
Markedet
På det danske læskedrikmarked har sodavand
med forskellige citrussmage traditionelt spillet en
betydelig rolle. I dag udgør fx. appelsinsodavand
mere end 10% af det samlede læskedriksalg i
Danmark, og kategorien har i de seneste ti år
oplevet en stabil
vækst.

Resultater
Fanta er i dag Danmarks
og i øvrigt også verdens
største appelsinsoda-
vand, hvilket samtidig
gør den til verdens 
tredjestørste læskedrik.

Fanta er højt værdsat
blandt forbrugerne for
sin gode smag, og den
iøjnefaldende markeds-
føring har ligeledes vun-
det genklang. Desuden
har mærket nydt godt af
at være et af de fire 
primære brands fra The
Coca-Cola Company,
der har verdens mest
udbredte og effektive
tapperi- og distributions-
system.

I Danmark er Fanta
andet og mere end
appelsinsodavand, idet
der også findes grape-
og lemonvarianter, og i
de seneste år har Fanta
mærket – set samlet –
oplevet solid fremgang.

Historien 
Fanta har en helt speciel historisk baggrund med
udgangspunkt i anden verdenskrigs mangel-
samfund. På grund af krigen kunne det
daværende tyske Coca-Cola tapperi ikke få de
nødvendige råvarer til at producere “The Real
Thing”. I stedet besluttede man sig til at lave en
sodavand på baggrund af de råvarer og andre
ingredienser, som var tilgængelige på markedet.

Resultatet blev, at man i 1941 lancerede
Fanta for simpelthen at overleve som 

sodavandsproducent. Navnet blev fundet
via en konkurrence blandt fabrikkens 

medarbejdere. Det stammer fra det
engelske ord for fantasi, ”fantasy”.

Efter krigen forsvandt Fanta fra
markedet, men The Coca-Cola
Company beholdt mærkevare-
registreringen. I 1955 beslut-
tede man at revitalisere det
velklingende navn ved at
lancere en ny appelsinsoda-
vand i Italien (Napoli).
Denne sodavand gik i de
efterfølgende år sin sejrs-
gang i de stadigt vok-
sende markeder, som The 
Coca-Cola Company satsede
på uden for USA.

Succesen betød, at man
besluttede også at introducere

læskedrikken for de amerikanske
forbrugere. Det skete den 1. juni

1960, og siden hen er Fanta, først
som appelsinsodavand og siden med 

en lang række smagsvarianter, blevet
endnu en global forbrugerfavorit. For The 

Coca-Cola Company udgør Fanta et frem-
ragende supplement til Coca-Cola på markeder
over hele verden. Rundt om i verden afspejler
de mange smagsvarianter bl.a. kulturforskelle og 
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forbrugernes forskellige smagspræferencer i de
forskellige lande.

Smagsvarianterne findes for langt de flestes
vedkommende inden for citrusfrugter, men der
eksisterer også Fanta-varianter, som falder uden
for denne kategori.

I Thailand findes fx. Fanta Fruit Punch, som er
en smag af blandede eksotiske frugter, og i andre
lande findes smagsvarianter som fx. jordbær og
agurk.

Produktet 
Fanta kom til Danmark i 1964 som appelsinvand
under navnet Fanta Orange. Fanta blev lanceret i
sin egen karakteristiske ringflaske. Af hensyn til
det danske returflaskesystem blev ringflasken dog
nogle år senere trukket tilbage fra markedet.
I 1991 blev den suppleret med en sukkerfri
udgave, Fanta Orange light, og i 1996 kom den
populære Fanta Pink Grape på markedet. Senest
er Fanta Icy Lemon kommet til i 2001.

Fanta har tidligere været repræsenteret i
Danmark med citron- og grapevarianter - Fanta
Lemon (1967-81) og Fanta Grape (1970-81),
men det viste sig efter en tid, at det danske
marked dengang endnu ikke var helt parat til nye
smagsvarianter af Fanta.

Fanta Orange, Fanta Orange light, Fanta Pink
Grape og Fanta Icy Lemon fås i Danmark i 0,25
liter glasflaske, 1/2 liter og 1 1/2 liter plastflasker
– alle returflasker.

Seneste udvikling
Fanta blev tidligere opfattet som en sodavand til
børn, bl.a. fordi Fanta i sin kommunikation ofte
tog udgangspunkt i Disneys univers. Siden 1995
har Fanta ændret denne opfattelse. Den primære
målgruppe er i dag teenagere, og Fanta er således
markedsføringsmæssigt blevet positioneret som
en sodavand netop for teenagere. Ifølge analyser
er denne positionering lykkedes. Salget er steget,
og mærket opfattes i målgruppen som et moder-
ne, ikke barnligt mærke, og Fanta er i dag den

foretrukne appelsinvand blandt teenagere.
Sommeren 2001 lancerede Fanta en ny smags-

variant i Danmark, Fanta Icy Lemon. Denne nye
læskedrik er umiddelbart faldet i danske for-
brugeres smag og er indtil videre blevet en stor
succes.

Markedsføring 
Markedsføringen af Fanta tager udgangspunkt i
mærket som en sodavand først og fremmest for
teenagere. Med fokus på det sociale samvær
markedsføres Fanta som en sodavand, man
nyder sammen med vennerne – “Fun with
friends”. Markedsføringen af Fanta eksekveres
under sloganet “Share the Fun”, og den tager
afsæt i de handlinger og begivenheder, som
involverer og engagerer teenagere.

Derfor har Fanta som en af de første mærke-
varer i Danmark brugt SMS teknologien som et
vigtigt element i markedsføringen. SMS rummer
kontakt og samvær, og teknologien er i særlig
grad blevet en populær kommunikationsmåde
blandt teenagere.

Et andet eksempel er Fantas rolle som 
hovedsponsor for beach volleyball aktiviteterne
under Dansk Volleyball Forbund. “Fanta Beach
Volley Tour” er den landsdækkende beach volley
turnering, hvor alle kan deltage, og tour’en ender
med at kåre årets Danmarksmestre i beach 
volleyball. I 2001 deltog mere end 3.500 aktive
beach volley spillere i turneringen, og mere end
90.000 tilskuere fulgte aktiviteterne rundt om på
de mest populære danske badestrande.

Fantas engagement i beach volleyball er – 
som den øvrige kommunikation omkring mærket
– baseret på det glade sociale samvær med 
vennerne, og er på den måde med til at fast-
holde konsistensen i Fantas positionering over
for målgruppen.

Mærkeværdi
Fantas mærkevareværdier udtrykkes bedst 
gennem en kombination af udsagnene “Great

tingling orange taste” og “Fun with friends”. Fanta
er en læskedrik, der med sin karakteristiske rige
appelsinsmag indgår som en accepteret del af
samværet, når teenagere har det sjovt sammen.

I Thailand kan man få Fanta med eksotiske frugter,
og andre steder fås Fanta med jordbærsmag
eller sågar med smag af agurk.

Navnet Fanta kommer fra det engelske ord for
fantasi: Fantasy.

Fanta har i Danmark været hovedsponsor for
“Fanta Beach Volley Tour” siden 1996.

I Fanta konkurrencen “Win A Fantastic Day” i år
2000 indsendte mere end 10.000 danske teen-
agere en beskrivelse af de begivenheder, som
en god dag med vennerne skulle indeholde,
hvis de kunne bestemme. For ca. 150 gik
ønskerne i opfyldelse.

Ting du ikke vidste om
Fanta


