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Aan: Stichting Reclame Code
t.a.v. Mw. Mr. P.E.C. Ancion-Kors
Postbus 75684
1070 AR Amsterdam

Kenmerk: k08039ew
Utrecht, 1 december 2008

Betreft: ‘Fluffy’ Grasovka Vodka

Geachte mevrouw Ancion-Kors,

In de maand november brengt Walraven|Sax een nieuwe verpakking uit van haar Grasovka
Vodka, genaamd ‘Fluffy’. Speciaal voor de winter is de vodka in een zacht ‘bisonvelletje’
gestoken (zie bijlagen).

Voor nog geen 15 euro is de vodka verkrijgbaar bij de slijter. Bij de DirckIII in Utrecht staan
de flessen prominent voor het glas uitgestald waardoor ook jongeren de aanwezigheid van
deze leuke fles niet zal ontgaan.

Volgens STAP druist de Fluffy verpakking van Grasovka Vodka in tegen twee artikelen uit de
Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken, te weten artikel 3 en artikel 10.

Door de bisonvacht wordt aan het zicht onttrokken hoe hoog het alcoholpercentage van de
vodka is (40%). Door de vacht van de fles te schuiven kun je daar wel achter komen, maar in
eerste instantie is dit onduidelijk. Dit roept volgens STAP verwarring op en is daarom in strijd
met artikel 3 uit de Code:

Artikel 3
Lid 1: Reclame voor alcoholhoudende drank mag geen verwarring wekken over het
alcoholhoudende karakter en het alcoholpercentage van de drank.
Lid 2: Reclame voor alcoholhoudende drank, met inbegrip van de merknaam, de
soortnaam, en de verpakking, mag niet de indruk wekken dat er sprake is van
frisdrank, limonade of andere niet-alcoholhoudende drank.

Daarnaast acht STAP de Fluffy verpakking specifiek gericht op minderjarigen door het hoge
aaibaarheidsgehalte en de knuffelige uitstraling. Om deze reden is de verpakking volgens
STAP in strijd met artikel 10 uit de Code:

Artikel 10 (RvA nieuw)
“Reclame voor alcoholhoudende drank mag zich niet specifiek richten tot
minderjarigen. Meer in het bijzonder zijn de uitingen als omschreven in de toelichting
bij artikel 10 niet toegestaan.”
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Verboden reclame-uitingen in het kader van artikel 10 van de RvA zijn in ieder geval
(deze opsomming is niet limitatief):
- Uitingen/acties waarbij gebruik wordt gemaakt van premiums die specifiek gericht

zijn op minderjarigen zoals poppetjes, knuffels, speelgoedauto’s, spelletjes,
stickers, strandspeelgoed of schoolgerelateerde artikelen;

- Etc.

STAP verzoekt de Commissie uitspraak te doen en de klacht van STAP op basis van
artikelen 3 en 10 van de RvA toe te wijzen.

Hoogachtend,

Ir. W. E. van Dalen,
Directeur STAP

Bijlagen: Foto’s Grasovka Vodka “Fluffy”
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Bijlage: Foto’s Grasovka Vodka “Fluffy”
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