ทีเ่ป๊ปซีน่ าแฟนๆมาสมัผัสกบักฬีาในดวงใจในรปูแบบใหม ่ทัง้ก าแพง หนา้ตา่ง 

และผูค้นตา่งถกูแตง่แตม้ดว้ยสสีนัจากหวัจรดเทา้ 
พรอ้มจดุหกัมมุทีเ่หนอืความคาดหมายและการชวนทกุคนใหม้าสนุกดว้ยกนั โดยมเีพลง "Light it Up 
(feat. Nyla & Fuse ODG) (Remix)" ของ Major Lazer 
มาชว่ยสรา้งสสีนัใหโ้ฆษณาตัวนีส้นุกสนานยิง่ขึน้ 

 

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


ศลิปะของฟุตบอล 
 
เอกลักษณ์เฉพาะของนักเตะตัง้แตก่ารเลือ้ยแบบฉุดไมอ่ยูข่องเมสซ ี

ไปจนถงึลลีาการป้องกนัสดุเหนยีวของมารเ์ซโล ไดถ้กูบนัทกึเป็นภาพถา่ยขาว-
ด าอนัโดดเดน่ดว้ยฝีมอืของชา่งภาพชือ่ดังอยา่ง แดนน ีคลนิช ์

 
ภาพถา่ยของคลนิชท์ีส่ามารถจับความรูส้กึ บคุลกิ และพลังของนักเตะแตล่ะคนไดอ้ยา่งชดัเจน 

จะเป็นแบบใหศ้ลิปินจากประเทศบา้นเกดิของนักเตะวาดภาพ โดยศลิปินซึง่ประกอบดว้ย ดเิอโก จเิมเนส 
(หรอื DIYE) (อารเ์จนตนิา), บซิเิคลตา เซม เฟรยโ์อ (บราซลิ), เดนนสิ ชสูเตอร ์(หรอื 
DXTR) (เยอรมน)ี, คมิ ซลีเบค (สหรัฐอเมรกิา) และเอยีน แมคอาเธอร ์(สหราชอาณาจักร) 
จะรังสรรคภ์าพเพือ่สะทอ้นเรือ่งราวของผูเ้ลน่แตล่ะคน ดังนี ้

 
- เมสซ ีx แดนน ีคลนิช ์x DIYE: 

DIYE รังสรรคภ์าพสงิโตใหเ้ป็นภาพแทนของเมสซทีัง้ในและนอกสนาม 
ในฐานะผูเ้ลน่อนัทรงพลังและราชาแหง่สนามผูส้รา้งต านานอนัยิง่ใหญ ่

 
- มารเ์ซโล x แดนน ี

คลนิช ์x บซิเิคลตา: พลังและอมิแพคของผลงานจากสองศลิปินสะทอ้นหวัใจและจติวญิญานของมารเ์ซ
โลไดอ้ยา่งชดัเจน องคป์ระกอบตา่งๆบอกเลา่เรือ่งราวหลากหลายของมารเ์ซโล ทัง้ความสนใจ บา้นเกดิ 
รวมถงึการอทุศิตนใหก้บัครอบครัวและฟตุบอล 

 
- โครส x แดนน ีคลนิช ์x DXTR: ภาพวาดทีด่สูนุกสนานถา่ยทอดภาพของโครสใหเ้ป็น 

“มาเอสโตร” ผูน้ าอนัเด็ดเดีย่วในสนามทีม่ทีักษะการเลน่ขัน้สงูและมชีัน้เชงิอยา่งน่าเหลอืเชือ่ 
 
- ลอยด ์x แดนน ีคลนิช ์x คมิ 

ซลีเบค: ภาพทีแ่สดงถงึบคุลกิคูข่นานของลอยดท์ัง้ในและนอกสนาม น่ันคอื ดดุันแตก่็ออ่นนอ้มถอ่มตน 
ถกูถา่ยทอดออกมาดว้ยการผสานองคป์ระกอบภาพทีด่แูข็งแตเ่ป็นธรรมชาต ิ
ใหอ้ารมณ์ซบัซอ้นและลกึซึง้ ใหค้วามรูส้กึทีเ่ป่ียมดว้ยแรงขบัไปสูค่วามส าเร็จ 

 
- เดเล x แดนน ีคลนิช ์x เอยีน: เดเลมรีสนยิมแฟชัน่ทีด่เียีย่ม 

ภาพจงึถา่ยทอดออกมาผา่นรปูรา่งและรปูทรงตา่งๆ ทีเ่คลือ่นตวัเขา้ไปหาเดเล 
สะทอ้นถงึบคุลกิและสไตลก์ารเลน่ทีค่าดเดาไดย้าก มชีัน้เชงิ และทา้ทาย 

 
ตลอดทัง้ปีนี ้เป๊ปซีจ่ะเผยแพรค่อนเทนตแ์ละสดุยอดประสบการณ์ทีจ่ะท าใหแ้ฟนๆ 

รักและสนุกกบัเกมอยา่งเต็มที ่ซ ึง่รวมถงึ 
 
- การพดูคยุกบันักเตะแบบตวัตอ่ตวั 
- คอนเทนตจ์าก COPA90 สือ่ชัน้น าในแวดวงฟตุบอล 
- สทิธใินการเขา้ชมยฟู่าแชมเปียนสล์กีนัดชงิชนะเลศิ 
 
รว่มสนทนาออนไลนก์บัเป๊ปซีผ่า่นแฮชแท็ก #LOVEITLIVEIT 
 
ตดิตอ่สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่
Nicole.Tronolone@pepsico.com  
 
เกีย่วกบัเป๊ปซีโ่ค 
 
บรรดาผูบ้รโิภคตา่งเพลดิเพลนิกบัผลติภณัฑข์องเป๊ปซีโ่ค (NASDAQ: PEP) 

กวา่ 1 พันลา้นครัง้ตอ่วันในกวา่ 200 ประเทศและดนิแดนทั่วโลก 
เป๊ปซีโ่คมรีายไดส้ทุธปิระมาณ 6.3 หมืน่ลา้นดอลลารใ์นปี 2016 โดยไดรั้บแรงหนุนจากธรุกจิอาหารและ
เครือ่งดืม่ของบรษัิท เชน่ ฟรโิต-เลย,์ เกเตอเรด, เป๊ปซี-่โคลา่, เควกเกอร ์และทรอปิคานา 

mailto:Nicole.Tronolone@pepsico.com


เป๊ปซีโ่คมผีลติภณัฑอ์าหารและเครือ่งดืม่อนัหลากหลาย ซึง่รวมถงึ 
22 แบรนดด์ังทีแ่ตล่ะแบรนดม์ยีอดขายปลกีทัว่โลกมากกวา่ 1 พันลา้นดอลลารต์อ่ปี 

 
เป๊ปซีย่ดึหลักการด าเนนิงานอยา่งมจีดุมุง่หมาย (Performance with 

Purpose) ซึง่สะทอ้นความเชือ่พืน้ฐานของเราทีว่า่ 
ความส าเร็จของบรษัิทสมัพันธก์บัความยัง่ยนืของโลกรอบตวัโดยมอิาจแยกจากกนัได ้
เราเชือ่วา่การปรับปรงุผลติภณัฑท์ีเ่ราจ าหน่ายอยา่งตอ่เนือ่ง 
การด าเนนิงานดว้ยความรับผดิชอบเพือ่เป็นการคุม้ครองโลก และการมอบพลังใหแ้กผู่ค้นทัว่โลก 
คอืสิง่ทีท่ าใหเ้ป๊ปซีป่ระสบความส าเร็จในการบรหิารธรุกจิในระดับสากล 
โดยทีส่รา้งคณุคา่ใหแ้กส่งัคมและผูถ้อืหุน้ของเราไดใ้นระยะยาว 
รับชมขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีw่ww.pepsico.com 
 

http://www.pepsico.com/

