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Ievads 

 

Darba tēma: „Coca-Cola” reklāmu metožu ietekme uz patērētāju ietekmi. 

Pētnieciskajā darbā izvēlējos pētīt tieši tādu tēmu un reklāmas jomu, jo savu nākotnes 

profesiju saistu ar reklāmas industriju un tāpēc vēlos noskaidrot veiksmīgākās reklāmas metodes, 

stratēģijas un taktiku. 

21. gadsimtā reklāma ir kļuvusi par neatņemamu tirgus sastāvdaļu, kuru varētu pielīdzināt 

tirgus dzinējam, kas nepārtraukti mainās un attīstās līdzi sabiedrībai. Reklāmas industrija ir 

nepastāvīga un pielāgojas apkārtējai situācijai, visu laiku mainoties un attīstoties, taču pamata 

mērķis un būtība paliek nemainīgi. Mūsdienās ar reklāmu sastopamies ik uz soļa un tā ir kļuvusi par 

vienu no svarīgākajiem priekšnosacījumiem produkta vai pakalpojuma noietam tirgū, kuru 

veiksmīga reklāma var sekmēt, vai neveiksmīga tieši otrādāk pazudināt. 

Kā savu pētījuma objektu izvēlējos kompāniju „Coca-Cola”, kas ir lielisks piemērs veiksmīgai 

reklāmai un stratēģijai. Tā ir kompānija, kura savā reklāmā iegulda miljardiem ASV dolāru un rada 

veiksmīgu, panākumiem bagātu reklāmu, kas spēj ietekmēt patērētāja izvēli. Tāpēc šajā darbā tiek 

pētītas „Coca-Cola” izmantotās izplatītākās reklāmas metodes, izmantojot datu un informācijas 

analīzi, lai noskaidrotu, kuras metodes, taktika un faktori visvairāk ietekmē patērētāja izvēli. 

Pirms darba uzsākšanas izvirzījām hipotēzi: „Coca-Cola” veiksmīgā reklāma un zīmola 

popularitāte ietekmē patērētāju izvēli. 

Darba mērķis pētīt reklāmas metodes, kuras izmanto „Coca-Cola” 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            Darba uzdevumi, 

1) noskaidrot kā „Coca-Cola” izmantojamās reklāmas metodes ietekmē patērētāja izvēli 

2) noskaidrot patērētāju iemeslus, kāpēc tiek izvēlēts tieši dzēriens „Coca-Cola” 

3) veikt secinājumus par, mūsuprāt, veiksmīgāko reklāmas taktiku 

4) Apstiprināt izvirzīto hipotēzi 

Pētīšanas metodes: 

1) Literatūras teorētiskā analīze  

2) Informācijas apkopošana un analīze 

3) Anketēšana, rezultātu apkopojums un analīze 

4) Eksperiments, rezultātu apkopojums un analīze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Kas ir reklāma 

 

Vārds „reklāma” ir cēlies no latīņu vārda „reclamare”, tas nozīmē – izsaukt, izplatīt 

informāciju par kaut ko, lai to popularizētu. Reklāma kalpo tam, lai informētu potenciālos pircējus 

par jaunām precēm, pakalpojumiem, to lietošanas īpašībām, reklāmu apmaksā reklāmdevējs un 

parasti tā atgādina noteiktu marku vai prece nosaukumu, kad pircējs veic pirkuma izvēli, tāpēc to 

var pielīdzināt tirdzniecības dzinējam. [10.] Mūsdienās reklāmai ir izšķiroša loma tirgus 

ekonomikas attīstībā, grūti iztēloties kādu preci, kurai nebūtu reklāmas.  

Pēc definīcijas reklāma ir jebkuras formas un veida paziņojums, kura viens no nolūkiem 

ir veicināt pieprasījumu pēc precēm vai ir darbība vai materiāls, kura pamatmērķis ir pārliecināt 

vai rosināt cilvēkus patērēt noteiktu produktu, pakalpojumu, popularizēt kādu ideju vai indivīdu un 

reklāmas uzdevums ir radīt pieprasījumu pēc kādas preces, tāpēc reklāmām raksturīga produkta 

pozitīvo īpašību izcelšana vai pārspīlēšana un negatīvo īpašību noklusēšana. [19.] 

Reklāma patērēšanas uzvedībā veido sabiedrisku domu, izraisa interesi, rada apstākļus 

vajadzību apmierināšanai, veido preču iegādei nepieciešamo psiholoģisko bāzi. Iedarbojoties uz 

cilvēka apziņu, reklāma veido preču un pakalpojumu pieprasījumu. Reklāma iedarbojas uz cilvēku 

psihi, prātu, jūtām, domāšanu, spriedumiem, uzmanību, uztveri, atmiņu un zināšanām. Reklāma ir 

māksla cilvēkā radīt dziņu pirkt un patērēt. Reklāmai ir jādod atbilde uz jautājumiem, kuri 

patērētājiem ir interesanti un ko tas grib zināt par preci vai pakalpojumiem. Reklāmas uzdevums ir 

pārvērst nepatvaļīgo uzmanību patvaļīgajā, tas nozīmē, ka tās mērķis ir padarīt cilvēku par pircēju 

un palīdzēt viņam lēmuma izvēlē. To var panākt ar reklāmas pareizu psiholoģisko ievirzi. 

Reklāmai jāveido aktīva nostāja pret reklamējamo, jāiedarbojas vai nu uz pirkšanas motīviem, vai 

priekšstatiem par preci vai pakalpojumu, patērētāju, uztveri, atmiņu. Lai potenciālajam pircējam 

rastos pareizs priekšstats par preci, reklāmai jāizglīto patērētājs: jāsniedz ziņas par preces kvalitāti, 

lietošanas īpašībām un priekšrocībām, salīdzinot ar analogu.[10.] 

Reklāmas industrija nepārtraukti mainās un attīstās, sekojot līdzi sabiedrības attīstības 

tendencēm, tomēr reklāmas galvenā būtība nemainās – pārdot preci vai pakalpojumu patērētājam. 

 

  

 

 

 

 

 



Reklāmas pamatprincipi 

Lai radītu veiksmīgu reklāmu, tai jāatbilst vairākiem pamatprincipiem un 

raksturojumiem. 

Reklāmas pamatprincipi: 

- reklāmai jāspēj saistīt patērētāja uzmanība; 

- tai jāspēj radīt un noturēt patērētāja interese par produktu; 

- patērētājam jātiecas piepildīt vēlmi iegūt produktu vai rīkoties kā citādi atbilstoši 

reklāmdevēja nolūkiem 

 

   Reklāmai jābūt: 

- vienkāršai (lai patērētājs to spētu bez pūlēm saprast); 

- oriģinālai (lai tā saistītu patērētāja uzmanību daudzu citu vidū); 

- pievilcīgai (ar skaistumu, humoru, patērētājam tuvām izjūtām, uzskatāmu 

pamatojumu produkta kvalitātei); 

- realizētai piemērotā laikā un vietā; 

- atkārtotai; 

- reklāmai jāizceļas uz konkurentu fona. [10.] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. „Coca-Cola”company 

 

Viena no pasaules slavenāko dzērienu dzimšana tiek saistīta ar 1886. gada 8.maiju. Kad 

Džordžijas štata Atlantā Džons Pembertons, kas bijis vietējais aptiekārs, savas mājas pagalmā, 

misiņa katlā uz trim kājām izgudroja Coca-Cola sīrupu, kas sākotnēji bija paredzētas kā zāles pret 

galvassāpēm. Viņš aiznesa krūzi ar jauno dzērienu uz aptieku, iedeva nogaršot apmeklētājiem, kas 

to atzina par lielisku, un sāka pārdot kā izlejamo atspirdzinošos dzērienu par 5 centiem glāzē. 

Domājot, ka divi burti C labi izskatīsies reklāmā, Pembertona partneris un grāmatvedis Frenks 

Robinsons ieteica nosaukumu un uzrakstīja slaveno tirdzniecības zīmi “Coca-Cola” tās unikālajā 

rakstā. Pembertons neapzinājās, kādas iespējas nākotnē būs viņa radītajam dzērienam. Viņš 

pakāpeniski pārdeva sava biznesa daļas dažādiem partneriem. Īsi pirms savas nāves 1888. gadā 

viņš pārdeva atlikušo Coca-Cola kompānijas daļu Eisam Kendleram par 2`300 dolāru. [16.] 

Tiek uzskatīts, ka slavenā „Coca-Cola” sīrupa recepte tiek glabāta stingrā slepenībā un pieeju 

formulai zina tikai divi cilvēki no „Coca-Cola” company vadības, turklāt katrs zina tikai pusi no 

formulas. Pats dzēriens, kas ir nopērkams veikalos, tiek ražots no koncentrāta, ko „Coca-Cola” 

company izsūta visām pārējām ražotnēm visā pasaulē. [12.] 

Pirmoreiz Coca-Cola pildīta pudelē 1894.gadā. Leģenda stāsta, ka slaveno firmas zīmi 

Pembertonam radījis viņa grāmatvedis. Klasisko Coca-Cola pudeli sāka ražot 1915.gadā. Zviedru 

inženieris Alekss Samuelsons no Root Glass Company izmantoja izliekto kakao pupiņas formu, ko 

bija ievērojis kādā Encyclopedia Britannica ilustrācijas kopijā. Pudeles dizainu pabeidza 

1920.gadā, kad to patentēja un laida ražošanā. [16.] 

Turpmāko gadu laikā kompānija „Coca-Cola” turpināja savu straujo augšupeju un tirgus 

iekarošanu, sasniedzot ievērojamus panākumus un kļūstot par īstu gigantu tirgū. Mūsdienās 98% 

pasaules iedzīvotāju zina, kas ir „Coca-Cola”, to var nopirkt 200 valstīs un katru dienu pasaulē tiek 

pārdotas ap 1 miljardu „Coca-Cola” pudeļu. Pēc Business Week datiem tas ir dārgākais pasaules 

zīmols, turklāt kompānija šo titulu ir izpelnījusies jau septīto gadu pēc kārtas. [8.] 

 
1. attēls, viena no pirmajām „Coca-Cola” pudelēm 

 
 



 

Turpmāko gadu laikā kompānija „Coca-Cola” turpināja savu straujo augšupeju un tirgus 

iekarošanu, sasniedzot ievērojamus panākumus un kļūstot par īstu gigantu tirgū. Mūsdienās 98% 

pasaules iedzīvotāju zina, kas ir „Coca-Cola”, to var nopirkt 200 valstīs un katru dienu pasaulē tiek 

pārdotas ap 1 miljardu „Coca-Cola” pudeļu. Pēc Business Week datiem tas ir dārgākais pasaules 

zīmols  

2.1. „Coca-Cola” reklāmas vēsture un attīstība 

 

Veiksmīgai biznesa un tirdzniecības attīstībai nepieciešamas divas lietas: labs produkts un 

laba reklāma. Eiss Kendlers uzsāka pirmo reklāmas kampaņu „Coca-Cola”  vēsturē ar lozungu 

„Dzeriet „Coca-colu”! Baudāmi atsvaidzinošu!” („Drink „Coca-Cola”! Delicious and 

refreshing!”). Eiss darbam pievērsa jaunus un enerģijas pilnus tirdzniecības nodaļas darbiniekus. 

Un, ņemot vērā to, ka laba reklāma neaprobežojas ar logotipu un lozungu, kaut arī veiksmīgu, Eiss 

Kendlers uzsāka izmantot arvien jaunas un savam laikam revolucionāras reklāmas formas, 

piemēram, sāka izsūtīt pa pastu kuponus, kurus var apmainīt un iegūt glāzi dzēriena, kā arī sāka 

izgatavot dažādus suvenīrus ar „Coca-Cola” logotipu. [17.] 

Suvenīru produkcijas pārdošana un „Coca-Cola” reklāmas zīme nodrošināja kompānijai 

neredzētus panākumus. Produkts kļuva viegli atpazīstams un uzsāka savu triumfālo gājienu pāri 

visai pasaulei. „Coca-Cola” logotips bija sastopams žurnālos, uz ceļu malām un kompānijas 

reklāma vienmēr atšķīrās ar košiem un pamanāmiem tēliem, kas sabiedrībai patika un palika 

atmiņā. Augstā dzēriena kvalitāte un pievilcīgā reklāma bija „Coca-Cola” panākumu atslēga  

2. attēls                                                                                     3. attēls 

 



 

 

2. un 3. attēlā ir redzamas vienas no pirmajām „Coca-Cola” reklāmām (1905.-1910.gads). 

Jau no pašiem savas reklāmas pirmsākumiem „Coca-Cola” ir meklējusi ceļu kā uzsākt 

visveiksmīgāko dialogu ar produkta patērētāju. Veiksmīga reklāma ir kā saruna starp patērētāju un 

ražotāju, kuru, meklējot aizvien jaunas un nepieredzētas metodes, mēģināja uzsākt „Coca-Cola”. 

Patērētāju dzīve un aizraušanās kļūst aizvien diferencētāka, pircēji vienmēr ir kustībā, tos katru 

dienu ieinteresēt ir aizvien grūtāk, tāpēc vienvirziena dialogs ir nepietiekams, tāpēc tam ir jāseko 

līdzi un, lai saruna būtu veiksmīgāka, jāmainās līdzi sabiedrības tendencēm. 

„Coca-Cola” veiksmīgā reklāmas kampaņa ir piemērs un attēlojums tam , ka tonizējošs 

dzēriens, kas tirgots par 5 centiem aptiekā, spēj iekarot pasaules tirgu un kļūt par vispasaules un 

atpazīstamu zīmolu. 

Efektīvu reklāmas kampaņu uzrīkot ir grūti, lai sāktu strādāt reklāmai uz kaut kā ir jābalstās. 

Pircējiem jābūt iespējai viegli atrast reklamējamo preci pārdošanā, precei vai pakalpojumam jābūt 

labas kvalitātes. Par „Coca-Cola” reklāmu var apgalvot, ka tā ir efektīva un veiksmīga un būvēta 

uz sākotnējiem pamatiem un pirmajiem reklāmas aizmetņiem, gadu laikā attīstot tos par globālu un 

vispasaules tīklu aptverošu reklāmu. 

Turklāt, ņemot vērā to, ka šīs ir tās metodes, kuras kompānija „Coca-Cola” izmanto jau no 

pašiem savas reklāmas pirmsākumiem, tad likumsakarīgi izriet secinājums, ka tās ir guvušas lielus 

panākumus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Pētāmās „Coca-Cola” reklāmas metodes 

 

Neapšaubāmi „Coca-Cola” reklāmas vēsture ir tik pat sena kā pati kompānija. Un daudzu gadu 

laikā tā ir izmantojusi dažādas reklāmas metodes, ar kuru palīdzību pievērsusi sev patērētāju 

uzmanību. Laika gaitā „Coca-Cola” ir attīstījusi un pilnveidojusi savas reklāmas metodes, 

pievēršoties aizvien jauniem paņēmieniem, piemēram, mūsdienās populārajām akcijām un loterijām. 

Reklamēšanas metodēm piemīt daudz faktoru, kas sekmē reklāmas produktivitāti un palīdz to 

izveidot par veiksmīgu un panākumiem bagātu, un tie ir: 

- atkārtošana (nodrošina atpazīstamību); 

- norāde uz produkta popularitāti patērētāju vidū (ar cerību, ka patērētāji produktu sāks 

lietot „pūļa efekta” dēļ); 

- „dalīšanās pieredzē” (par produkta labajām īpašībām stāsta eksperti vai patērētāji); 

- spiediens (aicinājums iegādāties produktu, kamēr tas vēl ir pieejams); 

- emociju izmantojums (glaimošana, iežēlināšana, baiļu radīšana utt.); 

- asociācijas (centieni asociēt produktu ar kaut ko tīkamu, piemēram, glītiem modeļiem, 

skaistiem skatiem) 

- saukļi 

- šokēšana 

- slēptie vēstījumi (parasti radot asociācijas) [10.] 

Kompānija „Coca-Cola” īpaši aktīvi izmanto 6 no tiem (faktoru, kas iezīmēti kursīvā). Tie ir 

faktori, kuri rada vistiešāko ietekmi uz patērētāju un viņa izvēli. 

Šajā zinātniski pētnieciskajā darbā tiek pētītas un analizētas šādas reklāmas metodes un to ietekme uz 

patērētāju: 

1.reklāma televīzijā 

2.vizuālā reklāma (plakāti, reklāmas žurnālos, avīzēs u.c.) 

3.akcijas, loterijas 

4.etiķete  

5.pielāgošanās laikam. 

Mūsuprāt, tieši šīs metodes ir populārākās un ar lielāko efektivitāti, jo ir izplatītākās un mūsdienu 

sabiedrībai vieglāk uzveramākās.  

 
 
 

 



3.1.Reklāma televīzijā 

 

21. gadsimtā, kad tehnoloģijas ir sasniegušas augstu attīstības līmeni, viena no efektīvākajām 

reklāmas metodēm ir reklāma televīzijā. TV reklāma sevī ietver attēlo, skaņu, krāsu, tāpēc šāda 

reklāma spēj ietekmēt auditoriju daudz vairāk par citiem masu medijiem. Televīzijas reklāmas 

efektivitāte ir augsta, pēc amerikāņu ekspertu datiem, vidēji televīzija dod 49 centus uz vienu 

reklāmai tērētu dolāru. [3.] 

Pēc angļu sociologu pētījumiem ir noskaidrots, ka TV reklāmu patērētājs atceras daudz labāk 

par radio vai vizuālo reklāmu, tāpēc tas tiek uzskatīts par efektīvāko reklāmas veidu, kas visvairāk 

paliek auditorijas atmiņā. [19.] 

1. Tabulā attēlots cilvēku procentuāls skaits, kas spēja atcerēties un reproducēt redzēto vai 

dzirdēto reklāmu. 

 

1. tabula 

Lai sasniegtu maksimālo TV reklāmas efektu, jāņem vērā sekojošais 

- interesanta vizualizāzija (skatītājs labāk atceros to, ko redz, nevis to, ko dzird) 

- vizualizācijai jābūt skaidrai un precīzai 

- skatītāja uzmanība jāspēj piesaistīt pirmajās piecās sekundēs, citādi interese var zust 

- TV reklāmu jāveido tā, lai to nevajadzētu apdomāt, bet tā palīdzētu uzreiz uztvert lietas 

būtību 

- atturēties no liekvārdības, jo katram vārdam jābūt vērstam ar mērķi ietekmēt patērētāju. 

   Veiksmīgai reklāmai ir jāizvēlas pareiza stratēģija, piemēram, „Coca-Cola” izvēlētā 

cikliskās reklāmas stratēģija, kas ir laba ar to, ka neatlaiž klientu. To līdz pilnībai ir izkopuši 

pasaules nozīmes zīmoli un šī stratēģija ir pieprasīta oligapolajos tirgos. Pēc „Nedēļas” datiem 

„Coca-Cola” ir televīzijā visvairāk reklamētākā kompānija (kopā ar „Colgate-Palmolive” un 

„Procter&Gamble”).   [5.] 

Izmantojot tādu taktiku „Coca-Cola” nepamet televīzijas ekrānus un attiecīgi arī auditorijas 

uzmanības loku. „Coca-Cola” televīzijas reklāmas raida jau vairāk kā 50 gadu (sākot no 

1954.gada). Taču, ja pieņem, ka pastāv uzskats, ka cilvēki nevēlas skatīties reklāmu, fakts par 

„Coca-Cola” televīzijas reklāmas panākumiem šķiet paradoksāls. 

Uztveršanas 

veids 

Skaņas attēla Audiovizuālais 

Uzreiz 70 % 72 % 86 % 

pēc trim 

dienām 

10 % 20 % 60 % 

  



Lai televīzijas reklāma, kura tiek pastāvīgi raidīta televīzijas kanālos, nezaudētu savu 

aktualitāti un pievilcību auditorijas acīs, tai ir jāieinteresē skatītāji vai jāsniedz tiem estētiska 

bauda. Viens no veiksmīgākajiem paņēmieniem, kā to panākt, ir vēršanās pie cilvēku jūtām. 

Šādu reklāmas paņēmienu sauc par slēpto komercreklāmu, kuras it kā atspoguļo sociālu 

problēmu, bet mērķis tik un tā ir sekmēt kādas konkrētas preces pārdošanas apjomu celšanos. Šis 

slēptais mārketings gūst aizvien lielāku popularitāti, īpaši valstīs ar augstu dzīves līmeni. 

Piemēram, reklamējot Coca-Cola, tiek atspoguļotas tādas vērtības kā draudzība, mīlestība, bet 

galvenais mērķis joprojām ir pārdot produktu. [4.] 

„Coca-Cola” video reklāmas attēlo gan vizuāli skaistu pasauli, gan draudzību un savstarpējās 

attiecības, attēlojot to ikdienišķās situācijās, bieži vien humoristiskās. Vienā no pēdējām televīzijas 

reklāmām ar nosaukumu „First taste” (pirmā garša) „Coca-Cola” parāda stāstu par kādu gados 

vecu vīrieti, kurš, nogaršojot dzērienu, ir ieguvis spēku un enerģiju dzīves baudīšanai un 

neizpildīto iespēju realizēšanai, tādejādi norādot, ka „Coca-Cola” sniedz baudu un piepildījumu. 

Turklāt to pastiprina sauklis reklāmas beigās „Enjoy „Coca-Cola”!” (Izbaudi „Coca-Cola”!) 

Viena no skatītāju iemīļotākajām reklāmām ir „Coca-Cola” Ziemassvētku reklāma, kurai 

cauri vijas sarkans furgons ar uzrakstu „Coca-Cola”. Reklāmas rullītī tiek attēlotas tādas vērtības 

kā ģimene, draudzība, mīlestība. Tās vērtības, kuras cilvēkiem ir svarīgākās un nozīmīgākās. 

Rullītis konceptuāli tiek izveidots kā pasaka, pēc kuras noskatīšanās vairumam skatītāju rodas 

smaids un pozitīvas emocijas, kas turpmāk saistās arī ar pašu reklamējamo objektu. 

Abas šīs taktikas, slēptā komercreklāma un pastāvīga raidīšana televīzijas kanālos, kopā 

izveido veiksmīgas reklāmas savienojumu, kurš strādā nevainojami: gan piesaista skatītājus, gan 

nepārtraukti atgādina par savu produkciju, ar kuru, pēc reklāmu noskatīšanās, saistās pozitīvas 

emocijas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Vizuālā reklāma 

 

Vizuālā reklāma ir spēcīgs ierocis reklāmas jomā, kas sevī ietver gan izkārtnes pilsētās, 

lielformāta drukas uz mājām, ceļa malās, gan reklāmas žurnālos un avīzēs, jeb tas, ko mēs redzam un 

uztveram vizuāli. Vizuālajai reklāmai ir augsta efektivitāte, pēc amerikāņu ekspertu pētījumu datiem, 

viens vizuālajai reklāmai tērēts dolārs nes 91 centu lielu ienākumu, kas ir ļoti augsts rādītājs 

(salīdzinājumā ar televīzijas reklāmu, šis rādītājs ir gandrīz divas reizes lielāks). [3.] 

Vizuālā reklāma ir viens no pirmajiem reklāmas paņēmieniem, ko sāka izmantot „Coca-Cola”. 

Pirmā „Coca-Cola” vizuālā reklāma/izkārtne, kas tika uzzīmēta 1904.gadā, joprojām atrodas savā 

pirmatnējā vietā Kartesvillas pilsētā, Džordžijas štatā. Šī metode bija viena no pirmajām, kas nesa 

panākumus ceļā uz triumfālajiem sasniegumiem atpazīstamības jomā. „Coca-Cola” vizuālā reklāma ir 

plaši izplatīta, tāpēc pastāvīgi atrodas auditorijas uzmanības lokā, turklāt pievilcīgais reklāmas dizains 

un noformējums, piesaista uzmanību un interesi. Savu reklāmu dizainam „Coca-Cola” piesaista gados 

jaunus un darbiniekus ar nelielu pieredzi, bet svaigām idejām. Tādejādi tiek nodrošināta pastāvīga 

sekošana sabiedrības tendencēm, tādejādi var sekmīgāk izveidot reklāmu, kas sabiedrībai šķiet 

interesanta un patīkama. [2.] 

Līdzīgi kā televīzijas reklāmās arī vizuālā reklāmā 

ir slēptā komercreklāma, kas nes vēstījumu par draudzību 

un ģimenes vērtībām. Piemēram, reklāmās tiek attēloti 

laimīgi cilvēki, kas skatītājiem izraisa pozitīvas emocijas 

un smaidu. „Coca-Cola” šo taktiku ir izcili izkopusi, 

pievēršoties ar vien jaunām un jaunām sabiedrības 

aktualitātēm, attēlojot to savās reklāmās, piemēram, 

mūsdienās aktuālo toleranci. „Coca-Cola” šo tēmu atklāj, 

parādot, ka visām tautām ir kāda kopīga iezīme, kas vieno 

pasauli, reklāmā tā ir „Coca-Cola” pudele.                                                  

4                                                                                       4..attēls,  pirmā „Coca-Cola” vizuālā reklāma 

Lai gūtu panākumus ir svarīgi attēlot to, ko vēlas redzēt sabiedrība, un vairumā gadījumu tie 

nav sabiedrībā pazīstami cilvēki, bet gan ikdienišķas situācijas, pamata dzīves vērtības, ko lieliski 

attēlo „Coca-Cola”, tādejādi nodrošinot sev skatītāju simpātijas, kas vēlāk ietekmē patērētāja 

izvēli. 

 

                                  

 



                                         3.3. Akcijas un loterijas 

 

Jaunieši un pusaudži sastāda lielāko „Coca-Cola” patērētāju daļu, tāpēc liela uzmanība tiek 

pievērsta šīs auditorijas daļas piesaistīšanai, taču pusaudžu auditoriju ar tradicionālām metodēm 

uzrunāt neizdodas, tāpēc veiksmīgākai to piesaistīšanai jāizmanto neparastāki veidi. [Patriks, 

Barvaiss, Londonas Biznesa skolas mārketinga un menedžmenta profesors,13]. 

„Coca-Cola” akciju un loteriju metodi izmanto jau vairāk kā gadsimtu. Kā viens no „Coca-

Cola” pirmajiem reklāmas paņēmieniem bija kuponu, pret kuriem vēlāk var samainīt dzērienu, 

izsūtīšana cilvēkiem pa pastu [skatīt 2.1. „Coca-Cola” reklāmas vēsture un attīstība”]. 

Atsaucoties uz mediju pētījuma „Es par, ja tu ar”, jaunieši kā vienu no labākajiem informācijas 

nodošanas veidiem atzina akcijas un loterijas, nevis ierastās reklāmas metodes, piemēram, televīzijas 

un radio reklāmas. „Junior Achievement Latvija” norāda, ka konkursi arī ir laba metode jauniešu 

piesaistīšanai,11.]. 

Izmantojot šo paņēmienu, „Coca-Cola” pievēršas tam, kas jauniešu ikdienas dzīvē spēlē lielu 

lomu – mūzikai. Piemēram, rīkojot akciju „”Coca-Cola” soundwave”, kuras ietvaros ir iespēja laimēt 

biļetes uz jauniešu iecienītāko grupu koncertiem un aktuālākajiem Eiropas mūzikas festivāliem, taču, 

lai piedalītos loterijā ir jāiegādājas dzēriens un jānosūta īsziņa ar kodu, kas atrodas zem pudeles 

korķa. Šīs pašas akcijas ietvaros tika izveidota mājas lapa (www.soundwave.lv), kurā ir iespēja 

noklausīties Latvijas jaunos mūziķus un piedalīties loterijās, nopērkot dzērienu un nosūtot īsziņu ar 

kodu, kas atrodas zem korķa. [www.soundwave.lv] 

Turklāt „Coca-Cola” piesaista jauniešu uzmanību, piedaloties jauniešu pasākumos, piemēram, 

Jauniešu zonā Cēsīm 800 ietvaros, kuru laikā ikvienam jaunietim bija iespēja par brīvu saņemt „Coca-

Cola” pudeli vai klausīties un skatīties mūzikas apvienību uzstāšanos, kas notiek uz mūzikas 

autobusa.  

„Coca-Cola” akcija, kas visvairāk sekmējusi dzēriena pirkšanu veikalos ir „Katra trešā pudele 

laimīgā”, kuras laikā, pērkot dzērienu „Coca-Cola”, varēja laimēt vēl vienu dzēriena pudeli, ja zem 

korķa ir nepieciešamais simbols, kuru var apmainīt veikalā. Vislielākais piekritēju un atbalstītāju 

skaits šai akcijai bija no jauniešu un bērnu patērētājiem. 

 
 

 

 

 

 



3.4. Pielāgošanās sabiedrības tendencēm 

 

Pielāgošanās sabiedrības vajadzībām un sekošana tās attīstības tendencēm ir viens no 

panākumu reklāmas biznesā stūrakmeņiem. Ir svarīgi zināt, kādi procesi notiek sabiedrībā, lai 

varētu izveidot veiksmīgu savstarpēju patērētāja-ražotāja dialogu. „Coca-Cola” šī uzdevuma 

realizēšanai izmanto veiksmīgu metodi – darbā ar reklāmu kompānija pieņem jaunus, enerģiskus 

un ideju pilnus darbiniekus, kas ienes kompānijā jaunas inovācijas un jauninājumus. [17.] 

Pēdējais jauninājums ir pielāgošanās sabiedrības ātrajam un piesātinātajam dzīves ritmam, 

kur visi procesi tiek pēc iespējas vairāk atvieglināti un vienkāršoti. Šādu taktiku ir izvēlējusies arī 

kompānija „Coca-Cola”, izveidojot dizaina izmaiņas plastmasas pudelē [skatīt 6. attēlu, 

5.pielikumā], padarot to vieglāku. Pudeles nelīdzenā virsma un korķis, kas kļuvis īsāks, pēc 

ražotāju domām padara vieglāku pudeles turēšanu un atvēršanu. Taču galvenais ieguvums ir tāds, 

ka pudele sver par 5% mazāk, kā iepriekšējās pudeles. Kā arī šī pudele ir draudzīga videi, jo to ir 

iespējams pilnībā pārstrādāt. Ņemot vērā, ka mūsdienās aizvien aktuālāks kļūst jautājums par 

atkritumu otrreizējo pārstrādi, tad šāds jauninājums sabiedrībā izraisa pozitīvas atsauksmes, ko 

apstiprina arī tas, ka 92% respondentu izteikušies pozitīvi par jauno iepakojumu, kas pēc „Coca-

Cola” marketinga direktores Keitijas Beinas vārdiem atbilst jauniem, dinamiskiem un 

mūsdienīgiem patērētājiem. [7.] 

 
 

 apstiprina arī tas, ka 92% respondentu izteikušies pozitīvi par jauno iepakojumu, kas pēc 
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3.5. Etiķete 

5. attēls, Viena no pirmajām „Coca-Cola”etiķetēm 

 

Daudzos gadījumos produkta etiķetes 

uzdevums ir norādīt, kas produktu ražo vai 

pārdod. Tādā gadījumā tā aizsargā tā autora 

vai ražotāja tiesības. Etiķetes simboliskā 

nozīme ļauj ražotājam ar tās palīdzību veidot 

savu tēlu. Viena no svarīgākajām etiķetes 

funkcijām ir „iezīmēt” pircēja atmiņā 

informāciju par produktu. [1.] 

Iepakojums un etiķete ir izcils komunikāciju 

kanāls mārketingā. [A.Pētersons,13] 

Etiķete patērētājiem ir pirmais informācijas avots par „Coca-Cola” kā arī identificēšanas 

zīme veikalos. Tāpēc, lai gūtu lielākus panākumus, atpazīstamību un patērētāju uzmanības 

piesaistīšanu, etiķetei jābūt lakoniskai, piesaistošai, košai un uzmanību pievērsošai un atšķirīgai, 

lai tā patērētājam paliktu atmiņā. „Coca-Cola” etiķeti raksturo sarkanā krāsa, kurai ir liela ietekme 

un spēks, lai paliktu patērētāju atmiņā, savukārt uzmanība tiek pievērsta ar dažādiem saukļiem. 

[13.] 

Pēc amerikāņu pētnieku pētījumiem „Coca-Cola” etiķetei ir milzīga ietekme: divas trešdaļas 

testējamo atzina, ka izvēlas dzērienu tieši etiķetes dēļ. Tajā pašā laikā pētnieki atklāja, ka „Coca-

Cola” etiķete stimulē ievērojamu aktivitātes palielināšanos tajās smadzeņu daļās, kas atbild par 

kultūras zināšanām, atmiņu un paštēlu. Šis atklājums rāda, ka dažiem ikoniskiem zīmoliem ir īpaša 

ietekme, uzskatot, ka „Coca-Cola” „vēsts” ir pat ielauzusies cilvēka nervu sistēmā, tādejādi 

apstiprinot „Coca-Cola” etiķetes lielo nozīmi un ietekmi patērētāju izvēlē. [7.] 

 

 

  

 

 

 

 



Etiķetes krāsa 

 

Krāsas ir emociju zīmes, kas spēj asociatīvi izraisīt vai raisīt kādu no sajūtām. Veiksmīgi 

sastādīta vai izvēlēta krāsu kombinācija spēj pievērst patērētāja interesi. 

XX gadsimtā tika veikti daudzi pētījumi par krāsu ietekmi uz cilvēku. Par pirmo darbu šajā 

sfērā var uzskatīt 1810. gadā iznākušo J.V.Gētes „Krāsu mācību”, kurā dzejnieks, pretēji fiziķu 

viedoklim, pasvītroja emociju un pieredzes nozīmi mūsu krāsas uztveres procesā, uzskatot, ka 

„krāsa ir gaismas produkts, kas izraisa emocijas”. 

Ja cilvēkam jautā krāsu, kas pirmā asociējas ar dzērienu „Coca-Cola”, tad vairumā gadījumu 

atbilde būs sarkanā. Un tā nebūt nav sakritība, jo sarkanā krāsa ir neatņemama zīmola „Coca-Cola” 

sastāvdaļa, kas jau no pašiem „Coca-Cola” vēstures pirmsākumiem ir bijusi etiķetē vai reklāmā.  

Sarkanās krāsas ietekmi uz uztveri un zemapziņu cilvēki skaidro dažādi, taču vienojošs 

posms ir šīs krāsas spēcīgā enerģētika, kas neatstāj vienaldzīgu. Sava dzēriena iepakojumam 

kompānija „Coca-Cola” ir izvēlējusies manipulējošas krāsas, izveidojot sekmīgu krāsu salikumu – 

sarkanais un baltais. [12.] 

 

Sarkanais tonis ir visspilgtākais un visvairāk uzmanību piesaistošākais no visiem krāsu 

toņiem. Bērni sava egocentrisma varā mīl spilgtu sarkanu krāsu. Arī pieaugušajiem cilvēkiem tā 

rada uzmundrinošu enerģijas lādiņu. Spilgti sarkanas detaļas liek pievērst uzmanību pat 

visneitrālākajai videi, tā spēj radīt spēcīgus efektus, radīt siltuma sajūtu un sarkanas lietas šķiet 

īpaši pievilcīgas un patīkamas. Sarkanā krāsa psiholoģiski tiek uzskatīta par kairinoši uzbudinošu, 

atkarība no cilvēka un situācijas tā var aktivizēt un piedot spēku, padara dzīvespriecīgu. 

2. tabulā ir attēlots krāsu asociāciju biežums (%) ar emocionālajiem faktoriem.  

2. tabula 

Krāsa 
Emocijas 

Interese Prieks  Izbrīns  Bēdas Niknums Riebums  Kauns  Bailes Nogurums  

Pelēks 6 4 2 27 1 15 18 12 53 

Zils 27 4 2 27 5 7 13 15 8 

Zaļš. 26 10 26 13 8 7 19 8 7 

Sarkans 16 52 23 4 55 4 4 17 2 

dzeltens 20 24 56 1 9 19 12 15 1 

violets 5 12 14 12 6 22 16 7 12 

Brūns 10 8 3 14 4 27 17 3 23 

Melns 10 2 2 22 38 18 13 43 24 

  



2. tabulu un virkni pētījumu, pamatojoties uz iepriekšējiem pētījumiem, sastādījis pētnieks A.M. 

Etkinds [17.] 

Jāievēro, ka katrai tautai ir sava krāsu harmonijas izjūta. Sarkanās krāsas kombinācija ar zilo 

latvietim būtu garlaicīga un grūti uztverama kā skaista, šī krāsu kombinācija ir tālu no pilnības, jo 

krāsu spektrā trūkst sarkanās krāsas.Ja sarkanajai krāsai blakus ir zilā, tad pēdējā nodzēš sarkanās 

krāsas agresivitāti un vairs neizraisa interesi, tāpēc ir svarīgi izvēlēties veiksmīgāko krāsu 

kombināciju, piemēram, sarkanās krāsas kombinācija ar balto, kuru ir izvēlējusies arī „Coca-Cola”, 

rada laimes izjūtu. [12.] 

 
 

 Saukļi 

 

Saukļus var pielīdzināt ražotāja uzrunai patērētājam. Tiem ir jābūt vienkāršiem un viegli 

saprotamie, uzrunājošiem un aicinošiem, kā arī īsiem, bet interesantiem. Uzraksti uz iepakojuma 

un etiķetes ir vairāk mārketinga jautājums nekā iepazīstināšana ar preci [Margarita Dunska, 

Latvijas Universitātes asociētā profesore]. Pēdējo gadu laikā ir izveidojusies tendence, ka patērētāji 

izvēlas produktus, kuriem kā vērtība pievienoti „veselīgs”, „pievilcību vairojošs”, „gards un 

atsvaidzinošs” saukļi. Un tad patērētājs uzsver šo informāciju vērtību kontekstā [Iveta Upīte, BA 

„Turība” Komercdarbības katedras lektore]. Tāpēc saukļu un uzrakstu uz etiķetēm nozīme ir liela, 

jo tie sola ne tikai labu garšu, maz kaloriju, bet arī dzīvesprieku, veiksmi mīlestībā un dzīves 

piepildījumu, uz ko reaģē patērētājs, izvēloties tieši produktu vai pakalpojumu ar šādu 

piedāvājumu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. Pētnieciskā daļa 

 

Lai apstiprinātu pētnieciskā darba sākumā izvirzīto hipotēzi, veicu pētniecisko daļu, kuras 

ietvaros tika veikta gan anketēšana, gan anketu rezultātu apkopojums un to analīze, eksperiments, 

tā rezultātu apkopošana un analīze, salīdzināšana ar datiem, kas tika iegūti no pārtikas veikala 

„Elvi” (Piltenes ielā). 

 

4.1. Anketu rezultāti un to apkopojums 

 

Pētnieciskā darba ietvaros veicu anketēšanu, kurā piedalījās 100 respondentu vecumā no 13 -

18 gadiem. Aptaujas mērķis bija noskaidrot jauniešu procentuālu skaitu, kuri savā uzturā lieto 

dzērienu „Coca-Cola” un jauniešu iecienītākos dzērienus. 

Pēc aptauju rezultātiem 67% jauniešu dzer „Coca-Cola” (skatīt 1.diagrammu).  

6.attēls 

 

 



Kā iemeslus dzēriena nelietošanai, jaunieši minēja negatīvo ietekmi uz veselību, garšu, kā arī 

augsto cenu. Iemeslus, kas ietekmē nelietot uzturā „Coca-Cola” atspoguļo 2.diagramma. 

7.attēls 

 

 2. diagramma  

Savukārt, kā izplatītāko iemeslu, kas pamudina uzturā lietot „Coca-Cola” jaunieši nosauca 

garšu. Ievērojami lielu skaitu jauniešu (53% no respondentiem, kas uzturā lieto „Coca-Cola”) 

atzīst, ka akcijas ietekmē izvēl pirkt dzērienu. Iemeslus un faktorus, kas ietekmē respondentus 

uzturā lietot „Coca-Cola”, attēlo 3. diagramma. 

 

 
Lai noskaidrotu, kuri ir jauniešu iecienītākie dzērieni, lūdzām respondentus izvēlēties 5 no 

piedāvātajiem dzērieniem (piedāvāti tika izplatītākie bezalkoholiskie dzērieni veikalos) un 



saaranžēt tos no 1 līdz 5 (5 - visiecienītākais). Iegūtos rezultātus atspoguļo 4. diagramma. 

Iecienītākais dzēriens tiek aprēķināts, saskaitot kopā iegūtos punktus. 

 

 

4. diagramma 

Kā visiecienītākais dzēriens tika atzīts dzēriens „Nestea” (ledus tēja), tālāk seko negāzēts 

minerālūdens un „Cappy Icefruit” (sulas dzēriens). „Coca-Cola” iecienītāko dzērienu rangā ieņem 

ceturto vietu.  

4.2. Veikala „Elvis” datu salīdzinājums 

 

Paradoksāli ir tas, ka pēc veikala „Elvis” datiem (veikals atrodas netālu no ģimnāzijas, kurā 

arī mācās jaunieši vecumā no (13-18 gadiem) pirktākais jauniešu dzēriens ir „Coca-Cola”, nevis 

iepriekšminētie iecienītākie dzērieni. Likumsakarīgi izriet jautājums, kāpēc pirktākais dzēriens ir 

„Coca-Cola”, nevis tie, kas ir iecienītākie. Kā viena no iespējamajām atbildēm varētu būt reklāmas 

un akciju ietekme (sk. Grafiku 4). No tā seko arī mūsu izvirzītā hipotēze, vai „Coca-Cola” 

veiksmīgā reklāma un markas popularitāte ietekmē patērētāja izvēli. Lai pierādītu hipotēzi un, ka 

patiešām marka ietekmē patērētāja izvēli, tika veikts eksperiments. 

 

 

 

 

 



4.3. Eksperimenta rezultāti un to apkopojums 

 

Eksperimentā piedalījās 15 brīvprātīgu jauniešu vecumā no 13-18 gadiem. 

Eksperiments ietvaros jauniešiem bija jādegustē „Coca-Cola” un „Pepsi-Cola” un tad 

jāizvēlas tas dzēriens, kurš, viņuprāt, garšo labāk. „Pepsi-Cola” tika izvēlēta tāpēc, ka „Coca-Cola” 

un „Pepsi-Cola” un populārs marku konkurences piemērs. 

Eksperiments tika sadalīts divās daļās: 

1)  Pirmajā daļā divās glāzēs tika ielieti dzērieni „Coca-Cola” un „Pepsi-Cola”, katrs savā 

glāzē, taču jauniešiem netiek norādīts, kurā glāzē ir kurš dzēriens. Jauniešiem jānodegustē abi 

dzērieni un jāpasaka, kurš, viņuprāt, ir garšīgāks 

2)  Otrajā daļā jauniešu klātbūtnē katrā glāzē tika ieliets katrs dzēriens un, zinot kurā glāzē ir 

kurš dzēriens, bija jāizvēlas, viņuprāt, garšīgākais 

Eksperimenta rezultātus atspoguļo tabula 3. 

Eksperimenta rezultāti 

1. daļa 

(nezinot, kurš dzēriens ir kurā 

glāzē) 

2. daļa 

(zinot, kurš dzēriens ir kurā 

glāzē) 

„Coca-

Cola” 

„Pepsi-

Cola” 

„Coca-

Cola” 

„Pepsi-

Cola” 

4 jaunieši 

26% 

11 jaunieši 

74% 

12 jaunieši 

80% 

3 jaunieši 

20% 

 

4. tabula 

Aplūkojot rezultātus (sk. grafiku 6), ir skaidri redzams, ka, nezinot, kurā glāzē ir kurš 

dzēriens, priekšroka tiek dota „Pepsi-Cola” (74% jauniešu), taču, zinot dzēriena marku 80% 

jauniešu izvēlas „Coca-Cola” – neapšaubāmu tirgus līderi. Tas izskaidrojams ar ietekmīgo markas 

popularitāti un atpazīstamību, un ļauj secināt, ka šie divi faktori vistiešākā mērā ietekmē patērētāja 

izvēli, tādejādi apstiprinot mūsu hipotēzi. Acīmredzot patērētājs, zinot kurā glāzē ir kurš dzēriens, 

nereaģē uz garšu, bet gan uz nosaukumu un to, ko tas aiz sevis slēpj – šajā gadījumā lielu ietekmi 

un labu reputāciju, kuru nodrošina veiksmīga reklāma. Atsaucoties uz veikala „Elvi” datiem (skatīt 

4.2.), arī šeit atspoguļojas jauniešu tendence izvēlēties nevis iecienītāko, bet gan populārāko.  

Atsaucoties uz to, ka katrai tautai ir sava krāsu un krāsu harmoniju uztvere (skatīt 3.4.1. 

Etiķetes krāsa), tad sarkanās krāsas kombinācija ar zilo latvietim var būt garlaicīga un 

neinteresanta, jo, ja sarkanajai krāsai blakus ir zila, tad tā nodzēš sarkanās krāsas agresivitāti.  



 

Secinājumi 

1. Neskatoties uz to, ka iecienītākais dzēriens ir cits, jauniešu pirktākais dzēriens ir „Coca-

Cola” un šo tendenci vistiešākajā mērā ir ietekmējusi reklāma, kā to atzina respondenti, 

atbildot, ka „Coca-Cola” pirkšanu ietekmē akcijas un loterijas. 

 

2. Lai prece vai pakalpojums būtu pieprasīts un pirkts tirgū, tam nepieciešama laba un 

veiksmīga reklāma, kurā jāiegulda lieli līdzekļi un jāizmanto stratēģiski izstrādātas metodes 

un paņēmieni. 

 

3. Attīstot reklāmu un tajā izmantojamos paņēmienus, ir svarīgi sekot sabiedrības tendencēm, 

lai zinātu, ko tā vēlas redzēt un kādas aktualitātes un procesi tajā notiek, lai tiem pielāgotos 

un izveidotu sabiedrībai tīkamu reklāmu. 

 

4. Veiksmīgai reklāmai ir nepieciešama komunikācija un dialogs starp patērētāju un ražotāju, 

kuru iespējams nodibināt, veidojot sabiedrībai patīkamas reklāmas, kurās tiek parādītas gan 

aktualitātes, gan vienkāršas, ikdienišķas situācijas, kas raisa smaidu un pozitīvas emocijas. 

 

5. Lai izveidotu veiksmīgu reklāmas kampaņu, tai ir jābalstās uz rūpīgi izplānotas stratēģijas, 

kas sevī ietver veiksmīgas reklāmas faktorus, piemēram, reklāmas uzbūves īpašības – 

vienkārša, viegli saprotama, lakoniska un īsa, interesanta, uzmanību piesaistoša. 

 

6. Produkta iepakojumam jāizvēlas veiksmīgas krāsas kombinācijas un saukļi, kas aicinātu 

pircēju iegādāties tieši reklamējamo produktu. 

 

 

 



Izmantotās literatūras un informācijas avotu saraksts 

 

Interneta resursi: 

6) www.alberts.lv  

7) http://www.apollo.lv/portal/news/1667/articles/39204/0   /etiķete/ 

8) www.db.lv 

9) http://krizdabz.id.lv/?s=bag%C4%81tin%C4%81t 

10)home.lanet.lv/~ludarbi/marketing/tir_pateretaju_uzvediba_ref_reklamas_ietekme_uz_pateretaj

u.doc 

11) http://memory.loc.gov/ammem/ccmphtml/colahome.html 

12) http://news.frut.lv/lv/scitech/mystic/14118  

13) http://www.7guru.lv/apskativersijas/article.php?id=43028 (etiķete, saukļu, Margarita,  

14) http://www.antiquebottles.com/coke/  

15) http://kitz.ru/2008/02/11/istorija-reklamy-coca-cola.html  

16)http://whatheck.net/index.php/component/content/article/51-offbeat-disposal/71-

Evolution%20of%20Coca%20Cola  

17) http://www.znaikak.ru/cocacola.html  
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PIELIKUMS 

 

 

Pielikums nr. 1 

„Coca-Cola” saukļi oriģinālvalodā un tulkojumā 

 

1886 – Drink Coca-Cola – iedzer Coca-Cola; 

1900 – Deliciously refrehing – baudāmi atsvaidzinošs; 

1900 – For headache and exhaustion, drink Coca-Cola – pret galvassāpēm un spēka izsīkumu, iedzer 

Coca-Cola; 

1904 – Coca-Cola. Delicious and freshing – Coca-Cola. Garšīga un atsvaidzinoša; 

1904 – Coca-Cola...satisfies – Coca-Cola...apmierina; 

1905 – Coca-Cola revives and sustains – Coca-Cola atspirdzina un spēcina; 

1905 – Whatever you go...you will find Coca-Cola – Lai arī kur tu ietu...atradīsi Coca-Cola; 

1906 – The drink of quality – Kvalitātes dzēriens; 

1906 – The great national temperance un beverage – Lielisks nacionālais bezalkoholiskais dzēriens; 

1907 – Coca-Cola is full of vim, vigor and go – is a snappy drink – Coca-Cola ir spirdzinošs dzēriens – 

pilns spēka, spara un enerģijas; 

1908 – Get the genuine – Iegūsti ģeniālo; 

1909 – Whatever you see and arrow, think of Coca-Cola – Ieraugot bultu, iedomājies par Coca-Cola; 

1911 – Enjoy a glass of liquid laughter – Izbaudi glāzi prieka; 

1917 – Three million a day – Trīs miljoni dienā; 

1922 – Enjoy thirst – Izbaudi slāpes; 

1925 – It has the charm of purity – Tam ir dzidruma šarms; 

1925 – Six million a day – Seši miljoni dienā; 

1926 – Coca-Cola is a shortest distance between thirst and refreshement – Coca-Cola ir īsākais ceļš no 

slāpēm līdz veldzējumam; 

1927 – It has to be good to get where it is – Tam ir jābūt kam labam, lai būtu tur, kur tas ir; 

1927 – Around the corner from anywhere – It visur rokas attālumā; 

1927 – At the little red sign – Pie mazās sarkanās zīmes; 

1928 – Coca-Cola...Pure drink of natural flavors – Coca-Cola...nevainojams īsts garšas dzēriens; 

1929 – The best served drink in the world – Labākais dzēriens pasaulē; 

1929 – The pause that refreshes – Pause, kas veldzē; 



1932 – Ice-cold sunshine – Ledusauksts saules pieskāriens; 

1932 – Thirst come, thirst served – Slāpes – te ir, te atkal vairs nav; 

1933 – Bounce back to normal – Atgūsties!; 

1933 – Don’t wear a tired, thirsty face – Nomaini nogurušo, izslāpušo sejas izteiksmi; 

1935 – Coca-Cola...the pause taht brings friends together – Coca-Cola...pauze, kas sapulcina draugus; 

1937 – America’s favorite moment – Amerikas iecienītākais mirklis; 

1938 – The best friend thirst ever had – Labākais draugs, kas slāpēm jebkad bijis; 

1938 – Thirt asks nothing more – Slāpēm nekas vairāk nav vajadzīgs; 

1939 – Coca-Cola goes along – Coca-Cola iet soli solī; 

1939 – Whatever you are, whatever you do, whatever you may be, when you drink off refreshment, 

think of ice cold Coca-Cola – Lai kas tu būtu, lai ko tu darītu, lai kur tu būtu – iedomājies par 

veldzējumu – domā par ledus aukstu Coca-colu; 

1940 – Within easy reach of your thirst – Slāpēm viegli aizsniedzams; 

1940 – America’s year round answer to thirst – Amerikas atbildes trieciens slāpēm visa gada garumā; 

1941 – Work refreshed – Strādā atveldzējies; 

1941 – Coca-Cola belongs – Coca-Cola iederas; 

1942 – The only thing like Coca-Cola is Coca-Cola itself – Coca-Cola – tai nav līdzīgu; 

1942 – Coca-Cola has that extra something – Coca-Cola – tai piemīt kas īpašs; 

1942 – The best is always the better buy – Vislabākais vienmēr ir nopirkt labāko; 

1942 – It’s the real hing – Tā ir īstā lieta; 

1943 – Universal symbol of the American way of life...Coca-Cola – Amerikāņu dzīves veida vispasaules 

simbols...Coca-Cola; 

1943 – With a taste all its own – Ar savu garšu; 

1945 – The happy symbol of a friendly way of life – Draudzīgā dzīvesveida priecīgais simbols; 

1945 – Why grow thirsty? – Kāpēc augt izsalkušam?; 

1946 – Yes! – Jā!; 

1947 – Coca-Cola...continuous quality – Coca-Cola...nepārtraukta kvalitāte; 

1947 – Coninous quality is quality you trust – Nepārtraukta kvalitāte ir kvalitāte, kam tu uzticies; 

1948 – Where there’s Coke there’s hospitality – Kur ir Coke, tur ir viesmīlība; 

1950 – Thirst, too, seeks quality – Arī slāpes ilgojas pēc kvalitātes; 

1951 – For home and hospitality – Ģimenei un viesiem; 

1951 – You taste its quality – Sajūti kvalitāti; 

1952 – What you want is Coke – Tas, ko tu vēlies ir Coke; 

1952 – Coke follows thirst everywhere – Coke seko slāpēm uz katra soļa; 



1953 – Drive safety...Drive refreshed – Brauc droši...Brauc atveldzējies; 

1953 – Midsummer magic – Maģija vasaras vidū; 

1955 – Bright and bracing as sunshine – Dzidra un spoža kā saule; 

1956 – Coca-Cola...makes good things taste better – Ar Coca-Colu....labas lietas garšo vēl labāk; 

1956 – The friendliest drink on earth – Draudzīgākais dzēriens pasaulē; 

1956 – Gives a bright little life – Piešķir dzīvei spožumu; 

1956 – Coca-Cola puts you at your spakling best – Coca-Cola piešķir enerģiju; 

1957 – Sign of good taste – labas garšas zīme; 

1958 – The cold, crisp taste of Coke – Coke aukstā, atspirdzinošā garša; 

1959 – Cheerful life of Coke – Coke jautrā dzīve; 

1959 – Relax refreshed with ice-cold Coca-Cola – atpūties veldzējoties ar ledus aukstu Coca-Cola; 

1959 – Be really refreshed – Esi patiesi atveldzējies; 

1959 – The cold, crisp taste that so deeply satisfies – Aukstā, atspirdzinošā garša, kas patiesi apmierina; 

1961 – Coca-Cola refreshed you best – Coca-Cola veldzē vislabāk; 

1963 – Things go better with Coke – Dzīve ir skaistāka ar Coke; 

1963 – Go better fefreshed – Atveldzējies un spēj vairāk; 

1964 – Coca-Cola gives that special zing... refreshed best – Coca-Cola sniedz īpašu enerģiju... atveldzē; 

1965 – Enjoy Coca-Cola – Baudi Coca-Cola; 

1965 – For extra fun - take more than one! Take an extra corton of Coke! – Lai jautrāk – paņem vairāk! 

Paņem papildu Coke iepakojumu; 

1966 – Coca-Cola has the taste you never get tired of – Coca-Cola ir garša,kas neapnīk; 

1966 – Celebrate with Coca-Cola – Svini kopā ar Coca-Cola; 

1968 – Tells your thirst to go fly a kite – Liec savām slāpēm pazust; 

1968 – Wave after wave- Vilnis pēc viļņa – Dzēriens pēc dzēriena; 

1968 – For twice sonvenience, bring home two carton of Coke – Dubultai ērtībai, aiznes mājās divus 

Coke iepakojumus; 

1968 – It’s twice time – Laiks dubultam; 

1970 – It’s the real thing. Coke – Tā ir īstā lieta. Coke; 

1971 – It’s like to buy the world a Coke – Es vēlētos nopirkt pasaulei Coke; 

1975 – Look up America, see what we’ve got – Saturies Amerika! Skat’ kas mums ir! 

1976 – Coke adds life – Coke piešķir dzīvīgumu; 

1977 – It’s a kick, it’s a hit, Coke is it – Tas ir grāvējs, tā ir enerģija - tā ir Coke; 

1979 – Hve a Coke and a smile – Iedzer Coke un pasmaidi; 

1982 – Coke is it – Patiesi Coke!; 



1985 – We’ve got a taste for you (new Coke). America’s real choise( Coca-Cola Classic) – Iepazīti 

jaunu garšu (jaunā Coke). Amerikas īstā izvēle( klasiskā Coca-Cola); 

1986 – Catch the Wave ( new Coke). Red, white and you ( Coca-Cola Classic) – Noķer vilni (jaunā 

Coke). Sarkans, balts un tu ( klasiskā Coca-Cola); 

1988 – Can’t beat the feling ( Coca-Cola Classic) – Dažām sajūtām nav iespējams pretoties (klasiskā 

Coca-Cola); 

1989 – Can’t beat the real thing ( Coca-Cola Classic) – Īsto garšu nav iespējams pārspēt ( klasiskā 

Coca-Cola); 

1993 – Always Coca-Cola – Vienmēr Coca-Cola; 

1999 – Enjoy – Izbaudi; 

2001 – Life tastes good – Dzīve garšo labi; 

2002 – Reward your curiosity (Vanilla Coke) – Apmierini ziņkāri (vaniļas Coke); 

2003 – Coke is real – Coke ir īstais dzēriens; 

2005 – Chil! – Atvēsinies!; 

2005 – As it should be – Tā kā tam ir jābūt; 

2005 – Give. Live. Love – Dod. Dzīvo. Mīl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Pielikums nr. 2 

Labdien! Es, Draudzīgā aicinājuma Kuldīgas otrās viduskolas 2.(8.)b klases skolnieks, Oto 

Miks Nirbahs izstradāju pētniecisko darbu „”Coca-Cola” reklāmas metožu ietekme uz patērētāja 

izvēli”, tāpēc es vēlētos uzzināt Jūsu viedokli zemāk esošajos jautājumos. Anketa ir anonīma un 

tās rezultāti tiks izmantoti manā ZPD. Paldies! :)  

1. Vai ikdienā jūs lietojat bezalkoholisko dzērienu „Coca-Cola”? 

o Jā (skatīt 2.a jaut.) 

o Nē (skatīt 2.b. jaut.) 

2. Kas ietekmē Tevi lietot uzturā dzērienu „Coca-Cola”? 

o Garša 

o Draugu un sabiedrības ietekme 

o Reklāma (TV, Vizuālā) 

o Akcijas un loterijas 

o Cits 

3. Kas ietekmē Tevi nelietot uzturā dzērienu „Coca-Cola”? 

o Negatīvā ietekme uz veselību 

o Garša 

o Draugu un sabiedrības ietekme 

o Augstā cena 

o Cits 

4.Saaranžējiet šos dzērienu. ( 5- vismīļākais un līdz 1) 

Nestea 

Cappy Ice Fruit 

Gāzēts minerālūdens 

Negāzēts minerālūdens 

Viva Fresh 

Coca-Cola 

Sprite 

Fanta 

Limpo 



Tēja  

Kafija 

Svaigi spiesta sula 

Cido sula                                            Dzimums: sieviete/vīrietis      Vecums:..........  

 
 
 

 
 
 

Pielikums nr.5 

 

 

, „Coca-Cola” jaunā pudele 

 


