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I HUNDRA ÅR HAR COCA-COLA VARIT EN DEL AV JULENS MAGI GENOM JULKAMPANJERNA SOM 

LIGGER MÅNGA VARMT OM HJÄRTAT. ALLT IFRÅN ISBJÖRNARNA, DEN IKONISKA JINGELN ”HOLIDAYS 

ARE COMING”, DE UPPLYSTA LASTBILARNA TILL ATT SKAPA BILDEN AV JULTOMTEN SOM VI KÄNNER 

HONOM IDAG. COCA-COLA ÄR STARKT FÖRKNIPPAD MED JULEN FÖR MÅNGA RUNT OM I VÄRLDEN. 

Coca-Colas första julkampanj 
lanserades 1920. De första
annonserna på jultomten
illustrerade en tomte med en 
mycket mer barsk uppsyn än
vad vi numera är vana vid,
vilket kännetecknade tecknaren 
Thomas Nast verk.

Den första Coca-Cola-annonsen 
med den numera ikoniska
isbjörnen lanserades i Frankrike.

Konstnären Fred Mizen illustrerar
jultomten i ett varuhus. I folkmassan 
ser vi honom drickandes en
Coca-Cola bredvid dåtidens
största dryckesfontän.

Efter flera försök att hitta en
illustratör som kunde fånga den 
verkliga känslan av jultomten
hittade tillslut reklambyrån D’arcy 
svenskättlingen Haddon Sundblom, 
som tog inspiration från sitt
nordiska arv för att avbilda
jultomten som en varm, vänlig,
trevlig och rund man.

Sprite Boy introduceras för första 
gången i en julkampanj tillsammans 
med jultomten. Under 40- och 
50-talet ville Coca-Cola förmedla
att ”Coca-Cola” och ”Coke”
refererade till samma produkt.

Haddon Sundblom visar upp sin
färdiga version av Coca-Colas
jultomte vars tolkning består
i flera decennier framöver.
Än i dag pryder Haddon
Sundbloms originalverk av
jultomten Coca-Colas annonser. 

Författaren och regissören
Ken Stewart skapar den första 
TV-reklamen för Coca-Cola
där isbjörnarna introduceras.
Sin inspiration hittade Stewart
hos sin valp, en labrador retriever. 
Kampanjen lanserades i början av 
1993 men förblev populär många
år därefter.

Coca-Colas ikoniska och juliga
lastbilar introducerades tillsammans 
med en enastående ljusshow i en
ny kampanj ”Christmas Caravans”. 
Speciale�ekterna skapades av
Industrial Light and Magic studio
– vilket ägs av Star Wars-regissören 
George Lucas.

Tre år senare används de ikoniska 
lastbilarna igen i ”Caravan
Christmas III”. Filmen sänds i mer
än hundra länder och förblir en av 
Coca-Colas mest sedda kampanjer 
genom tiderna. 

”Alien”-regissören Ridley Scott
återintroducerar den ikoniska
isbjörnsfamiljen i en sju-minuters
animerad film.

Oscarsvinnande regissören Taika 
Waititi regisserar Coca-Colas nya 
reklamfilm The Letter. En hoppfylld 
berättelse om en förälders kärlek till 
sitt barn som efter att ha glömt att 
posta hennes önskelista till jultomten, 
ger sig ut på en resa för att se till att 
brevet kommer fram till jultomten i 
tid. 2020 har varit ett utmanande år 
för oss alla och i jul vill Coca-Cola lyfta 
julens magi med budskapet om att ge 
något som bara du kan ge – din tid, 
uppmärksamhet och närvaro. 


