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100 ГОДИНИ 
КОЛЕДНА МАГИЯ С COCA-COLA

ВЕЧЕ 100 ГОДИНИ, ОТ 1920 ДО ДНЕС, COCA-COLA НОСИ МАГИЯТА НА КОЛЕДА 
В СВОИТЕ РЕКЛАМИ – ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ВИЗИЯТА НА ЕМБЛЕМАТИЧНАТА ПОЛЯРНА МЕЧКА 

ДО ИНТЕРПРЕТАЦИИТЕ НА ДЯДО КОЛЕДА В КРАК С ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ СВЯТ ОТ ХУДОЖНИКА ХАДЪН СЪНДБЛОМ. 
ВСИЧКИ ТЕ СА НЕИЗМЕННА ЧАСТ ОТ КОЛЕДНИТЕ ПРАЗНИЦИ НАВСЯКЪДЕ ПО СВЕТА.

Coca-Cola започва коледна рекламна 
кампания през 1920 г. Първите реклами 
с Дядо Коледа изобразяват строго 
изглеждащ образ, по подобие на 
Томас Наст

Първата Coca-Cola реклама с полярна 
мечка стартира във Франция

Художникът Фред Мизен рисува Дядо 
Коледа, който пие Coca-Cola сред тълпа 
от хора в търговски център, в който се 
намира най-големият фонтан за 
газирани напитки в света

След няколко опита да открият 
илюстратор, който може да улови 
истинската същност на Дядо Коледа, 
рекламна агенция D’Arcy избира Хадън 
Съндблом. Съндблом  се вдъхновява от 
своя шведски произход и рисува Дядо 
Коледа на Coca-Cola като топъл, 
приятелски настроен и приятно 
закръглен мъж

Спрайт момчето – образ представен, 
когато думите „Coca-Cola“ и „Coke“  
/кола/ стават запазена марка и се 
отнасят за едно и също нещо в 
реклами през 40-те и 50-те години. Той 
е включен в коледните реклами заедно 
с образа на Дядо Коледа

Съндблом създава първата версия на 
Дядо Коледа на Coca-Cola. За няколко 
десетилетия, рекламите на Coca-Cola 
използват визии, базирани на 
създадените оригинали от Съндблом

Вдъхновен от своето кученце - 
лабрадор ретривър, писателят и 
режсьор Кен Стюарт създава първата 
телевизионна реклама на Coca-Cola, 
включваща полярните мечки. 
Рекламата излиза в началото на 1993 г., 
но продължава да е популярна през 
цялата година

Празнично осветените коледни 
камиони на Coca-Cola са представени 
за нова рекламна кампания, с името 
„Коледни камиони“. Специалните 
ефекти са създадени от Industrial Light 
и Magic studio на Джордж Лукас

Три години по-късно, камионите се 
използват в кампанията „Коледни 
камиони III”, която излиза в повече от 
100 държави по света и остава една от 
най-широко разпространените 
реклами, създавани някога

Режисьорът на „Пришалецът“ Ридли 
Скот въвежда отново емблематичното 
семейство на полярните мечки в 
7-минутен анимиран филм

Носителят на Оскар - сценаристът и 
режисьор Тайка Уайтити, осигурява 
още веднъж водеща роля на Дядо 
Коледа, в изпълнена с надежда история 
за обичта на един баща към дъщеря му. 
В годината, която разтърси света, 
кампанията отразява благодарността 
ни към близките и нуждата да бъдем 
истински присъстващи тази Коледа.




