
Painting The World Blue: Pepsi(R) yêu và sống cùng bóng đá trong chiến dịch toàn cầu 

năm 2018 

AsiaNet 72500 

TTXVN (Purchase, New York, ngày 6/3/2018) /PRNewswire-AsiaNet/ -- 

- Quảng cáo trên truyền hình toàn cầu mới mang bóng đá và các cầu thủ ngôi sao đến 

đường phố - 

- Nhiếp ảnh mang tính biểu tượng x tác phẩm bản địa hoá kể một câu chuyện cá nhân về 

những cầu thủ giỏi nhất thế giới, bao gồm đại sứ Pepsi lâu năm Leo Messi - 

 

#LOVEITLIVEIT - Trong những năm qua, Pepsi (R) đã mang lại niềm vui cho mỗi thế hệ, 

việc kết nối người hâm mộ với giới giải trí đã làm cho thương hiệu trở thành một biểu 

tượng trong văn hóa đại chúng. Với môn thể thao phổ biến nhất thế giới trong trái tim 

và tâm trí của mọi người, ngày hôm nay Pepsi công bố chiến dịch toàn cầu năm 2018 

"LOVE IT. LIVE IT. FOOTBALL." Từ những nội dung đáng chia sẻ với những cầu thủ nổi 

tiếng tới những khoảnh khắc và trải nghiệm bóng đá đầy bất ngờ, sẽ có thêm nhiều tình 

yêu và sức sống ở Pepsi trong suốt một năm. 

"Pepsi nổi tiếng vì đã mang những huyền thoại và những người hùng có tính biểu tượng 

nhất của bóng đá đến với công chúng thế giới bằng những cách thức bất ngờ và thú vị, 

cho người hâm mộ thấy những góc khuất chưa từng hé lộ của các cầu thủ", Natalia 

Filippociants, Giám đốc Marketing, Nhãn hiệu Toàn cầu Pepsi, Global Beverage Group, 

PepsiCo nói. "Điều kết nối chặt chẽ trải nghiệm bóng đá qua thương hiệu mang tính biểu 

tượng của chúng tôi, các cầu thủ và người hâm mộ trên khắp thế giới là tình yêu dành 

cho môn thể thao này. Năm nay, chúng ta sẽ yêu và sống cùng không khí bóng đã với 

những trải nghiệm chưa từng có." 

Chiến dịch quảng cáo 360 độ "LOVE IT. LIVE IT. FOOTBALL." kết nối nghệ thuật và thể 

thao để đưa môn thể thao tuyệt vời tới cuộc sống - và bên ngoài sân cỏ - với cảnh quay 

thể thao độc đáo, có khả năng chia sẻ và mang lại niềm vui và hàng loạt những cầu thủ 

bóng đá đẳng cấp thế giới: 

 - Cầu thủ 5 lần đạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm và 4 lần đạt danh hiệu vô 

địch UEFA Champions League, Leo Messi 



      - Hậu vệ nổi tiếng thế giới người Brazil và đạt hai danh hiệu vô địch UEFA 

Champions League liên tiếp, Marcelo 

      - Tiền vệ người Đức ba lần vô địch Champions League, Toni Kroos 

      - Cầu thủ kiến tạo đoạt giải thưởng của Hoa Kỳ và hai lần đạt Nữ cầu thủ xuất sắc 

nhất năm, Carli Lloyd 

      - ngôi sao đang lên của Anh và hai lần đạt danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 

năm, Dele Alli 

Trên nhãn hiệu Pepsi, các chi tiết thẩm mỹ độc đáo kết nối và  sinh động hóa mọi yếu tố 

- từ vỏ bao bì sản phẩm phiên bản giới hạn in hình cầu thủ và những bảng quảng cáo 

ngoài trời đầy tính mỹ thuật, đến các nội dung số bắt mắt và hàng loạt quảng cáo truyền 

hình bom tấn sẽ được phát sóng tại hơn 60 thị trường trên toàn thế giới. 

Quảng cáo sáng tạo đậm chất điện ảnh 

Sẽ được phát sóng cùng với chương trình hợp tác chính thức của thương hiệu với UEFA 

Champions League, quảng cáo trên TV trên toàn thế giới "Love It. Live It." 

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

chuyện về những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới với những hành động tràn đầy năng 

lượng, những trận bóng với người hâm mộ và những quả bóng chứa đầy sơn. Các ngôi 

sao bóng đá tham gia chiến dịch quảng cáo toàn cầu của Pepsi năm 2018 - Leo Messi, 

Marcelo, Toni Kroos, Carli Lloyd và Dele Alli - thể hiện kỹ năng và sự nhanh nhẹn của họ 

khi họ chạy đua vượt qua đám đông nhộn nhịp để tránh né bóng sơn đến từ mọi hướng. 

Năng lượng và sự phấn khích được thể hiện rõ nét khi có nhiều người quyết định sống 

trọn từng khoảnh khắc, tham gia trò chơi và cổ vũ cho các cầu thủ. 

Tường, cửa sổ và mọi người đều ngập trong sơn. Với một bất ngờ trong trò chơi và một 

lời mời cho tất cả mọi người cùng tham gia, Pepsi một lần nữa mang đến cho người hâm 

mộ một cách hoàn toàn mới để trải nghiệm môn thể thao mà họ yêu thích. "Light it Up 

(feat. Nyla & Fuse ODG) (Remix)"của Major Lazer đã được chọn làm nhạc nền cho quảng 

cáo này. 

Nghệ thuật của bóng đá 

Từ sự hiện diện không thể vượt qua của Messi và phong cách chơi làm chủ sân cỏ của 

Marcelo, mỗi vận động viên có một cá tính độc đáo mà Pepsi tái hiện trong các sản 

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


phẩm thông qua những bức chân đen trắng được chụp bởi nhiếp ảnh gia nổi tiếng 

Danny Clinch. 

Các bức ảnh của Clinch - nắm bắt được tinh thần, tính cách và năng lượng của mỗi cầu 

thủ đồng hành cùng Pepsi – sẽ là chất liệu để các nghệ sỹ thị giác với cá tính mạnh mẽ 

khác, đến từ các quốc gia quê hương của mỗi cầu thủ,  tiếp tục sáng tạo. Diego Jimenez 

(còn gọi là DIYE) (Argentina), Bicicleta Sem Freio (Braxin), Dennis Schuster (còn gọi là 

DXTR) (Đức), Kim Sielbeck (Mỹ) và Iain Macarthur (Anh) đã thiết kế những tác phẩm đồ 

họa riêng thể hiện câu chuyện của mỗi cầu thủ. 

    - Messi x Danny Clinch x DIYE: DIYE tạo ra một ẩn dụ trực quan, Sư tử, để đại diện cho 

Messi trên sân cỏ và ngoài đường pitch: một tiền vệ bùng nổ và ông vua tuyệt đối của 

sân cỏ với một di sản vĩ đại. 

    - Marcelo x Danny Clinch x Bicicleta: Năng lượng và ảnh hưởng trong tác phẩm nghệ 

thuật từ bộ đôi nghệ thuật này phản ánh trái tim và tâm hồn Marcelo, với những yếu tố 

khác nhau trong câu chuyện đề cập đến sở thích của Marcelo, quê hương của anh và 

những cống hiến hết mình cho gia đình và bóng đá. 

    - Kroos x Danny Clinch x DXTR: Những hình minh họa vui nhộn mô tả Kroos như một 

“nhạc trưởng” - một nhà lãnh đạo chính xác trên sân vận động, chơi bóng với sự tinh tế 

đáng kinh ngạc. 

    - Lloyd x Danny Clinch x Kim Sielbeck: Cá tính song hàng của Lloyd trong và ngoài sân 

cỏ - năng nổ và không nao núng, nhưng cũng là một cầu thủ đầy khiêm tốn – được minh 

họa bởi Sielbeck với sự pha trộn các yếu tố cứng rắn và mềm mại tạo thành một cảnh 

quan hoang dã với cảm xúc phức tạp và chiều sâu, với ý chí mạnh mẽ nhất để hướng 

đến thành công. 

    - Dele x Danny Clinch x Iain: Với cảm quan thời trang tinh tế của Dele, các hình khối  và 

các mẫu tạo ra chuyển động với tất cả mọi thứ hướng đến Dele, chuyển tải cá tính, 

phong cách chơi đầy ngẫu hứng nhưng chủ động và đáng gờm của anh. 

Trong năm nay,  Pepsi sẽ triển khai thêm nội dung và trải nghiệm cho phép người hâm 

mộ được thực sự yêu và sống cùng các trận đấu, bao gồm: 

    - Các cuộc trò chuyện riêng với cầu thủ 

    - Nội dung từ thương hiệu truyền thông cho bóng đá và người hâm mộ, COPA90 



    - Truy cập và xem Vòng chung kết Champions League 

 

Tham gia trò chuyện trực tuyến với Pepsi và #LOVEITLIVEIT. 

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: 

Nicole.Tronolone@pepsico.com  

 

Về PepsiCo 

Các sản phẩm PepsiCo (NASDAQ: PEP) được người tiêu dùng ưa chuộng lựa chọn một tỷ 

lần mỗi ngày tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Doanh thi ròng năm 

2016 của PepsiCo đạt xấp xỉ 63 tỷ USD, được đóng góp bởi doanh thu tới từ các sản 

phẩm đồ ăn và đồ uống bao gồm Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker và Tropicana. 

Danh mục sản phẩm của PepsiCo bao gồm nhiều loại thực phẩm và đồ uống thú vị, bao 

gồm 22 thương hiệu tạo ra doanh số bán lẻ ước tính hơn 1 tỷ USD mỗi năm trong hàng 

năm. 

 

Trọng tâm của PepsiCo là Thành tích có Mục đích (Performance with Purpose) - niềm tin 

cơ bản của chúng tôi rằng sự thành công của công ty gắn liền với sự bền vững của thế 

giới quanh ta. Chúng tôi tin rằng bằng việc liên tục cải tiến sản phẩm mà chúng tôi bán, 

vận hành một cách có trách nhiệm để bảo vệ hành tinh của chúng ta và trao quyền cho 

mọi người trên thế giới là điều giúp PepsiCo điều hành thành công một công ty toàn cầu, 

tạo ra giá trị lâu dài cho xã hội và các cổ đông của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, truy 

cập www.pepsico.com. 

 

Nguồn: PepsiCo 
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