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Postbus 75684
1070 AR Amsterdam

Kenmerk: k09033ew
Utrecht, 4 november 2009

Betreft: seksueel succes met Stolichnaya

Geachte mevrouw Ancion-Kors,

In september adverteerde Maxxium Nederland voor Stolichnaya wodka in de Holland Herald
(zie bijlage).

Op de print-uiting is een sexy, stoute dame te zien met een politie pet scheef op haar hoofd.
Vóór haar staat een fles Stolichnaya wodka afgebeeld. In het midden staat de tekst
“Everybody is somebody’s secret”.

Volgens STAP wordt met deze uiting seksueel succes gesuggereerd. De uiting doet
vermoeden dat je wanneer je Stolichnaya wodka drinkt je een beetje stout wordt, wat leidt tot
geheimpjes. Als een man Stolichnaya wodka drinkt, heeft dit blijkbaar een
aantrekkingskracht op sexy, stoute vrouwen, zoals afgebeeld op de uiting.

“Iedereen is iemands geheimpje” impliceert dat het drinken van Stolichnaya wodka ertoe leidt
dat mensen geheimpjes voor elkaar hebben. Een geheimpje hebben houdt in dat er
spannende dingen gebeuren die blijkbaar een beetje fout en stout zijn en die niet iedereen
mag weten.

Een voorbeeld hiervan is vreemdgaan. De uiting suggereert dat mannen die Stolichnaya
wodka drinken geheimpjes hebben, waarvan de vrouw in de reclame-uiting een voorbeeld is.
Zij is het geheimpje, het seksuele succes van de Stolichnaya man.

Om bovenstaande reden is de uiting volgens STAP in strijd met artikel 8 RvA (2009):

Artikel 8 RvA
Reclame voor alcoholhoudende drank mag niet de indruk wekken dat er een causaal verband
is tussen de consumptie van alcoholhoudende drank en het hebben van sociaal of seksueel
succes. De indruk dat dit causale verband bestaat kan ook ontstaan door middel van de
suggestie dat alcohol wordt geconsumeerd zonder dat de alcoholconsumptie daadwerkelijk in
beeld komt.
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STAP verzoekt de Reclame Code Commissie hier uitspraak over te doen.

Hoogachtend,

Ir. W.E. van Dalen
Directeur STAP

Bijlage:
1. Print-uiting Stolichnaya wodka, Holland Herald, 12-09-2009
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Bijlage 1: Print-uiting Stolichnaya Wodka


