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Sverige först i världen: 

SodaStream lanserar smaker från Pepsi 
 
SodaStreams svenska konsumenter blir först i världen att få avnjuta sina 
favoritsmaker från Pepsi hemma. Från och med den 23 oktober kommer 
smakerna Pepsi, Pepsi Max, 7-up, 7-up free och Mirinda finnas tillgängliga för 
konsumenter.  
 
Den ledande kolsyremaskintillverkaren SodaStream blev tidigare i år uppköpta av PepsiCo och 
nu ska SodaStreams användare få njuta av fördelarna. Sverige och Norge är först ut i världen att 
lansera fem smaker från Pepsi.  
 
– Den här lanseringen är en viktig milstolpe för SodaStream i arbetet för att ge konsumenter fler 
valmöjligheter när det kommer till dryck och samtidigt värna om vår planet. Nu har 
SodaStreams användare möjligheten att dricka sina favoritsmaker från Pepsi i sitt hem med 
hjälp av en kolsyremaskin från SodaStream och en återanvändbar flaska, säger Eyal Shohat, 
Chief Executive Officer på SodaStream. 
 
– Vår målsättning är en kraftigare tillväxtökning för Sodastream, varför vi är exalterade över att 
ha hittat ett sätt där vi kan nyttja både SodaStreams och Pepsis styrkor. Tillsammans med 
SodaStream jobbar vi mot vårt mål att minska plastanvändningen och bygga en mer hållbar 
framtid. Det här är ett steg på vägen, säger Jim Andrew, Executive Vice President, SodaStream, 
Beyond the Bottle, and New Ventures for PepsiCo. 
 
SodaStream är väletablerat i Sverige, var fjärde svenskt hushåll har en kolsyremaskin från 
varumärket i hemmet. Totalt räddar svenskarna planeten från hela 182 miljoner 
engångsplastflaskor årligen genom att använda en kolsyremaskin istället för att köpa 
plastflaskor. Lanseringen av de nya smakerna från Pepsi ger svenskarna ytterligare möjligheter 
att minska sin plastkonsumtion. 
 
Rekommenderat pris på smakerna från Pepsi är 59 SEK. Smakerna släpps i SodaStreams 
webshop sodastream.se den 23 oktober och släpps i butik under vecka 45 hos Elgiganten, Clas 
Ohlsson, Citygross och Gekås. 
 
 

För mer information, vänligen kontakta:  

Peter Larsson, presskontakt 

Tel: +46 (0)736 64 04 48  

E-post: peter@agency.se 
 
 
Om SodaStream: 
SodaStream® är världens ledande tillverkare och distributör av kolsyremaskiner och är 
verksam i 46 länder och tillgänglig i fler än 80 000 butiker på fem kontinenter. SodaStream gör 
det möjligt för konsumenter att enkelt förvandla vanligt kranvatten till kolsyrat och smaksatt 
vatten på bara några sekunder. Genom att göra vanligt kranvatten mer roligt och spännande, 
hjälper SodaStream konsumenter att dricka mer vatten. SodaStreams kolsyremaskiner erbjuder 

mailto:peter@agency.se


 
   
 
2019-10-23 
 
 

 
 
 
 

 

ett innovativt alternativ till konsumenter som vill sluta köpa läsk eller kolsyrat vatten på flaska. 
SodaStream värnar om miljön, är kostnadseffektiv, anpassningsbar och rolig att använda. För att 
läsa mer om hur SodaStream gör vatten mer spännande, följ SodaStream på Facebook, 
Instagram och YouTube. Besök gärna: www.sodastream.se. 
 
Om PepsiCo 
PepsiCo erbjuder ett brett spektrum av produkter som konsumeras mer än en miljard gånger 
per dag i fler än 200 länder. Under 2017 låg omsättningen för PepsiCo på mer än 63 miljarder 
dollar, främst drivet av produkter från varumärkena Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker och 
Tropicana. Hjärtat i PepsiCo handlar om syftesdriven prestation – och företaget anser att 
framgången är kopplad till hållbarhet och omvärld. Genom kontinuerlig förbättring av de 
produkter som PepsiCo producerar och genom ett löpande ansvar för att skydda vår planet samt 
sysselsätta människor runt om i hela världen, lyckas PepsiCo att framgångsrikt gynna såväl 
samhälle som aktieägare. För mer information, besök www.pepsico.co. 
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