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Stockholm, 24 april 2013 

Beyoncé i limiterad upplaga 
 

Nu släpper Pepsi en limiterad upplaga av burkar med Beyoncé som omslagsansikte. 

Världsstjärnan blir därmed ikonisk och slår följe med andra storstjärnor, bland annat Michael 

Jackson och David Beckham som förärats med att pryda en Pepsi-burk.  

 

Beyoncé- burkarna finns endast i begränsad upplaga och är en del av resultatet av samarbetet mellan 

Pepsi och Beyoncé som inleddes i slutet av förra året. Samarbetet kommer att fortsätta under hela 

Beyoncés världsturné. Beyoncé själv har även varit med i det kreativa arbetet med att ta fram 

designen och få till den rätta looken på burkarna. Inspirationen är hämtad från tjugohundratalets 

popkonst. Genom åren har endast ett fåtal utvalda artister förärats med att få pryda Pepsi-burkar, 

senast var det Michael Jackson i en specialutgåva.  

 

– Vi är väldigt nöjda med resultatet. Vi har tillsammans med Beyoncé verkligen lyckats uppnå en 

”Pepsi-effekt” i det kreativa arbetet och det är en glädje att nu äntligen få se slutresultatet i butik, 

säger Sara Santoni, PR-ansvarig på PepsiCo Nordic. 

 

Burkarna finns i butik från april och så långt lagret räcker.  

 

Den 29:e maj kommer Beyoncé till Stockholm, Globen, för en spelning under sin världsturné “The 

Mrs. Carter Show World Tour 2013” som presenteras av Pepsi.  

 

För mer information, vänligen kontakta: Sara Santoni, PR-ansvarig, PepsiCo Nordic. 

sara.santoni@pepsico.com, +4792231170 

 

För högupplösta bilder: 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/pepsico 
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