
 
 
 
 

 
 
 "سبرایت" تعطي الكلمة للشباب المغربي من خالل حملة استثنائیة تحت هاشتاڭ

 "#لیفلبال_یتڭال"
 
 

 - أطلقت "سبرایت" حملة جدیدة بمفهوم مبتكر بهدف وضع الشباب المغربي في
 الواجهة، حیث تقترح العالمة التجاریة تغلیفا جدیدا لمنتوجها، مع االحتفاء باألمثلة

 الشعبیة النابعة من الثقافة الحضریة.
 

 وتشمل الحملة التي تقترحها "سبرایت" العشرات من األمثلة الشعبیة تمت صیاغتها
  بطریقة ممیزة وبلمسة جدیدة، ستعطي الكلمة األولى للشباب مثل:

 
 
 "تعلق فین تألق" المثل الذي یغرس روح المبادرة والعزیمة.-
 "مرا ونص ونص ونص" المثل الذي یعزز مكانة المرأة.-
 "الزین ما یحشمش على زینو" المثل الذي یحتفي بالثقة بالنفس، هذا العامل-

 المهم لتطویر الشباب.
 "لبس ستیلك یواتیك" المثل الذي یشجع بدرجة كبیرة على التعبیر عن-

 الشخصیة العمیقة، أفكارها، وإبداعها.
 

 وتسعى "سبرایت" في تركیبتها إلى تغییر المعتاد، وإفساح المجال أمام الشباب للتعبیر
 بكل حریة عن شعوره، وحزمه وطموحه. كما تحتفي العالمة كذلك من خالل هذه

 الحملة بقیم االستقالل، وبالطرق التي یسعى من خاللها الشباب أن یصبحوا مواطنین
 نموذجیین.

 
 وبهذه المناسبة، قال أشرف فایدة، مدیر التسویق في شمال إفریقیا:"سبرایت تؤكد

 اختیارها نهجا مبتكرا لصالح الشباب الحضري في المغرب وحول العالم بأسره. من
 أجل كل هذا، صممت الحملة األخیرة لإلشادة بإبداع الشباب المغربي وإلهاماته

 



 
 
 
 

 
 
 المتعددة" مضیفا أن "العالمة تدعو إلى إحیاء القیم المشتركة بین الشباب، مثل الرغبة

 في التفوق، ومساعدة اآلخرین على االزدهار والنجاح معا".
 

 وتجدر اإلشارة إلى أن "سبرایت" هي عالمة تابعة لشركة كوكاكوال، تتعاون، دائما،
 مع المنظمات التي ُتشارك قیمها، مثل "تیبو المغرب "، حیث أنها تدعم منذ سنوات
 جولة مدرسة "تیبو"، وهي القافلة الوطنیة لكرة السلة، التي أنشأتها الجمعیة لتعزیز

 النجاح االجتماعي-التعلیمي للشباب عن طریق الریاضة.
 

 ------- النهایة -------
 

 نبذة عن شركة "كوكا كوال" في العالم، ونظام "كوكا كوال" في المغرب:
 

 شركة "كوكا كوال" هي أكبر شركة مشروبات في العالم، تعمل على إنعاش
 المستهلكین بأزید من 500 عالمة تجاریة من المشروبات الغازیة والمیاه، وحوالي

 3900 اختیار من المشروبات.
 

 وتتصدر "كوكا كوال" قائمة الشركات العالمیة، بصفتها واحدة من أكثر العالمات
 شهرة على مستوى العالم، حیث تضم في محفظتها 12 عالمة تجاریة منها 19 عالمة

 تتوفر على كمیة قلیلة من السكر، أو بدونه، فیما تبلغ عائداتها ملیار دوالر.
 

 وفضال عن المشروبات الغازیة والمیاه، والعصائر، ومشروبات األلبان، وتجدر
 اإلشارة إلى أن شركة "كوكا كوال" حاضرة أیضا في قطاعات الشاي والقهوة

 الجاهزة للشرب.
 

 ومع شركائها في تعبئة المشروبات، فإن شركة "كوال كوال" هي واحدة من بین أفضل
 10 الشركات الخاصة عالمیا، مع أكثر من 700 ألف متعاون في نظام "كوكا كوال".

 

 



 
 
 
 

 
 

The Coca-Cola Export Corporation - Morocco " وفي المغرب تنتج 
,NABC, ABC et SBGS و شركائها الثالثة في تعبئة المشروبات Branch 

 الذي یشكلون نظام "كوكا كوال" في المغرب، 100 في المائة من المشروبات في 6
 مصانع، ویوظفون بشكل مباشر 3800 موظف، وبشكل غیر مباشر 23,400

 شخصا.
 

 وعلى كل وظیفة جدیدة في "كوكا كوال" المغرب، یتم خلق 6 وظائف إضافیة من
 خالل سلسلة األنشطة المضیفة للقیمة داخل البالد، مما یساهم في تنمیة االقتصاد

  الوطني.
 

 وعن طریق عالماتها التجاریة الدولیة مثل "كوكا كوال، سبرایت، أو فانتا، أو حتى
 عالماتها المحلیة على غرار، هواوي، وبومس، وطوبس، تظل "كوكا كوال" المغرب

 رائدة على المستوى الوطني في المشروبات الغازیة، وتقدم خدماتها ألكثر من 150
 ألف زبون عبر ربوع المملكة.

 
 وباإلضافة إلى كل ما سبق ذكره، فإن الشركة تبصم على حضورها أیضا في قطاع

 المیاه من خالل عالمة "Ciel"، و" Bonaqua"، وعصائر " Cappy" وماء "
."Aquarius 

 
 وتضع شركة "كوكا كوال" المغرب صوب أعینها من خالل تعزیز بناء مجتمعات

 محلیة مستدامة، وتضطلع في سیاسة المسؤولیة االجتماعیة للمقاوالت (RSE)، على
 أساس أربع مجاالت رئیسیة وذات أهمیة، تتمثل في: الحفاظ على الموارد المائیة،

 تمكین الشباب، عالم بدون نفایات، وتمكین المرأة.
 

 للتواصل الصحافي:
 

 أمل بن شیخ الحسین

 



 
 
 
 

 
 

 
 مدیرة الشؤون العامة والتواصل والتنمیة المستدامة

 
 

The Coca-Cola Export Corporation - Morocco Branch 
 

abenchikh@coca-cola.com :البرید اإللكتروني 
 

 


