
 Efter seks års pause bragte 
Coca-Cola i 2017 deres 
julepyntede lastbiler tilbage 
på tour i Danmark. Den 
startede oprindeligt i en 
reklamefilm, men udviklede 
sig til lidt af en tradition i 

mange lande. 
– Det har været fantastisk at se dan-

skerne strømme til julelastbilen, da vi 
valgte at bringe den tilbage. Derfor var vi 
heller ikke i tvivl om, at julelastbilen skal 
ud med friske forsyningerne igen i 2019, 

som den var det i 2017 og 2018, siger Jes 
Randrup Nielsen, kommunikationschef 
hos Coca-Cola Danmark.

Idéen til at bruge lastbilen som om-
drejningspunkt for at sælge flere colaer 
var i en reklamefilm fra 1995. Her bringer 
en række på tre specialbyggede lastbiler 
amerikanske 18-wheelers julestemningen 
– og colaerne – ind i en mindre by. 

Mens bilerne passerer træer og huse, 
bliver julelysene tændt. Reklamefilmen 
blev de efterfølgende år vist i mere end 
100 lande. 

– Den reklame satte gang i en idé, som 
i Tyskland betød besøg af julelastbiler i 
1998, og i 2001 kørte den første karavane 
på tværs af USA, fortæller Jes Randrup 
Nielsen.

Flere lande bruger også lejligheden til 
at samle penge ind til dem, som har svært 
ved at få pengene til at række i juletiden. 
Coca-Cola Danmark samlede sidste år 
over 400.000 kroner ind til Mødrehjælpen. 

I Danmark besøger julelastbilerne i 
løbet af november og december 38 steder 
og uddeleler titusindvis af Coca-Cola’er.  

   Jesper Lunau           Coca-Cola Danmark, Coca-Cola Finland

I 2018 kunne man donere 
penge til Mødrehjælpen og få 
en minilastbil med hjem.

I år deler Coca-Cola 
friske forsyninger ud 
på 38 steder over 
hele Danmark.

Lastbilen er  
en juletradition

Det er det danske 
firma Roadshows, 
som står for den 
danske Coca-Cola- 
lastbil.

»Flere lande bruger 
også lejligheden til at 
samle penge ind til 
dem, som har svært 
ved at få pengene til 
at række i juletiden.«

Jes Randrup Nielsen, kommunikations- 
chef hos Coca-Cola Danmark

Colalastbilen kører også i de koldeste egne. Her har den 
for første gang krydset den arktiske cirkel for at nå frem til 
Julemandens Landsby i Rovaniemi, Lapland i Finland.

Her kan du 
møde lastbilen  
www.coke.dk/jul
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