ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΠΟΦΑΗ Αρ. Α 4249
ΑΙΣΟΤΔ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ
ΘΔΜΑ

BOLD OGILVY, ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΡΑΝΣΗ
ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
“GARNIER AMBRE SOLAIRE”

ΗΜ/ΝΙΑ & ΑΡΙΘΜΟ ΑΙΣΗΔΧΝ ΔΛΔΓΥΟΤ
ΗΜ/ΝΙΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ
ΗΜ/ΝΙΑ & ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ

Α / 4245 / 03.06.2010
08.06.2010
Α / 4249 / 09.06.2010

ΤΝΘΔΗ
ΔΠΙΣΡΟΠΗ

Μ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΙΟΤ
Α. ΣΟΠΑΛΙΓΟΤ
Δ. ΒΙΚΟΝΟΠΟΤΛΟΤ
Π. ΜΠΟΤΚΑ
Α. ΙΜΑ
Η. ΟΤΡΟΤ
Δ. ΦΑΛΣΙΓΗ
. ΜΑΡΓΑ

ΓΔ – ΠΡΟΔΓΡΟ
ΓΔ
ΔΓΔΔ
ΔΓΔΔ
BOLD OGILVY
ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΡΑΝΣΗ
ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΡΑΝΣΗ
ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΡΑΝΣΗ

Α. ΣΑΓΑΡΗ
Μ. ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ
Υ. ΝΙΚΟΛΑΨΓΟΤ
Δ. ΣΑΜΠΟΤΛΗ
Β. ΠΑΠΑΥΑΡΑΛΑΜΠΟ

PUBLICIS
PUBLICIS
L’ OREAL HELLAS
L’ OREAL HELLAS
L’ OREAL HELLAS

ΠΑΡΟΝΣΔ ΣΗ
ΤΝΔΓΡΙΑΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ

ΔΓΔΔ – ΓΔ – ΔΡ

Η Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό Κώδηθα
Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο θαη ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο, έιαβε ππόςε ηεο ηελ αίηεζε ειέγρνπ,
εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία θαη αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ θαζώο θαη
όζα αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπδήηεζε.
Καηαρώξεζε:
ρεηηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό «ηο 1ο λάδι μασρίζμαηος με ανηηλιακή προζηαζία» πνπ ζπκπιεξώλεηαη κε
αζηεξίζθν κε ηε δηεπθξίληζε «ηης GARNIER» ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη κε ηνλ ηξόπν πνπ επηθνηλσλείηαη
δεκηνπξγεί ζηνλ θαηαλαισηή ηελ εζθαικέλε εληύπσζε όηη ην δηαθεκηδόκελν πξντόλ ‘’GARNIER
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AMBRE SOLAIRE Λάδη καπξίζκαηνο κε αληειηαθή πξνζηαζία 10, 15 & 20’’ είλαη ην 1ν ηέηνηαο
θαηεγνξίαο πξντόλ πνπ θπθινθνξεί ζηελ αγνξά γεληθόηεξα.
Δθ’ όζνλ πξόζεζε ηεο εηαηξείαο – ζύκθσλα κε ηα όζα ειέρζεζαλ θαηά ηε δηαδηθαζία – ήηαλ λα
κεηαθεξζεί ην κήλπκα όηη ηα παξαπάλσ δηαθεκηδόκελα πξντόληα είλαη ηα πξώηα ηεο GARNIER, απηό
ζα πξέπεη λα δηαηππσζεί κε ζαθήλεηα, όρη κε παξαπνκπή θαη κηθξνύο ραξαθηήξεο, αιιά κε ηελ ίδηα
επηθνηλσληαθή βαξύηεηα κε ηνλ ππόινηπν ηζρπξηζκό.
Φπιιάδην:
1. ρεηηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό «ηο 1ο λάδι μασρίζμαηος με ανηηλιακή προζηαζία 10, 15, 20 από ηη
GARNIER» ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη είλαη πηζαλό λα νδεγήζεη ζην ιαλζαζκέλν ζπκπέξαζκα όηη ην 1 ν
ιάδη (είηε ζε πσιήζεηο είηε ζε ρξνληθή πξνηεξαηόηεηα) είλαη απηό πνπ δηαηίζεηαη από ηελ εηαηξεία
GARNIER.
πλεπώο, ηζρύνπλ θαη ζε απηό ην ζεκείν όζα πξνεγνπκέλσο αλαθέξνληαη πεξί ηεο θαηαρώξεζεο.
2. Πεξαηηέξσ, ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη ν ηζρπξηζκόο «καινοηομία» πνπ ππέρεη ζέζε ηίηινπ ζην θέληξν
ηνπ θπιιαδίνπ δεκηνπξγεί ηελ εληύπσζε ζηνλ θαηαλαισηή ελόο λένπ πξντόληνο, πνπ δελ ππήξρε κέρξη
ζήκεξα ζηελ αγνξά θαη ηώξα πηα είλαη δηαζέζηκν από ηελ εηαηξεία GARNIER, ηζρπξηζκόο πνπ
ηεθκεξηώζεθε επαξθώο κόλν γηα ην πξντόλ AMBRE SOLAIRE 20.
Αληίζεηα, γηα ηα πξντόληα κε δείθηε πξνζηαζίαο 10 θαη 15 δελ ηεθκεξηώζεθε θαηλνηνκία θαη γηα ην ιόγν
απηό ε ζύλδεζε ηνπ όξνπ «καινοηομία» κε ηα πξντόληα απηά είλαη πηζαλό λα πξνθαιέζεη
παξαπιάλεζε.
Γηαθεκηζηηθό stand:
Η Δπηηξνπή έθξηλε όηη ηα αλαθεξόκελα ζην stand δελ πξνζθξνύνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΓ-Δ.
Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ε δηαθεκηζηηθή επηθνηλσλία GARNIER
AMBRE SOLAIRE (θαηαρώξεζε θαη θπιιάδην) ζηα παξαπάλσ αλαθεξόκελα ζεκεία κπνξεί λα
νδεγήζεη ζε παξαπιάλεζε, πξνζθξνύεη ζηα άξζξα 3.1, 5 θαη 8 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα
ηξνπνπνηεζεί, ε κελ θαηαρώξεζε εληόο 5 εκεξώλ, ην δε θπιιάδην εληόο 10 εκεξώλ.
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Πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ θαλνληζκό ηεο
ΠΔΔΔ (άξζξν 9, παξ.ε). Δπηζεκαίλεηαη όηη, βάζεη ηνπ θαλνληζκνύ ηεο ΠΔΔΔ (άξζξν 6, παξ.α), ε
πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό χαρακηήρα.
Τπελζπκίδνπκε ζύζηαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΔΔ πξνο ηα εκπιεθόκελα κέξε λα κε ρξεζηκνπνηνύλ ή θάλνπλ
απνζπαζκαηηθέο αλαθνξέο ζε απνθάζεηο ησλ Δπηηξνπώλ γηα ζθνπνύο δεκνζηόηεηαο ή πξνβνιήο,
πξνθεηκέλνπ λα απνθεύγνληαη παξεξκελείεο.

