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Super Bowl stoppar kontroversiell reklamfilm 

 
CBS stoppar reklamfilmen ”Game Changer” som SodaStream gjort tillsammans med reklamgurun Alex 

Bogusky för Super Bowl. Filmen visar hur Coca Cola- och Pepsiflaskor sprängs i bitar, något som tv-

bolaget anser vara för kontroversiellt att sända.  

 

SodaStream har under de senaste månaderna fört en kamp mot de stora läskföretagen och nu har konflikten 

trappats upp då SodaStream köpt en av de åtråvärda reklamplatserna under Super Bowl. Men reklamfilmen 

stoppas nu. Filmen som CBS ratar pekar ut både Coca Cola och Pepsi som miljöbovar med budskapet att skippa 

läsk på flaska under finaldagen 3 februari.     

 

– 500 miljoner flaskor och burkar tillverkas varje dag i USA och mindre än 50 procent återvinns, vilket skadar 

miljön, säger Daniel Birnbaum, VD, SodaStream International. Vår reklam konfronterar dryckesindustrin genom att 

visa människor att det finns ett mer miljösmart sätt att njuta av läskedrycker, fortsätter Daniel Birnbaum.  

 

SodaStreams mål är skapa en revolution mot läsk och vatten på flaska. Enbart i Sverige konsumerar en 

genomsnittslig familj på fyra personer hela 740 plastflaskor och aluminiumburkar per år, enligt Sveriges Bryggerier. 

Utöver de resurser som krävs för att tillverka flaskorna leder dessutom de plastflaskor som kastas och bränns till 

utsläpp i form av farliga dioxiner och koldioxid. 

 

– Vi förstår att reklamfilmen sticker i ögonen på de stora läskjättarna. Vi vill på ett roligt och tankeväckande sätt 

visa att det går att skippa läsk på flaska för miljön skull, säger Daniel Birnbaum. 

 

Reklamfilmen som ersätter den bannlysta filmen har även den retat gallfeber på läskbranschen. ”The SodaStream 

Effect” förbjöds i höstas i Storbritannien då den ansågs ”kränka industrin för buteljerade varor”. SodaStream har 

överklagat domen men utan framgång. Den 3 december fick företaget sin överklagan avslagen.  

 

Både den förbjudna Super Bowl-reklamen och The SodaStream Effect är skapad av reklam-gurun Alex Bogusky på 

amerikanska reklambyrån CP+B. 

 

Super Bowl räknas som årets störts marknadsföringshändelse för globala storföretag och reklamfilmerna som 

sänds blir snackisar världen över. Genomsnittspriset för en 30 sekunder lång reklamfilm i årets final är enligt Times 

Magazine 4 miljoner dollar. 

 

Klicka här för att se Game Changer, reklamfilmen som förbjudits.  

Klicka här för att se The SodaStream Effect som kommer att sändas under Super Bowl. 

För mer information, kontakta: Emilie Thorsén, Geelmuyden.Kiese, 0736-55 31 01, eth@geelmuyden-kiese.se  
 

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. Med ett arv sedan 1903 har SodaStream fortsatt att introducera innovativa lösningar för dryckesmarknaden. SodaStreams 

produkter finns i mer än 50 000 butiker i 42 länder runt om i världen. För mer information om SodaStream, besök hemsidan: 

www.sodastream.se. Gilla SodaStream Sverige på Facebook: http://www.facebook.com/SodaStreamSverige  
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