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Bar i Esbjerg får kritik for opfordring til druk
Stalden Pool & Sportsbar i Esbjerg opfordrer i sin markedsføring til et umådeholdent
indtag af alkohol. Derfor udtaler Alkoholreklamenævnet kritik og vil i den kommende
periode holde særligt øje med barens markedsføring.
På sin Facebook-side opfordrer Stalden Pool & Sportsbar i Esbjerg gæster til at drikke
sig til ”Staldmester” ved at drikke ti fadøl á en halv liter. Som belønning får ”Staldmesteren” sit navn indgraveret på ”Staldmestervæggen”.
Dette Facebook-opslag er i strid med retningslinjerne for markedsføring af alkohol,
konkluderer Alkoholreklamenævnet efter at have behandlet sagen, og nævnet forventer, at Staldens Pool & Sportsbar indretter sin markedsføring af alkohol i overensstemmelse med retningslinjerne, herunder det konkrete opslag.
Staldens Pool & Sportsbar har ganske vist over for nævnet bl.a. anført, at baren ikke
anser det for et ekstraordinært forbrug, at man har mulighed for at drikke ti øl i løbet
af åbningstiden, som er på 15 timer. Men det er Alkoholreklamenævnets vurdering, at
konceptet ”Drik dig til staldmester” er en opfordring til umådeholdent indtag af alkohol, uagtet at åbningstiden strækker sig over 15 timer.
”Det er en skærpende omstændighed, at gæsten belønnes for at drikke en masse
store fadøl ved at få sit navn indgraveret på ”Staldmestervæggen”, og ved at der udstedes et gavekort på 100 kr., såfremt gæsten kan indtage de ti fadøl inden kl. 18”,
udtaler formanden for Alkoholreklamenævnet, Marlene Winther Plas. Efter Alkoholreklamenævnets opfattelse giver Staldens Pool & Sportsbar dermed indtryk af, at der
ved indtagelse af store mængder alkohol kan opnås succes.
På dette grundlag udtaler Alkoholreklamenævnet kritik af markedsføringen, og nævnet vil i den kommende periode holde særligt øje med, at Staldens Pool & Sportsbars
markedsføring af alkohol ikke er i strid med retningslinjerne. Finder Alkoholreklamenævnet yderligere overtrædelser, vil Alkoholreklamenævnet anmode Forbrugerombudsmanden om at tage sagen op til behandling efter markedsføringslovens regler.
Yderligere info: Lea Kholghi Frederiksen, kontakt@alkoholreklamenaevnet.dk, 29 27 26 23.
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