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UEFA JA PEPSI MAX JUHLISTAVAT JALKAPALLOFANITUSTA 

UEFA CHAMPIONS LEAGUE -FINAALIN AVAJAISSEREMONIASSA – 

PÄÄESIINTYJÄNÄ 3. KESÄKUUTA NÄHDÄÄN THE BLACK EYED 

PEAS 
 

Helsinki, Suomi, Toukokuu 22, 2017 – UEFA ja Pepsi MAX juhlistavat jalkapallofanitusta 
maailmanlaajuisessa live-musiikkitapahtumassa, jonka pääesiintyjänä lavalle nousee The 
Black Eyed Peas. Esiintyminen on osa UEFA Champions League -finaalin avajaisseremoniaa, 
jossa Pepsi on pääyhteistyökumppanina. Maailman katsotuin, vuosittain järjestettävä 
urheilutapahtuma järjestetään tänä vuonna Cardiffissa Walesissa 3. kesäkuuta ja se esitetään 
yli 220 eri markkina-alueella.  
 
Faneille on luvassa jo toista kertaa huikeat UEFA Champions League Final Opening 
Ceremony presented by Pepsi -avajaiset, jossa musiikki, viihde ja urheilu yhdistyy 
energiseksi show’ksi pääesiintyjänä The Black Eyed Peas. 
 
“Aiomme vaalia kaikkien sekä stadionille saapuvien että kotisohvilla show’ta seuraavien  
jalkapallofanien innostusta”, kertoo The Black Eyed Peasin jäsen will.i.am. ”Itsekin 
futisfaneina tiedämme, kuinka paljon tämä ottelu merkitsee katsojille niin paikan päällä kuin 
kotikatsomoissakin. Esiintymisemme merkitsee yhtä paljon meille ja aiommekin järjestää 
unohtumattoman show’n.”  
 
“Pepsi vastaa tosifanien intohimoon – varsinaisen ottelun lisäksi – tuomalla jälleen eturivin 
artisteja yhteen maailman merkittävimmistä urheilutapahtumista”, kertoo Natalia 
Filippociants, Senior Director, Brand Marketing PepsiCo:lta. ”Tiedämme kuinka paljon UEFA 
Champions League -finaali merkitsee jalkapallofaneille ja olemme innoissamme 
saadessamme kunnioittaa sitä intohimoa Black Eyed Peasin upealla esityksellä avajaisissa.” 
 
PepsiCo on jo toista vuotta UEFA Champions Leaguen yhteistyökumppanina, ja tänä vuonna 
futiskampanjan keulahahmoina nähdään jalkapallon huippunimiä kuten Sergio Agüero, 
Alexis Sánchez ja Vincent Kompany, jotka ovat pitäneet jännityksen kipinää yllä matkalla 
UEFA Champions League -finaaliin. 
 
PepsiCo:n yhteistyö UEFAn kanssa alkoi vuonna 2015, jolloin kumppanuudesta arvostetun 
European club -jalkapalloturnauksen kanssa ilmoitettiin Lay’s, Gatorade ja Pepsi 
MAX/Pepsi tapahtuman pääbrändeinä. 
 
Guy-Laurent Epstein, Director of Marketing of UEFA Events SA, kommentoi: 
“Olemme innoissamme avajaisseremonian yhteistyöstä Pepsin kanssa UEFA Champions 
league -finaalissa. Pepsillä on pitkä kokemus musiikin ja urheilun yhdistämisestä, ja tämän 
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ansiosta olemme innoissamme saadessamme pääesiintyjäksi Cardiffiin The Black Eyed 
Peasin.” 
 
”The Champions League -finaali on maailman suurin vuotuinen urheilutapahtuma, joka 
herättää intohimoa ja tunteita ihmisissä ympäri maailman. Sama pätee pääesiintyjä the 
Black Eyed Peasiin, jolla on samanlaista vetovoimaa. Jalkapallofanit niin paikan päällä 
Walesin kansallisella stadionilla kuin muuallakin tulevat taatusti nauttimaan fantastisesta 
ja vauhdikkaasta esityksestä juuri ennen finaaliotteluiden alkua.” 
 
UEFA Champions League Final Opening Ceremony presented by Pepsi -finaaliesityksen 
lisäksi The Black Eyed Peas on mukana Pepsin kampanjan muissakin osuuksissa. 
 
Cardiffiin UEFA Champions League -finaalia katsomaan matkustaville jalkapallofaneille on 

luvassa yllätyksiä, kun Pepsi MAX tarjoaa ainutlaatuisen high-tech jalkapallokokemuksen 

UEFA Champions Festival -fanialueella Cardiff Bayssa. Fanit voivat vierailla Pepsi MAX Fan 

Housessa, jossa on mahdollisuus seurata sankareidensa vaiheita pukuhuoneesta tunnelin 

kautta pelikentälle. 

Lisätietoja tapahtumasta:  
www.facebook.com/uefachampionsleague 
Kampanjavideo: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzSvIjRPHF-2X7zW7KCM7RwDOmlZuJ96f 
 

### 

Lisätietoja:   
UEFA Media & Public Relations 
media@uefa.ch / +41 (0) 848 04 27 27 

Pepsi Finland 
Riku Pousi 
riku.pousi@pepsico.com+358 40 778 2002 

UEFA  
the Union of European Football Associations –  on Euroopan jalkapallohallintoelin.  Se on kattojärjestö kaikkiaan 55 
kansalliselle eurooppalaiselle jalkapalloliitolle. UEFAn toimialaan kuuluu kaikki jalkapalloiluun liittyvät asiat ja 
jalkapalloilun edistäminen yhteenkuuluvuuden, solidaarisuuden, rauhan, yhteisymmärryksen ja reilun pelin hengessä 
ilman minkäänlaista erottelua politiikan, rodun, uskonnon, sukupuolen tai minkään muun syyn vuoksi turvatakseen 
eurooppalaisen jalkapallon arvot, ylläpitää sidosryhmäsuhteita sekä tukea ja turvata jäsenjärjestöjensä toiminta 
eurooppalaisilla jalkapallokentillä. 

PepsiCo 
PepsiCo-tuotteita ostetaan miljardi kertaa päivässä yli 200 maassa ympäri maailman. PepsiCon tulos oli yli 63 miljardia 
dollaria vuonna 2015. Tuoteportfolioon kuuluu Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker ja Tropicana. Näiden lisäksi 
PepsiCon tuoteportfolioon kuuluu laaja valikoima elintarvikkeita ja juomia, joihin kuuluu 22 tuotemerkkiä, joiden 
vuotuinen arvioitu myyntituotto oli yli miljardi dollaria. 
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PepsiCon ytimessä on Performance with Purpose – perimmäinen uskomuksemme on, että yrityksemme menestys on 
yhteydessä vastuulliseen liiketoimintaan. Uskomme että myymiemme tuotteiden jatkuva parantaminen, vastuullinen 
liiketoiminta planeettamme suojelemiseksi ja ihmisistä huolehtiminen ympäri maailman mahdollistaa PepsiCon 
menestyksen globaalina yrityksenä, joka luo pitkäaikaista arvoa yhteiskunnalle ja osakkeenomistajilleen.  Lisätietoja 
www.pepsico.com. 

The Black Eyed Peas 
Vuonna 1995 perustettu Black Eyed Peas on pitkän uransa aikana voittanut kuusi Grammy-palkintoa ja myynyt useita 
platina-levyjä. Kansainvälisesti menestynyt bändi on myynyt yli 35 miljoonaa albumia ja 120 singleä maailmanlaajuisesti. 
Maailman-kiertueilleen on myyty yli 3 miljoonaa lippua yli 30 maassa.  
 
The Black Eyed Peas on osallistunut myös moniin hyväntekeväisyyshankkeisiin kuten #WHEREISTHELOVE, jonka aikana 
he julkaisivat uudelleen vuoden 2003 hittinsä kampanjana, joka tähtää väkivallan ja vihan lopettamiseen maailmasta. 
Kampanjan tuotto ohjattiin i.am.angel-säätiölle, joka rahoittaa yhdysvaltalaisten yliopistojen stipendejä ja 
opetushankkeita. 

 
 

 

 


