




Coca-Cola



1886
Melyik világtermék jött létre 1886-ban?

a. Coca-Cola

b. Nestlé

c. Pepsi

d. McDonald’s



1886
Hány coca-cola italt vásároltak meg ebben 
az évben naponta?

a. 45

b. 9

c. 23

d. 16



1895
A Coca-Cola fogyasztás…

a. Kiterjed az egész Egyesült Államokra

b. Elterjed Európában is

c. Világszerte ismertté válik



1899
Az alábbi üvegek közül melyikben palackozzák a Coca-Colát 1899-től?



1900

Az alábbiak közül melyik hírességgel kezdték 1900-ban 
reklámozni a terméket?

a. Hilda Clark, művésznő b. Lilian Nordica, 
operaénekesnő



1915

Az alábbi üvegek közül melyikben kezdik el palackozni a 
terméket 1915-től?



1919
A Coca-cola palackozása Európába is átterjed. Hol 
kezdik meg először?

a. Spanyolország

b. Franciaország

c. Németország

d. Portugália



1921

Melyik szlogent kezdték el használni, aminek segítségével 
egész évben nagy forgalma lett a terméknek?

a. „Thirst Knows No Time Nor Season” (A szomjúság nem 
ismeri az évszakokat)

b. „Delicious and Refreshing” (Ízletes és üdítő)

c. „A delightful Summer and Winter Beverage” 
(Csodálatos nyári és téli ital)



1926

Az alábbi országok melyikében kezd el palackozni a Coca-
Cola?

a. Olaszország

b. Kína

c. Hollandia

d. Mindegyik

e. Egyik sem



1928

Melyik 1928-as eseménynek van köze a coca-colához?

a. Nyári olimpiai játékok Amszterdamban

b. Herbert Hoover megnyeri az Egyesült Államok 
elnökválasztását

c. Hirohito japán császárt megkoronázzák.



1931

Melyik lehet a legkorábbi a Télapóval reklámozott 
hirdetések közül?



1950

Az első TV reklám
https://www.youtube.com/watch?v=kzaloryzZrw

https://www.youtube.com/watch?v=kzaloryzZrw


1963

Things go better with coke – szlogen és reklámkapmány
https://www.youtube.com/watch?v=CS45M-EhjLM

https://www.youtube.com/watch?v=CS45M-EhjLM


?

A Coca-cola magyarországi megjelenése.



1979
A Coca-cola világszerte elkezdi szponzorálni a speciális 
olimpia játékokat. Az alábbiak közül kiket szponzorál 
még?
a. NBA
b. Apple iTunes
c. Tour de France
d. Mindegyik
e. Egyik sem



2001

Mely betegség elleni küzdelembe csatlakozik be a 
vállalat?

a. AIDS elleni küzdelem Afrikában

b. Malária elleni küzdelem Afrikában



2005
Mely termék jelenik meg 2005-ben?

a. Coca-cola vanilla

b. Coca-cola zero

c. Coca-cola zero cherry

d. Coca-cola zero lemon



Napjainkban

Napi mennyi coca-cola termék(beleértve a vállalat által 
gyártott összes italt) kerül megvásárlásra átlagban?

a. 1.5 milliárd

b. 6 millió

c. 1.8 milliárd

d. 9 millió


