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Tilfreds med at bar-kæde retter ind efter Alkoholreklamenævnets kritik 

Bar-kæden Rekom har bekræftet, at kæden vil efterleve markedsføringsreglerne, ef-
ter at den er blevet kritiseret for at overtræde retningslinjerne for markedsføring af 
alkohol. Alkoholreklamenævnets formand opfordrer til, at de erhvervsdrivende i nat-
telivet vil følge det gode eksempel. 

I 2019 og 2020 udtalte Alkoholreklamenævnet kritik mod flere af bar-kæden Rekoms 
barer og diskoteker for at opfordre til et stort eller umådeholdent forbrug af alkohol 
og for at rette markedsføring af alkohol mod børn og unge. 

Rekom har nu over for Alkoholreklamenævnet erklæret, at kæden vil rette sig efter 
nævnets henstillinger og blandt andet undlade konkurrencer, der opfordrer til og 
præmierer druk. 

”Det er meget tilfredsstillende, at Rekom har meddelt, at virksomheden vil sørge for 
at holde sig inden for rammerne. Det viser, at det er effektivt, når Alkoholreklame-
nævnet går i dialog med de erhvervsdrivende om deres markedsføring af alkohol”, 
siger formanden for Alkoholreklamenævnet, Marlene Winther Plas, idet hun under-
streger, at nævnet naturligvis følger op på, om de erhvervsdrivende også reelt retter 
sig efter dets henstillinger og kritik. 

Alkoholreklamenævnet vejleder og udtaler kritik, hvis de erhvervsdrivende ikke føl-
ger retningslinjerne for markedsføring af alkohol. I de få tilfælde, hvor det ikke er 
nok, viderebringer nævnet sagen til Forbrugerombudsmanden til behandling efter 
markedsføringslovens regler. 
 
”Jeg vil gerne opfordre til, at alle aktører i nattelivet sikrer sig, at de holder sig inden 
for lovgivningens rammer. Markedsføring, der opfordrer til umådeholdent forbrug af 
alkohol eller druk, er forbudt. Det samme gælder markedsføring af alkohol over for 
børn og unge. Markedsføring af alkohol skal ske med omtanke og et aktivt medan-
svar”, siger Alkoholreklamenævnets formand. 

Alkoholreklamenævnet udgav i august sammen med Forbrugerombudsmanden ti 
gode råd, der fortæller de ansvarlige for diskoteker og natklubber, hvordan de kon-
kret sikrer sig at overholde reglerne om markedsføring af alkohol. 

 
Yderligere info: Lea Kholghi Frederiksen, kontakt@alkoholreklamenaevnet.dk, 29 27 26 23. 
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