Den 4. november 2021

Afgørelse – 2021-8 Din lokale bodega
Om Alkoholreklamenævnet
Nævnet beskæftiger sig med markedsføring af alkohol. Da sagen omhandler markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, har Nævnet kompetence til at behandle sagen. Nævnet bemærker samtidig, at den faktiske administration af udskænkningen hører under politiets kompetence.
Nævnet ønsker aktivt at bidrage til en ansvarlig alkoholkultur, ligesom Nævnets retningslinjer har til formål at beskytte børn og unge. Børn og unge er underlagt et særligt beskyttelsesbehov grundet deres naturlige godtroenhed, og børn og unge og alkohol hører
ikke sammen. Nævnet lægger derfor vægt på, at de erhvervsdrivende indretter markedsføringen af alkohol således, at der ikke sendes forkerte signaler, særligt ikke til børn og
unge, om alkoholindtagelse.

Baggrund
Alkoholreklamenævnet, der håndhæver retningslinjerne for markedsføring af alkohol i
Danmark, har modtaget en klage over markedsføring af appen ”Din lokale bodega”.
Nævnet har orienteret og anmodet indklagede, Din lokale bodega, om oplysninger vedrørende sagen den 19. august 2021. Nævnet har modtaget telefonisk svar fra indklagede
den. 4. september 2021.
Indhold
Sagen omhandler Din lokale bodegas markedsføring af alkohol i radio og via hjemmesiden dinlokalebodega.dk.
Alkoholreklamenævnet kan konstatere, at markedsføringsmaterialet den 12. oktober
2021 er at finde på hjemmesiden dinlokalebodega.dk.
Ved markedsføring forstås enhver handling foretaget i erhvervsøjemed. Begrebet dækker
over enhver handling, adfærd, fremstilling eller kommerciel kommunikation, foretaget
af en erhvervsdrivende med direkte relation til promovering, salg eller udbud af et produkt til forbrugerne. En reklame for en app i radio og via en hjemmeside, vil altid blive
betragtet som markedsføring.

Klager har lyttet til markedsføringen fra "Din lokale bodega" i morgenradioen den 14.
juli 2021 og den 11. august 2021. Klager har anført, at markedsføringen for appen ”Din
lokale bodega” tilbyder abonnement på fyraftensøl, dvs. 1 øl om dagen til 100 kr.
Indklagede har anført, at det ikke er hensigten, at tiltaget skulle fremme umådeholdent
forbrug.
Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet har vurderet, om der med markedsføringen er sket en overtrædelse af Alkoholreklamenævnets retningslinjer for markedsføring af alkohol § 3, stk. 2
og § 6, stk. 1.
§ 3, stk. 2. Markedsføring af alkohol må ikke opfordre til et stort eller umådeholdent
forbrug.
§ 6, stk. 3. Markedsføring af alkohol må aldrig finde sted i det offentlige rum, i medier,
eller i øvrig sammenhæng, hvor publikum primært er børn og unge.

Nævnet kan konstatere, at det af markedsføringsmaterialet på hjemmesiden fremgår:
”Din lokale bodega er en app til smartphones.
For 99 kr. om måneden, kan brugeren få serveret en daglig øl på bodegaer rundt omkring i hele Danmark.
Din lokale bodega-appen viser brugeren vej til den nærmeste øl.
Sommer tilbud!
Send en SMS til 1245, med teksten "dinlokalebodega" og få 30 øl, eller 10 shots helt
gratis!
Vi opfordrer til ikke at drikke mere end Sundhedsstyrelsen anbefaler.
Aldersgrænse 18+”
Nævnet har vurderet, om der med formuleringen ”For 99 kr. om måneden, kan brugeren
få serveret en daglig øl på bodegaer rundt omkring i hele Danmark” sker en opfordring
til umådeholdent forbrug.
Markedsføringen af tilbuddet giver mulighed for at få serveret én øl dagligt, hvilket, ikke
kan betragtes som umådeholdent forbrug. Én øl om dagen strider ikke mod Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser. Det er derfor Alkoholreklamenævnets vurdering, at der ikke
sker en opfordring til umådeholdent forbrug, og at markedsføringen derved ikke er en
overtrædelse af retningslinjerne for markedsføring af alkohol, jf. § 3, stk. 2.
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Derudover er det Nævnets vurdering, at radiokanalerne ”Classic Rock” og ”myRock” er
radiokanaler, der henvender sig til et voksent publikum, hvorfor der heller ikke er tale
om, at markedsføringen appellerer til børn og unge., jf. § 6, stk. 3.
Alkoholreklamenævnet udtaler ikke kritik.

Venlig hilsen
ALKOHOLREKLAMENÆVNET

Marlene Winther Plas
Formand
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