®

2020-10-09
Det norske markedet blant de første i verden:

SodaStream lanserer Pepsi-smaken Mountain Dew
I fjor lanserte SodaStream PepsiCo-smaker som gjorde det mulig for nordmenn å lage
favorittdrikken sin hjemme og samtidig unngå avfall av éngangsplast. Nå øker
SodaStream sin Pepsi-portefølje og lanserer smaken Mountain Dew® på det norske
markedet.
Høsten 2019 var det svenske og norske markedet først i verden med å tilby forbrukerne Pepsismakene Pepsi, Pepsi Max®, 7 Up®, 7 Up free® og Mirinda®. Nå legger man til Pepsi-favoritten
Mountain Dew®, og også denne gangen er Norge og nabolandet i øst første ute med lanseringen.
Pepsi-smakene er raskt blitt populære blant forbrukerne, og SodaStreams salg økte betydelig i
forbindelse med lanseringen i fjor. Nettopp smaker er den produktkategorien som har økt mest,
men også flasker, bokser og kullsyremaskiner har økt. Det tyder på at Pepsi-samarbeidet er noe
som gagner foretaket.
– SodaStream er allerede godt etablert på det norske markedet med 83 prosent
varemerkekunnskap*, og vi er svært glade for at lanseringen av Pepsi-smakene har ført til mer
interesse for vårt varemerke. Fremfor alt fører det til at færre nordmenn kjøper éngangsplast,
noe vi på SodaStream er svært stolte over, sier Jörn Viefhues, VD på SodaStream Nordics.
SodaStream-smaken Mountain Dew finnes allerede hos følgende utvalgte forhandlere: Clas
Ohlson, Coop Extra, Coop Obs, Elkjøp, Europris, Jernia, Kitch’n og POWER, Tilbords.
Anbefalt pris 99 NOK.
* Ipsos Brand Tracking Norway 2020

Mer informasjon:
Peter Larsson, pressekontakt
Tlf.: +46 (0)736 64 04 48
E-post: peter@agency.se

About PepsiCo
PepsiCo products are enjoyed by consumers more than one billion times a day in more than 200
countries and territories around the world. PepsiCo generated more than $67 billion in net
revenue in 2019, driven by a complementary food and beverage portfolio that includes FritoLay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker and Tropicana. PepsiCo's product portfolio includes a wide
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range of enjoyable foods and beverages, including 23 brands that generate more than $1 billion
each in estimated annual retail sales.
Guiding PepsiCo is our vision to Be the Global Leader in Convenient Foods and Beverages by
Winning with Purpose. "Winning with Purpose" reflects our ambition to win sustainably in the
marketplace and embed purpose into all aspects of the business. For more information, visit
www.pepsico.com.
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