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Pepsi tuo suomalaisille markkinoille ensimmäisen vihreään pakatun kolajuoman 

– suuren suosion saavuttaneen Pepsi NEXTin pakkaukset uudistuvat 
Keväällä 2014 Suomen markkinoille menestyksekkäästi lanseerattu Pepsi NEXT uudistaa pakkauksensa: alkuperäinen sininen 

tuotepakkaus saa tammikuusta 2015 lähtien uuden vihreän ilmeen. Uusi pakkaus erottuu virvoitusjuomahyllyssä ja viestii 

aikaisempaa selkeämmin tuotteen ominaisuuksista; Pepsi NEXTissä on 30 % vähemmän sokeria ja sen makeutus on peräisin 

steviakasvista. Pakkausuudistuksen myötä Pepsi NEXT on ensimmäinen vihreään pakattu kolajuoma suomalaisilla markkinoilla. 

 

 

 

 

 

Pepsi NEXT lanseerattiin suomalaisille markkinoille keväällä 2014. Suomalaiset kuluttajat ovat ottaneet uutuustuotteen loistavasti 

vastaan: lähes puolet suomalaisista kuluttajista oli maistanut tuotetta kesäkuuhun 2014 mennessä 
1
, ja Pepsin mainostunnettuus 

nousi huimat 24 % uutuustuotteen lanseerauksen johdosta
2
.  

30 prosenttia vähemmän sokeria sisältävä, steviakasvista makeutuksensa saava Pepsi NEXT oli merkittävin mullistus Suomen 

kolamarkkinoilla pitkään aikaan, sillä se loi uuden kategorian perinteisesti makeutettujen ja kalorittomien kolajuomien väliin. 

Kolamarkkinoiden edelläkävijänä Pepsi tuo ensimmäisenä vihreään pakatun kolan suomalaisille markkinoille. Pepsi NEXTin 

alkuperäinen sininen tuotepakkaus muuttuu tammikuusta 2015 lähtien vihreäksi.  

”Pepsi NEXT on otettu loistavasti vastaan kuluttajien parissa ja uusi vihreä väri herättää varmasti kuluttajien 

kiinnostusta entisestään", kertoo PepsiCo:n Suomen Commercial Activation Manager Riku Pousi. 

 

 

 

 

 

Pepsi NEXT säilyttää kuitenkin saman tutun, kuluttajien suosiman kolan maun ja vähemmän sokeria sisältävän koostumuksensa 
uudistuvasta pakkauksesta huolimatta. 

Uudet vihreät pakkaukset löytyvät kaupoista tammikuusta 2015 alkaen. 

Lisätietoja: Fredrik Fagerström, tuotepäällikkö, Hartwall, +358 20 717 2924, fredrik.fagerstrom(at)hartwall.fi                                                                  

Hartwall  
Hartwall on juoma-alan innovatiivinen suunnannäyttäjä. Hartwallin tuotevalikoimaan kuuluu oluita, siidereitä ja long drink -juomia, pullotettuja vesiä, virvoitusjuomia, 
erikoisjuomia sekä tytäryhtiö Hartwa-Traden kautta viinejä ja muita alkoholijuomia.  
Pepsi tuli Suomen markkinoille vuonna 1968, ja vuoden 1999 alusta Pepsi-tuotteiden valmistuksesta ja jakelusta on vastannut Hartwall. Pepsin valmistus alkoi USA:ssa 

vuonna 1898. Sokkomakutesteissä parhaimman makuiseksi arvioitu kolajuoma, Pepsi, on markkinoiden dynaamisin, aktiivisin ja nuorekkain kolajuomamerkki. Kaloriton 

Pepsi Max puolestaan aloitti menestystarinansa Suomessa vuonna 1994 ja on tänäkin päivänä Suomen ylivoimaisesti juoduin sokeriton virvoitusjuoma. 
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