
Oferta i warto!ci
Firma Coca-Cola oferuje szerok! gam" napojów
bezalkoholowych, z których najpopularniejsza jest
oczywi#cie Coca-Cola, a dok$adna receptura s$ynnego
produktu pozostaje #ci#le strze%on! tajemnic! firmy.
Inne produkty to gazowane napoje owocowe, wo-
dy mineralne, soki, napoje izotoniczne oraz energe-
tyczne, trafiaj!ce w upodobania smakowe ró%nych
grup konsumentów na wszystkich kontynentach. 

Coca-Cola wyst"puje dzisiaj na #wiecie w kilku
wariantach: bez cukru – Coca-Cola light
(w niektórych krajach znana jako Diet Coke), o smaku
wi#niowym – Cherry Coke lub waniliowym – Vanilla
Coke, a tak%e w wersji bezkofeinowej. W 2006 r.
we Francji zosta$ wprowadzony nowy produkt
– Coca-Cola Black, b"d!cy po$!czeniem napoju
Coca-Cola i kawy.

Innowacje i promocje
Coca-Cola stara si" dotrze& do konsumentów, anga-
%uj!c si" w wydarzenia dla nich wa%ne. Szczególnie
istotne s! zainteresowania m$odych ludzi, dlatego
kampanie promocyjne marki opieraj! si" g$ównie
na dwóch filarach: muzyce i sporcie. 

Przyk$adem dzia$a' zwi!zanych z muzyk! by$a prze-
prowadzona kilkakrotnie we wspó$pracy z MTV kampa-
nia promocyjna, podczas której Coca-Cola przygotowy-
wa$a 5 rodzajów p$yt, ka%d! z innym gatunkiem muzyki.

W roku 2005 zaingurowany zosta$ projekt 
Coca-Cola Sound Wave, który obejmowa$ 35 krajów
Europy, w tym Polsk". Jego celem by$o umo%liwienie
m$odym ludziom odkrycie #wiata muzyki, w którym
wspólnie z przyjació$mi mo%na si" bawi& i cieszy&
%yciem. G$ówn! atrakcj! by$ bezp$atny udzia$
w koncertach i festiwalach, na których wyst"powa$y
popularne gwiazdy reprezentuj!ce ró%ne rodzaje
muzyki m$odzie%owej polskiej i zagranicznej, m.in.:
Sistars, Zakopower, Monika Brodka, a tak%e Eamon,
JaRule, Fabolous czy Atomic Kitten. Ponadto wa%nym
elementem projektu by$ SoundWave Backstage
Pass – telewizyjny program w formacie reality show
realizowany wspólnie z MTV, dzi"ki któremu widzowie
mogli zerkn!& za kulisy polskiego show-biznesu,
a w#ród uczestników wy$onionych w drodze castingu
jedna osoba wygrywa$a nagrod" g$ówn! – roczny
kontrakt na asystenta mened%era grupy Sistars.
W roku 2006 do projektów muzycznych Coca-Cola
wszed$ festiwal muzyczny pod nazw! Coke Live
Music Festival, który zgromadzi$ ponad 15 tys.

m$odych ludzi. Na scenie
wyst!pi$y najwi"ksze
gwiazdy muzyki pop z Polski
i z zagranicy.

Zgodnie z ide! wspierania
sportu i aktywno#ci fizycznej
Coca-Cola jest obecna na
polskiej scenie pi$karskiej,
organizuj!c ogólnokrajowy
m$odzie%owy turniej pi$karski
Coca-Cola Cup dla uczniów
szkó$ podstawowych i gimnazjalnych. Jest to naj-
wi"ksze przedsi"wzi"cie tego typu w Polsce i jedno
z wi"kszych w Europie. Coca-Cola Cup wystartowa$
w marcu 1999 r., anga%uj!c tysi!c dru%yn z ca$ego
kraju. Od tego czasu liczba uczestnicz!cych dru%yn
z ka%dym rokiem wzrasta. W 2006 r. do rozgrywek
zg$osi$o si" prawie 4830 dru%yn, co oznacza udzia$
oko$o 50 tys. m$odych ludzi. Turniejowi patronuje
Szkolny Zwi!zek Sportowy oraz Ministerstwo Sportu.
Zainteresowanie wyra%aj! równie% media oraz
w$adze lokalne wspieraj!ce dzia$ania, które propa-
guj! aktywny styl %ycia w#ród m$odzie%y.

W nawi!zaniu do Mistrzostw (wiata w Pi$ce
No%nej firma Coca-Cola uruchomi$a specjalny
program marketingowy 2006 FIFA WORLD CUPTM
oraz promocj" konsumenck! „Pi$ka zbli%a. Podaj dalej”
(w ramach mi"dzynarodowego programu We All
Speak Football). My#l! przewodni! kampanii jest
przekonanie, %e wielkie wydarzenia sportowe
zbli%aj! ludzi, prze$amuj! bariery kulturowe i spo-
$eczne. Pozwalaj! wspólnie prze%ywa& emocje i si"
jednoczy&. 

Coca-Cola prowadzi równie% promocje umacnia-
j!ce zwi!zek marki ze (wi"tami Bo%ego Narodzenia.
Ich symbolem jest posta& (wi"tego Miko$aja z bu-
telk! Coca-Cola. Przez kilka lat firma organizowa$a
promocj" #wi!teczn! pod has$em Poczuj Magi"
(wi!t. Na konsumentów czeka$y miliony nagród
– misiów polarnych i czekoladek. O ogromnej popu-
larno#ci #wi!tecznych promocji Coca-Cola #wiadczy
fakt, %e do tej pory firma rozda$a oko$o 2,5 mln
misiów, co oznacza, %e statystycznie w co czwartym
domu w Polsce mo%na znale)& misia Coca-Cola. 

W 2006 r. Coca-Cola rozpocz"$a kampani"
„Witaj po radosnej stronie %ycia. Coca-Cola”, b"d!c!
integraln! cz"#ci! mi"dzynarodowej kampanii
„Coke Side of Life”. Celem kampanii jest zwrócenie
uwagi na mo%liwo#ci, jakie daje pozytywne widzenie
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W roku 2006 Coca-Cola obchodzi swoje 120. urodziny. Jest niezmiennie wierna swoim
zasadom i warto#ciom, a jej przes$anie pozostaje uniwersalne i ponadczasowe – oferowa&
orze)wienie i rado#&. Warto#ci marki to optymizm, m$odo#& ducha, autentyczno#&, przyja)'
i inspiracja. Coca-Cola $!czy w sobie si$" tradycji z nowoczesno#ci! przenikaj!c! dzia$ania
inspirowane zrozumieniem m$odych konsumentów i zmieniaj!cych si" trendów.
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rzeczywisto!ci. To tak"e przypomnienie wyjatkowej
roli, jak# Coca-Cola spe$nia w "yciu – zarówno
jako produkt, jak i jako marka. Rado!%, otwarto!%,
optymizm to g$ówne warto!ci, jakie Coca Cola

komunikuje swoim konsumentom. To warto!ci,
które maj# inspirowa% do dzia$ania i pozytywnego
my!lenia.

Kontekst rynkowy
Coca-Cola to najwi&kszy na !wiecie producent
napojów bezalkoholowych. Ponad 50 proc.
wszystkich dost&pnych dzisiaj napojów orze'wiaj#-
cych stanowi# produkty koncernu Coca-Cola.
Dzi&ki doskonale rozwini&temu systemowi dystry-
bucji trafiaj# one do konsumentów w 200 krajach.
Codziennie ludzie na !wiecie wypijaj# blisko 1,3 bln
napojów Coca-Cola (jeden napój – oko$o 240 ml),
czyli oko$o 312 mln litrów. Pod koniec 2005 r. 
Coca-Cola zdoby$a oko$o 40 proc. rynku napojów
orze'wiaj#cych w Polsce.

Osi!gni"cia i perspektywy na przysz#o$%
Coca-Cola jest najcenniejsz# mark# na !wiecie.
Jej warto!% szacowana jest na 67 mld dol. wed$ug
rankingu Interbrand. Charakterystyczny znak 
Coca-Cola mo"na zobaczy% zarówno na gigan-
tycznych billboardach w centrach !wiatowych
metropolii, jak i w odludnych, egzotycznych zak#t-
kach Afryki, Ameryki Po$udniowej i Azji. Sukces firmy
Coca-Cola polega na umiej&tno!ci jednoczesnego
dzia$ania na skal& globaln# i doskona$ego dostoso-
wania si& do specyfiki ka"dego lokalnego rynku.
Podej!cie, które wyra"a si& w zdaniu: „My!l globalnie,

dzia$aj lokalnie”, jest kwintesencj# strategii marke-
tingowej firmy. 

Coca-Cola jest najstarszym i sta$ym sponsorem
Igrzysk Olimpijskich. Po raz pierwszy pojawi$a si&
na Igrzyskach w 1928 r. podczas IX Olimpiady
Letniej w Amsterdamie, kiedy tysi#c skrzynek z na-
pojem dostarczono ekipie olimpijskiej Stanów Zjed-
noczonych. Zgodnie z t# tradycj#, Coca-Cola by$a
sponsorem Igrzysk w Atenach w 2004 r., a tak"e
Igrzysk Zimowych w Turynie w 2006 r., wspó$-
uczestnicz#c równie" w organizacji Sztafety
Pochodni Olimpijskiej. 

Coca-Cola by$a obecna na pierwszych Mistrzo-
stwach (wiata w Pi$ce No"nej w Urugwaju w 1930 r.
Od 1978 r. jest oficjalnym sponsorem wszystkich
kolejnych Mistrzostw (wiata. Zgodnie z tradycj#,
w roku 2006 przed$u"ono umow& z FIFA na kolejne
8 lat. Dzi! trudno jest wyobrazi% sobie najwi&ksze
imprezy sportowe bez udzia$u Coca-Cola. 
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1957 
Po raz pierwszy Coca-Cola
pojawi!a si" w Polsce
na Targach Pozna#skich.
W tamtych czasach by!a
synonimem luksusu
i wolno$ci. Znana by!a
z opowie$ci rodaków
podró%uj&cych
za zachodni& granic",
dost"pna tylko w sklepach
Pewexu i Baltony

1972 
Rozpocz"to produkcj"
Coca-Cola w Warszawie,
pocz&tkowo na zasadzie
licencji realizowanej
przez polskie zak!ady
piwowarskie.
W pa'dzierniku w Hucie
Szk!a w Wo!ominie,
ruszy!a produkcja butelek.
Nowy napój szybko zyska!
popularno$( 

1982 
Pojawi! si" pierwszy wariant
marki, Coca-Cola light,
która natychmiast odnios!a
rynkowy sukces – ju% po
dwóch latach by!a trzecim
najcz"$ciej sprzedawanym
napojem w USA. Na pocz&tku
roku wprowadzono te%
nowy slogan reklamowy:
„Coke Is It”, maj&cy
podkre$li( wyj&tkowy
charakter napoju

1886 
John Pemberton,
farmaceuta z Atlanty,
opracowa! oryginaln&
receptur" Coca-Cola i sam
sprzedawa! $rednio dziewi"(
szklanek napoju dziennie

1888 
Prawa do napoju
Coca-Cola odkupi! inny
aptekarz z Atlanty, 
Asa G. Candler, 
który za!o%y! firm"
The Coca-Cola Company

1893 
Logo Coca-Cola zosta!o
zarejestrowane jako znak
towarowy, a Candler
rozpowszechni! je na
niezliczonej liczbie innych
produktów, m.in. na
zegarach i %yrandolach

1906
Coca-Cola oficjalnie
przekroczy!a granice
– butelkowanie napoju
rozpocz"to w Panamie,
Kanadzie i na Kubie

1919 
Ruszy!a produkcja
w pierwszych rozlewniach
w Europie – w Pary%u
i Bordeaux

1915 
Powsta!a oryginalna
konturowa butelka
Coca-Cola 

& Coca-Cola jest najbardziej znanym znakiem
towarowym na $wiecie. Rozpoznaje go 
94 proc. ludzi, a w Polsce nawet 97 proc. 

& Coca-Cola zajmuje drugie miejsce na li$cie
s#ów, które s! powszechnie znane 
(pierwsze miejsce zajmuje s#owo OK)

& Gdyby wszystkie wyprodukowane napoje
Coca-Cola sp#ywa#y z wodospadu Niagara
z jego normaln! pr"dkosci! (5,7 mln l
na sekund"), trwa#oby to 2 dni, 49 godzin
i 33 minuty

& Pierwszy napis reklamuj!cy Coca-Cola
namalowany zosta# na fasadzie domu 
w 1894 r. w Castersville (Georgia) i istnieje
tam do tej pory

To, czego nie wiedzia#e$

1991 
Pierwsza bezpo$rednia
inwestycja koncernu
Coca-Cola w Polsce – od
tego czasu !&czne inwestycje
firmy i jej autoryzowanych
rozlewni wynios!y oko!o
500 mln dolarów. Dzisiaj
Coca-Cola posiada w Polsce
3 zak!ady produkcyjne oraz
rozlewni" wody 'ródlanej,
a tak%e najwi"ksz& sie(
dystrybucji spo$ród
wszystkich producentów
napojów w kraju
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