
 

 

  

 رقابت، عامل اصلي پيروزي پپسي 
  
  
  

 كشور در شمالي كاروليناي ايالت در نيوبرن اهل »برادهام كيلب« نام به جواني داروساز توسط 1890سال در پپسي شركت
  پپسي ديس پزشكي اصطالح از آن فعلي نام. بود معده درد درمان نوشيدني، اين توليد از برادهام هدف. شد تاسيس آمريكا

(Dyspepsia) است نوشيدني اين بودن گوارا و بودن الهضم سهل گوياي و است شده گرفته هاضمه سوء معناي به. 
 و پپسين آنزيم داشتن دليل به را آن نام بعدها و رساند مي فروش به و كرد مي توليد خود داروخانه در را نوشابه ابتدا در كيلب
 كمك و خوشمزگي بر عالوه كه بسازد نوشيدني كه بود اين دنبال به او. ناميد الكو پپسي بود، رفته كار به آن در كه كوال هاي دانه
 .باشد موثر نيز انرژي افزايش در غذا، هضم به
  
 شربت از گالون 7968 سال آن در و كرد اي اجاره انبار يك در خودش ساخت كوالي پپسي فروش به شروع برادهام 1903 در

 .يافت افزايش گالن 19848 به آن فروش و شد عرضه سي سي 280 هاي ريبط در پپسي بعد سال. فروخت را پپسي
 مقوي دهنده، طراوت قهرمانان، نوشيدني« جمله با كه بود مشهوري فرد اولين اولدفيلد، بارني اتومبيلراني، قهرمان 1909 سال در
 تبليغات در دهه دو براي »سالم و خوشمزه« عبارت آن از بعد. كرد تاييد را پپسي »مسابقه از قبل براي خوب محرك يك و

  .گرفت قرار استفاده مورد پپسي
 
 جلوي در Pepsi لغت و پپسي هاي رنگ از اي زمينه پس با ساده لوگوي يك كه گرفت شكل پپسي امروزي لوگوي 1926 در
 دچار شكر، تقيم وحشتناك نوسان دليل به پپسي اول، جهاني جنگ اقتصادي بزرگ ركود اوج در بعد، سال پنج. است آرم

. شد خريداري »لوفت« شركت توسط پپسي هاي دارايي آن يپ در. شد تكرار قضيه اين دوباره بعد سال هشت و شد ورشكستگي
 كوكا منفي پاسخ از پس شركت اين مدير. شد مي عرضه نيز نوشابه آنها در كه بود هايي فروشگاه با شيريني كننده توليد يك لوفت

  .بود گرفته پپسي با آن جايگزيني به تصميم نوشابه، رخن در تخفيف با رابطه در
 

 است درست. بود نزديك بسيار اش اصلي رقيب به رتبه لحاظ از كه بود جهان در دوم رتبه يدارا يها برند بهترين از يكي پپسي
 در همواره بلكه. كند تقليد كوكاكوال از نكرده سعي گاه هيچ شركت نيا ولي نبود، موفق كوكاكوال اندازه به زمان آن در يپپس كه

 در و جهاني جنگ هاي سال همان در مثال. است رقابت همين در آن پيشرفت و موفقيت رمز و بود كوكاكوال با تضاد و تقابل
 رنگ آبي، رنگ هم اخير هاي سال تا كه كرد انتخاب خود براي را قرمز و سفيد آبي، هاي رنگ تركيب پپسي آمريكا، از حمايت
  .است تضاد در قرمز، يعني كوكاكوال ويژه رنگ با كه است پپسي تجاري غالب

 
 1958 سال از ولي. است قيمت عامل از استفاده كوكاكوال، با رقابت راه بهترين كه بود باور اين بر پپسي بيستم، قرن 50 دهه تا

 بازار كه بود شعاري اولين »شيدبنو پپسي باشيد، مشرب خوش« جهاني شعار. شد متمركز اش تجاري نام هويت روي بيشتر
 مطرح تفكر طرز يك عنوان به را ايده اين كه شد ساخته جواني هيجان تاكيد در ديگري شعارهاي سپس. گرفت هدف را جوانان

  .كرد مي
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 اننش و شد ظاهر تاثيرگذار بسيار »پپسي نسل« تبليغاتي كمپين سال اين در. بود كليدي سال يك پپسي براي 1963 سال اما
 .بگيرد شكل آن كنندگان مصرف رفتار و تفكر طرز پايه بر تجاري، نام يك خواص جاي به تواند مي تبليغات چگونه داد
  
 وارد هم را كوكاكوال بلكه كنندگان، مصرف تنها نه كه طعم، آزمايش در پيروزي شد؛ پپسي نصيب ديگري پيروزي 1975 در

 ها، سال گذر در. دهند مي ترجيح كوكاكوال به را پپسي طعم كنندگان، مصرف كه شد روشن آزمايش اين نتيجه در. كرد مبارزه
 را خود اصلي فرمول شد مجبور كوكاكوال كه طوري به شد؛ كوكاكوال نگراني باعث كه شد قدرتمند پپسي مبارزاتي پيام آنقدر
 از استفاده با چون شد؛ شكست دچار كه كند بازار وارد را) جديد كوك( New Coke نام با جديدي محصول و بگذارد كنار

  .بود گرفته پيش در را كوكاكوال هويت مخالف جهتي داشت، تعلق پپسي به كه »بودن جديد« و »طعم« مثل هايي ارزش
 
 ستارگان از يكي حضور با را جديدش تبليغاتي كمپين پس. كند تقويت را خود بازار كه بود پپسي براي زمان بهترين اين
 انريكه و پينك نولز، بيانسه بكهام، ديويد ويليامز، رابي جمله از زيادي مشهور افراد نيز آن از بعد. كرد آغاز زمان آن پاپ يقيموس

  .كردند حمايت پپسي از ايگلسياس
 
 و اند شده توليد مدت اين طي تر سالم هاي خوراكي. است پپسي ارشد مدير تاكنون 2006 سال از »نويي كريشنامورتي ايندرا«

 با كارآيي« فلسفه از سالم زندگي شيوه و غذاها روي بر تمركز اين. است محيط روي شركت تاثير كمترين ايجاد دنبال به نويي
  .گيرد مي سرچشمه »هدف

 
 به كند، مي اعمال كوكاكوال با رابطه در كه تمايز استراتژي طريق از دارد، جهان سراسر در كارمند هزار200 از بيش كه پپسي
 هم به تجاري نام دو اين مالي ارزش بين فاصله شود، مي بيشتر تمايز اين هرچه رسد مي نظر به و دهد مي مهادا خود صعود
 .است ربوده دالر ميليارد 31 با كوكاكوال از را سبقت گوي خود ميلياردي 44 فروش با گذشته سال در حتي و شود مي تر نزديك
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