
 

Stockholm, 3 april 2012 

Sebastian Larsson och Lionel Messi i nya 

Pepsi-reklamen 

Idag visas premiären av Pepsis nya reklamfilm till den globala kampanjen ”Football 

Remixed”. I filmen ser vi bland annat hur Sebastian Larsson spelar fotboll 

tillsammans med Lionel Messi och Didier Drogba.  

 

Idag lanserar Pepsi en TV-reklam som är en del av den globala kampanjen ”Football 

Remixed”. Soundtracket till reklamfilmen är skapat av DJ:n Calvin Harris och Ne-Yo och 

låten heter ”Let’s Go”, som även är 

soundtracket till den globala kampanjen. 

I reklamfilmen ser vi hur några av världens 

största fotbollsstjärnor kommer till en 

strandfestival där Calvin Harris spelar. De 

klättrar upp på åskådarna och spelar fotboll 

på den stora folkskaran genom att ”crowd-

surfa”.   

– Det var verkligen jätteroligt att spela in 

den nya Pepsi-reklamen. Jag trodde aldrig 

att jag skulle spela fotboll på en folkmassa 

och jag tror att folk kommer att undra hur vi 

klarade av det. Det är just det som är häftigt med Pepsi – de har alltid en rolig twist i deras 

kampanjer, säger Lionell Messi. 

Kampanjen kommer att visas på TV 3, Kanal 5, TV6, Comedy Central och MTV från och 

med den 16 april 2012 till den fjärde juni. 

– Det är en enorm ära att få vara med i den nya Pepsi-kampanjen och en upplevelse att 

göra den tillsammans med spelare som Messi och Drogba, säger Sebastian Larsson. 

– Vi är jättenöjda med reklamfilmen då vi tycker att den representerar vårt varumärke och 

budskap på ett bra sätt. Att blanda musik och fotboll är ett väldigt bra koncept, något som 

Sebastian Larsson och Calvin Harris visar i reklamen, säger Sofia Gullholm, Nordisk 

marknadschef på Pepsi.  

För mer information, vänligen kontakta: 

Sofia Gullholm, Nordisk marknadschef Pepsi 

Telefon. +47 948 09 188 

E-post. sofia.gullholm@pepsico.com  
 

About PepsiCo 

PepsiCo offers the world's largest portfolio of billion-dollar food and beverage brands, including 19 different 

product lines that each generates more than $1 billion in annual retail sales. Our main businesses - Frito-Lay, 
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Quaker, Pepsi-Cola, Tropicana and Gatorade - also make hundreds of other nourishing, tasty foods and drinks 

that bring joy to our consumers in more than 200 countries. With annualized revenues of nearly $60 billion, 

PepsiCo's people are united by our unique commitment to sustainable growth, called Performance with Purpose. 

By dedicating ourselves to offering a broad array of choices for healthy, convenient and fun nourishment, 

reducing our environmental impact, and fostering a diverse and inclusive workplace culture, PepsiCo balances 

strong financial returns with giving back to our communities worldwide. For more information, please visit 

www.pepsico.com. 

http://www.pepsico.com/

