
BIR ARAYA GELMEK  
Coca-Cola olarak, aktif ve sağlıklı yaşam tarzının daha mutlu bir hayat sunacağına inanıyoruz. 
Bu yüzden, insanların kendileri ve aileleri için, bilgi sahibi olarak en iyi kararları almasına 
yardım etmek adına, seçim sunma ve hareket etme etrafında farkındalık yaratmayı amaçladık. 

2010’da belirlenen Global 
Okul Içecekleri Ikelerimiz, 

faaliyet gösterdiğimiz 
200’den fazla pazardaki 

uygulamalarımıza 
kılavuzluk etmektedir.

Her pazarda düşük ya da sıfır kalorili içecek seçenekleri sun. 

Faaliyet gösterdiğimiz her ülkede fiziksel aktivite programlarını 
destekleyerek insanların hareket etmesine yardımcı ol.

Tüm paketlerimizin önünde kalori bilgisi gösteren besin değeri 
bilgisini açık bir şekilde sun. 

Dünyanın hiçbir yerinde 12 yaşın altındaki çocuklara yönelik reklam 
yapmıyoruz – Sorumlu pazarlama yap.

Sorumlu pazarlama ilkelerimiz, 
% 35’ten fazlası 12 yaş altı 
çocuklar olan izleyicilere yönelik 
reklam satın alımını reddeden 
bir global endüstri politikası 
içermektedir. Bu politika TV, 
radyo ve yazılı basında internet 
ve cep telefonları gibi bilginin 
ulaşabildiği-ulaşılabilir olduğu 
mecralarda uygulanmakta.

2009’da global düzeyde, 
neredeyse tüm 
ambalajlarımızda, ambalaj 
önü kalori etiket sistemini 
uygulayan ilk içecek markası 
olma hedefimizi başardık.

�Içecek endüstrisi 
paydaşlarımızla (peer) birlikte, 

şirkete ait satış makineleri 
önünde kalori bilgisi sunmayı 

taahhüt ettik.

100
KALORİ

düşük ya da sıfır kalori 
alternatifine sahip -ya da- 
düşük ya da sıfır kalorili.

20 EN
ÜNLÜ

MARKAMIZDAN
19’U 3,500’den fazla 

gazsız ve gazlı 
içecekten oluşan ürün 

portföyümüzün 
yaklaşık %25’i düşük 

ya da sıfır kalorili.

15+ 45+ 
ÜLKEDE ÜRÜN
kısmen ya da tamamen, 

doğal ve sıfır kalorili stevya  
ile  tatlandırılıyor.

2011’de ABD, 
Avusturalya, 

Kanada, Kore ve 
Tayland’da 

0-100 kalorili, 
7.5-fl. oz 

(222mL) ya da 
daha az 

hacimli kutu 
içeceklerimizi 

tanıttık.

125+ 
ÜLKEDE

250 mL (yaklaşık 
8-fl. oz) ya da daha 

küçük Coca-Cola 
cam şişedeki gazlı 

içeceği servis ediyor.

70+ 
DÜŞÜK VEYA SIFIR 
KALORI SEÇENEĞI 

SUNUYOR.

Yenilikçi 
Coca-Cola 

Freestyle 

düşük veya 
sıfır kalori 
seçeneği.

110+

115+
 ÜLKEDE  FAZLA FIZIKSEL 

AKTIVITE YA DA 
BESLENME EĞITIMINI

280+
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BUGÜN DÜNYA GENELINDE 

DESTEKLIYORUZ

.

.

gençle, Erkekler & Kızlar 
Kulüpleri - Amerika’nın 3’lü 
Oyunu Programının 2005’teki 
başlangıcından beri ilişki kuruldu.

6M
kişiye, Çin’de 30 şehirde 
desteklediğimiz sosyal 
yürüyüşlerle ulaşıldı. 

2M+
genç sporcu Hindistan ve 
Pakistan’da Sprite Sokak 
Kriketi Turnuvasına katıldı.

1.5M+
genç -sadece Meksika’da-, 50’den fazla 
ülkedeki futbolculara ulaşan en büyük ve 
başarılı fiziksel aktivite programımız Copa 
Coca-Cola™’ya, katıldı. Afrika ve 
Avrasya’dan da 1 milyondan fazla kişinin 
katılımı.

1M+

kişiye Latin Amerika’daki fiziksel 
aktivite programlarımızla ulaştık.

26M
öğrenci, 2011 yılında 
Hollanda’da Mission Olimpic 
girişimimize katıldı.

150b+
öğrenciye, Singapur’da Step With It, 
Singapore! Programımızla ulaştık.

500b
çocuk, Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı 
işbirliğiyle ilköğretim okullarında kurulan 
yeni oyun alanlarından faydalandı. 

200b

Daha fazla bilgi için: comingtogether.com

80+180+

Kuzey 
Amerika’da Avrupa’da

düşük veya 
sıfır kalori 
seçeneği.

Latin
Amerika’da

düşük veya 
sıfır kalori 
seçeneği.
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KALORİ
MİKTARI
DÜŞÜK KALORİLİ BİR İÇECEK DENE


