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Coca Cola förklarar krig mot SodaStream 

Coca Cola hotar SodaStream och kräver att deras burkar inte får användas i en av 
SodaStreams reklamkampanjer. I ett brev från Coca Colas jurister till SodaStream hävdar 
Coca Cola att de äger alla sina aluminiumburkar och att ingen annan har rätt att använda 
dem. Nu går SodaStream till motattack genom att offentliggöra hotet världen över. 

– Detta är vansinne. Om Coca Cola hävdar att de äger alla sina burkar då måste de ju också ansvara 
för att städa upp dem. Istället för att tacka oss för att vi plockar upp deras skräp får vi ett hotbrev 
från deras jurist, säger Daniel Birnbaum, vd på SodaStream. 

Kampanjen Coca Cola är upprörd över består av burar fyllda med flaskor och aluminiumburkar. Buren 
ska symbolisera den miljöförstöring som läsk och vatten på flaska och burk medför. I Sverige 
placerades buren i Kungsträdgården i Stockholm under våren och budskapet på den svenska buren är 
att en genomsnittlig svensk familj på fyra personer förbrukar sammanlagt 3 714 flaskor och burkar på 
fem år. Alla dessa flaskor och burkar kan ersättas av en enda återanvändbar flaska från SodaStream. 

Konsumtionen av kolsyrade drycker och kolsyrat vatten ökar snabbt. Varje år används 5,4 miljoner 
ton plast för att tillverka PET-flaskor världen över. Varje flaska som tillverkas kräver nästan fem 
gånger sin volym i vatten för att tillverkas vilket utgör ett stort hot för miljön. 

– Läsk på burk och flaska innebär en otrolig påverkan på miljön. Coca Colas hotbrev innebär inte att 
vi kommer att sluta med våra kampanjer. Tvärtom. Vårt arbete för ett hållbart samhälle är starkare 
och mer aktivt än någonsin, fortsätter Daniel Birnbaum. 

För mer information kontakta: 
 
Sara Ullmark, Geelmuyden.Kiese, 08-56626000 

För bilder, se bifogade filer. 

 
Om SodaStream 
SodaStream är marknadsledare inom kolsyremaskiner för hemmabruk. SodaStream-systemet gör det 
möjligt för konsumenter att kolsyra vatten och smaksätta kolsyrade drycker i hemmet, istället för att 
köpa färdigförpackade flaskor eller burkar. Det innebär mindre krångel och stora miljövinster. 
SodaStreams produkter finns i mer än 50.000 butiker i 42 länder runt om i världen. För mer 
information om SodaStream, besök hemsida: www.sodastream.com. 
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