Coca-cola.
Coca-Cola is een merk cola. Deze koolzuurhoudende
frisdrank wordt vervaardigd door The Coca-Cola
Company en is overal ter wereld verkrijgbaar.
Coca-Cola is uitgevonden in 1886 door de apotheker
John Pemberton. Hij wou het populaire alcoholische
drankje Vin Mariana namaken. Het werd verkocht in
kruikjes, als dikke siroop die je zelf moest mengen
met water. Nadat een barman op een gegeven
moment het een goed idee vond om het te mengen
met koolzuurhoudend water is coca-cola ontstaan
zoals we het nu kennen.
Het idee om het drankje Coca-Cola te noemen komt
van zijn zakenpartner Frank Robinson. De zwierige
letters op de verpakking van dit colamerk zijn
eveneens van Robinson. Het logo, de flessen en de
drank vormen samen een wereldwijd bekend merk.
De eerste Coca-Cola fabriek werd in 1894 geopend
in Vicksburg, Mississippi. In het begin was CocaCola enkel in karretjes langs de weg te koop, voor
een zogenaamde Nickel, dat een ander woord is voor
een muntstuk van 5 dollarcent. Al snel werd dit

product bekend in heel Amerika, waarna ook de rest
van de wereld volgde.
Tegenwoordig is Coca-Cola over heel de
wereld te koop; van de rijke buurten in
Los Angeles, tot de 'sloppenwijken' in
Thailand; overal worden de
reclamecampagnes met succes beloond.
Het wordt vaak gezien als het symbool
van de Verenigde Staten. De prijs is in
de loop der tijd echter wel veranderd. Terwijl men
er zo'n honderd jaar geleden slechts een stuiver
voor moest betalen, kost een flesje Coca-Cola in
Europa en Amerika nu tussen 1 en 3 euro/dollar.

De oorspronkelijke ontwerpopdracht voor de bekende
colafles specificeerde dat de fles in het donker
herkend diende te worden. Ook als de fles eenmaal
gebroken was, moest ze nog steeds herkenbaar zijn.
De vorm van de fles is gemaakt naar de vorm van
de vrucht van de cocaplant.

