
 

Coca-Colan mainonta kautta vuosien 

Läpi vuosikymmenten Coca-Cola on tarjonnut mainoksissaan kuluttajille elämyksiä, 

jotka muistetaan. Coca-Colan mainokset ovat erottuneet ja niistä on syntynyt 

hahmoja, jotka ovat jääneet elämään ja jotka muistetaan.   

Coca-Colan tunnettuus kasvoi vauhdilla heti juoman keksimisen jälkeen. Coca-

Colan keksineen apteekkari Pembertonin kirjanpitäjä Frank Robinson keksi 

juomalle erottuvan nimen ja piirsi sen tänä päivänäkin käytössä olevan logon. Jo 

pari vuotta juoman keksimisen jälkeen tuotemerkki näkyi laajasti monenlaisissa 

esineissä: lautasliinoissa, mehupilleissä, laseissa, peileissä, tarjottimissa ja kelloissa. 

Ensimmäisinä vuosikymmeninä mainoskuvissa käytettiin oman aikansa 

huipputaiteilijoilta tilattuja kuvia.  

Ikimuistoiset sloganit 

Coca-Colan ensimmäinen slogan syntyi jo vuonna 1886 ja oli yksinkertaisesti ”Drink 

Coca-Cola”. Siitä asti Coca-Cola on muutaman vuoden välein esitellyt uuden 

sloganin, joista monista on tullut maailmankuuluja ja ikimuistoisia. Tämän päivän 

suomalaiset aikuiset muistavat hyvin 1960-, 70- ja 80-lukujen mainoslauseet, 

kuten  Always Coca-Cola (1993), Coke Is It! (1982), Have a Coke and a Smile 

(1979), It’s the Real Thing (1970) tai Things Go Better with Coke (1963). Vaikka 

mainonnan keinot ja maailma ovat vuosikymmenien aikana muuttuneet, on Coca-

Colan positiivinen viesti säilynyt. Ajoittain sloganeita on myös käännetty suomeksi, 

kuten ”Coca-Cola. Enjoy!” näkyi Suomessa ” Coca-Cola. Nauti!” -muodossa. Coca-

Colan tämänhetkinen ”Open happiness” -slogan on niin ikään käännetty suomeksi 

”Tartu onneen”.  

Punanuttuinen joulupukki ikoniksi  

Vuonna 1931 The Coca-Cola Company palkkasi ahvenanmaalais-

amerikkalaisen taiteilijan Haddon Sunblomin luomaan joulumainonnalleen 

taiteellisen ilmeen. Näin syntyi kaikkien aikojen joulupukki, joka levisi Coca-

Cola-mainonnan myötä maailmalle ja muuttui joulun kansainväliseksi ikoniksi. 

Ennen Sunblomin joulupukkia yksikään joulupukkihahmo ei ollut saavuttanut 

maailmanlaajuista hyväksyntää, eikä laajaa yksimielisyyttä joulupukin 

ulkonäöstä ollut olemassa. Joulupukin hahmosta oli maailmalla liikkeellä 

lukuisia versioita poroista pelottaviin maahisiin. Haddon Sunblomin luomasta 

joulupukkihahmosta on tullut yksi omaksutuimmista kautta aikojen – 

valkopartainen, puna-valkopukuinen mies ison vyön kanssa on tuttu jo ympäri 

maailman. 



 

Jääkarhuhahmo yksi rakastetuimmista 

Coca-Colan kuuluisa jääkarhuhahmo syntyi vuonna 1994 ”Always Coca-Cola” 

-kampanjan yhteydessä. Televisiomainoksissa  hyödynnettiin näkyvästi silloin 

uutta tietokoneanimaatiota. Sympaattisesta jääkarhusta muodostuikin kaikkien 

aikojen suosituin Coca-Cola-symboli. Animaation tekijät tutkivat mainoksia 

varten oikeiden jääkarhujen liikkeitä ja eleitä dokumenteista ja valokuvista. 

Jääkarhu vieraili yhteensä kuudessa mainoksessa. Monissa maissa Coca-Cola-

jääkarhu nähdään edelleen talvi- ja joulumainoksissa, ja yhtiö tukee myös 

jääkarhujen suojelua tätä varten perustetun rahaston kautta (The Coca-Cola 

Company Polar Bear Support Fund).  

Televisiomainokset huomataan aina 

Coca-Cola teki ensimmäisen televisiomainoksensa jo vuonna 1950. 

Televisiomainonta lisääntyi selvästi 1970-luvulla, ja mainokset ovat lähes 

poikkeuksetta herättäneet huomiota. Yksi ehkä televisiohistorian kaikkien aikojen 

legendaarisin Coca-Cola-mainos on vuonna 1971 valmistunut ”I’d like to buy the 

World a Coke”. Mainoksessa 500 nuoren kansainvälinen ryhmä laulaa Italiassa 

vuoren rinteellä kuorossa samannimistä laulua. Laulusta tuli hitti, jota myytiin 

enemmän kuin mitään musiikkia oli vuosikymmeneen myyty. Yhdessä 

musiikintekijöiden kanssa Coca-Cola lahjoitti 80 000 dollarin edestä 

tekijänoikeuspalkkioita UNICEFille.  

Korkeilla kamera 

Coca-Cola tunnetaan innovatiivisista kampanjoistaan, joista tämän päivän aikuiset suomalaiset muistavat 

erityisesti korkkikampanjat.  Coca-Colan ensimmäisellä Kerää korkeilla -kampanjalla suomalaiset hankkivat 

ennätykselliset 125 000 kameraa muutamassa kuukaudessa. Myöhemmin korkeilla on kerätty esimerkiksi 

äänilevyjä, ruokailuvälineitä, levysoittimia, jojoja ja kaitafilmikameroita.  

Ikoniset Coca-Cola-pullot 

Coca-Colan kuuluisa pullo sai alkunsa The Coca-Cola Companyn vuonna 1915 järjestämästä kilpailusta, jossa 

tavoitteena oli suunnitella omintakeinen pullo, jonka tunnistaisi vaikka pimeässä. Kuuluisan pullon muodon 

suunnitteli ruotsalaissyntyinen Alexander Samuelsson. 

Coca-Cola-pullo on tuttu näky tv-sarjoissa, elokuvissa ja muussa populaarikulttuurissa. Andy Warholin 

vihreät Coca-Cola-pullo-taideteokset varmistivat ikonin aseman. Coca-Cola muotopullosta on tehty myös 

alumiininen versio, jonka design on innostanut useita artisteja. Mm. brittiläinen laulaja MIKA ja 

ranskalaisduo Daft Punk ovat suunnitelleet Coca-Colan alumiinipulloille oman ilmeen.  
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