
The Coca-Cola Company begon met 
zijn kerstreclames in de jaren ’20. In de 
eerste advertenties waarin de Kerstman 
voorkwam, werd hij, in de geest van 
Thomas Nast, afgebeeld met een 
norse blik.

In 1930 schilderde kunstenaar Fred Mizen 
een Kerstman in een warenhuis die te 
midden van het winkelend publiek een 
flesje Coca-Cola drinkt. In de advertentie 
zie je de grootste tapautomaat ter wereld. 
Deze stond destijds in Famous Barr Co., 
een warenhuis in St. Louis (Missouri). 

Na verschillende pogingen om een 
illustrator te vinden die de echte essentie 
van de kerstman kon vastleggen, koos The 
D’Arcy Advertising Agency voor Haddon 
Sundblom. Sundblom deed een beroep op 
zijn Zweedse afkomst om de Coca-Cola 
Kerstman te schilderen als een warme, 
vriendelijke en aangename man.

De magisch verlichte Coca-Cola 
kersttrucks worden geintroduceerd 
voor een nieuwe feestelijke campagne 
genaamd “Christmas Caravans”. De 
special effects zijn gemaakt door George 
Lucas’ Industrial Light and Magic studio.

100 JAAR 
COCA-COLA EN KERST

De allereerste Coca-Cola reclame 
met een ijsbeer in de hoofdrol werd 
geïntroduceerd in Parijs.

In 1942 introduceerde Coca-Cola ‘Sprite 
Boy’, een personage dat samen met 
de Kerstman te zien was in Coca-Cola 
reclames uit de jaren ’40 en ’50. Sprite 
Boy, eveneens een creatie van Sundblom, 
heeft zijn naam te danken aan het feit dat 
hij een ‘sprite’ was, een soort elf. Pas in de 
jaren ’60 bracht Coca-Cola de populaire 
frisdrank Sprite op de markt.

Drie jaar later wordt de kersttruck 
gebruikt in “Carvan Christmas III”, een 
reclame die wordt uitgezonden in meer 
dan 100 landen wereldwijd en tot op 
de dag van vandaag een van de meest 
gebruikte Coca-Cola commercial ooit 
geproduceerd is.

Witte, pluizige labrador retriever puppies 
waren de grote inspiratie voor de 
populaire ijsbeerreclames. Ken Stewart, 
het creatieve brein achter de schattige 
geanimeerde ijsberen, werd voor de 
Coca-Cola commercial geïnspireerd door 
zijn eigen labrador retriever puppy. De 
commercial was vanaf begin 1993 te zien 
op televisie en bleef het hele jaar populair. 

In 2001 vormden de afbeeldingen op 
Sundbloms schilderij uit 1963 de basis 
voor een geanimeerde tv-commercial met 
de Coca-Cola-Kerstman in de hoofdrol. 
De commercial is gemaakt door de Oscar-
winnende animator Alexandre Petrov.

Ridley Scott, de regisseur van de science-
fiction cultfilm Alien, is de maker van een 
7 minuten durende animatiefilm waarin de 
iconische ijsberen hun comeback maken.

Een feestelijke tv-commercial toont de 
magie van Kerst in een met hoop vervuld 
verhaal over de liefde van een vader voor 
zijn dochter en de reis die hij aflegt om 
haar kerstwens te laten uitkomen. De film 
is geregisseerd door de Oscar-winnende 
filmmaker Taika Waititi. In een jaar dat 
de wereld op zijn kop stond, reflecteert 
deze campagne de waardering voor onze 
geliefden en de oprechte connectie met 
elkaar tijdens Kerst.
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AL 100 JAAR, SINDS 1920, BRENGT COCA-COLA DE MAGIE VAN KERST TOT LEVEN. 
DE AFGELOPEN DECENNIA ZAGEN WE AL VELE ONVERGETELIJKE KERSTMOMENTEN OP 

HET SCHERM VOORBIJ KOMEN – VAN HET DEBUUT VAN DE KERSTMAN 90 JAAR GELEDEN, 
DE POPULAIRE IJSBEERRECLAMES, DE ICONISCHE KERSTTRUCK TOT DE JINGLE ‘HOLIDAYS 

ARE COMING’. COCA-COLA EN KERST ZIJN ONLOSMAKELIJK MET ELKAAR VERBONDEN. 

GEEF DEZE KERST IETS DAT ALLEEN JIJ KUNT GEVEN - JEZELF


