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Ζ 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.
Καη’ αξράο, ε Δπηηξνπή έθξηλε αθελόο όηη νη θξάζεηο «αληθινή εμπειρία καυέ» θαη «απολαυστική
εμπειρία καυέ» ελλνηνινγηθά θαη δηαθεκηζηηθά δηαθέξνπλ ζεκαληηθά θαη δελ κπνξνύλ λα εθιεθζνύλ
σο ηαπηόζεκεο, αθεηέξνπ όηη ε δηαηύπσζε «…εμπειρία καυέ» ζπλνδεπόκελε από νπνηνδήπνηε
επίζεην δελ κπνξεί αμησκαηηθά λα ζεσξεζεί απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ηνπ πξντόληνο JACOBS.
Πεξαηηέξσ, από ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ ε Δπηηξνπή δηαπίζησζε όηη ε θξάζε «απολαυστική
εμπειρία καυέ» ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξώηε θνξά από ηελ εηαηξεία KRAFT FOODS γηα ηελ

ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

πξνώζεζε ηνπ πξντόληνο ΚΑΦΔ ΦΗΛΣΡΟΤ JACOBS Flavours ΚΑΡΑΜΔΛΩΜΔΝΟ ΑΜΤΓΓΑΛΟ ζηηο
28/09/2010 κε ηελ ηνπνζέηεζε δείθηε ξαθηνύ ζε ζεκεία πώιεζεο.
Παξ’ όηη απηνύ ηνπ είδνπο ε επηθνηλσλία θαηά ηεθκήξην έρεη πεξηνξηζκέλε εκβέιεηα θη επνκέλσο ε
παξαπάλσ θξάζε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη έρεη ήδε ζπλδεζεί κε ην πξντόλ JACOBS, εληνύηνηο ε
Δπηηξνπή νκόθσλα έθξηλε όηη ε ρξήζε ηεο ίδηαο αθξηβώο – επί ιέμεη – δηαηύπσζεο από ην επζέσο
αληαγσληζηηθό πξντόλ NESCAFE CAPPUCCINO, πνπ αθνινύζεζε ρξνληθά ζηηο 17/10/2010,
πξνζθξνύεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 πεξί κίκεζεο, θαζώο ε ρξήζε ηνπ απνιύησο ίδηνπ
ηζρπξηζκνύ από δύν αληαγσληζηηθά πξντόληα νπσζδήπνηε κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζύγρπζε ζηνπο
θαηαλαισηέο.
Γηα ην ιόγν απηό ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ε επηθνηλσλία NESCAFE CAPPUCCINO θαη
ζπγθεθξηκέλα ε θξάζε «απολαυστική εμπειρία καυέ» ζα πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο εληόο 4
εκεξώλ.

Πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ άξζξν 13.Ε ηνπ
Καλνληζκνύ ηεο ΠΔΔΔ. Δπηζεκαίλεηαη όηη κε βάζε ην ίδην άξζξν ε πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα
Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό αποηέλεζμα ζηην εθαρμογή ηης
παρούζας.
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.

