ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΠΟΦΑΗ Αρ. Α 4365
ΑΗΣΟΤΔ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ
ΘΔΜΑ

McCANN ERICKSON, CYTA
ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
“VODAFONE Δπαγγελμαηικά προγράμμαηα”

ΖΜ/ΝΗΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΑΗΣΖΖ ΔΛΔΓΥΟΤ
ΖΜ/ΝΗΑ ΤΝΔΓΡΗΑΖ
ΗΜ/ΝΙΑ & ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ

Α / 4356 / 08.03.2011
15.03.2011
Α /4365 / 17.03.2011

ΤΝΘΔΖ
ΔΠΗΣΡΟΠΖ

J. NASS
Γ. ΝΗΚΟΠΟΤΛΟ
Γ. ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ
Α. ΠΑΠΑΓΑΚΖ
Π. ΒΑΣΖ
. ΠΑΠΑΕΑΦΔΗΡΟΠΟΤΛΟ
Μ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ
Κ. ΒΑΓΔΝΑ

ΔΓΔΔ – ΠΡΟΔΓΡΟ
ΔΓΔΔ
ΓΔ
ΓΔ
McCANN ERICKSON
McCANN ERICKSON
CYTA
CYTA

Λ. ΠΑΝΟ
Α. ΓΔΩΡΓΟΠΟΤΛΟ
ΚΑΣΑΡΟΤ

SPOT THOMPSON
VODAFONE
VODAFONE

ΠΑΡΟΝΣΔ ΣΖ
ΤΝΔΓΡΗΑΖ

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ

ΔΓΔΔ – ΓΔ – ΔΡ

Ζ Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό Κώδηθα
Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο θαη ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο, έιαβε ππόςε ηεο ηελ αίηεζε ειέγρνπ θαη
αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία θαη επηρεηξήκαηα πνπ αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε.
Ζ Δπηηξνπή ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηεο ηελ επηθνηλσλία ηεο εηαηξείαο CYTA νκόθσλα έθξηλε όηη ζηελ
ππό θξίζε επηθνηλσλία ηεο εηαηξείαο VODAFONE γίλεηαη ρξήζε ηνπ ίδηνπ αθξηβώο επηθνηλσληαθνύ
ζρήκαηνο («τουβλάκια») – όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο CYTA – πξνθεηκέλνπ λα νπηηθνπνηεζεί ε,
επίζεο θνηλή, ηδέα ηνπ «χτισίματος» ελόο πξντόληνο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε πειάηε.
Δπηπιένλ ηεο παξαπάλσ νκνηόηεηαο, επεηδή θαη νη δύν εηαηξείεο δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ ίδηα αγνξά,
ε Δπηηξνπή νκόθσλα έθξηλε όηη είλαη πηζαλόο ν θίλδπλνο ζύγρπζεο / παξαπιάλεζεο ηνπ θαηαλαισηή
θαη ζπλεπώο νκόθσλα απνθάζηζε όηη ε επηθνηλσλία VODAFONE, πνπ ρξνληθά εκθαλίζηεθε αξγόηεξα
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από απηήλ ηεο CYTA, πξνζθξνύεη ζην άξζξν 16 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο,
εληόο ησλ πξνζεζκηώλ πνπ νξίδνληαη από ηνλ Καλνληζκό.

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.

