
RozHoDNUrí nneIrRÁŽHí xoulse RpR
(Čl. ozetzolgtstíŽ)

zadavatel: BAND| VAMos s'r.o.' Poděbradova 32731101a,702 00 ostrava

stěžovatel: soukromá osoba

Médium: TV, internet

stížnost:

stížnost směřuje proti reklamě na oblečeni BAND| vysilané v televizi a umístěné na
internetu. Podle stěžovatele "zobrazeni pohfuu jako příležitosti se módně obléknout
odporuje zásadám slušnosti a ukazuje nedostatek společenské odpovědnosti (k té je
nutno zařadit i potřebnou míru citlivosti Vůči Veřejnosti)' neboť je dehonestujlcÍ
(procítěné líěení pocitů pozůstalých tento efekt ještě zesilují _ v kontrastu s tím' že v
reklamě jde o pořízení obleěení!) a nepřiznivě Vnímané snad každým ólověkem s
alespoň průměrnou úrovní emoéní inteligence'.

Rozhodnutí: reklama je nezávadná

odúvodnění:

členové nezávislé Arbitrážní komise se seznámili s obsahem stížnosti, s Vizuálem
předmětné reklamy a se stanoviskem zadavatele. Ten vc svém vyjádření mj. uvádí:

,,Na této reklamé jsem pracoval od základní myšlenř.y více neŽ 3 roky. Mým
záměrem bylo pochopit téma a prezentovat.|ej v lidské podobě. Bez tragických a
srdcervoucích záběrů a nevhodných scén. Natočit vel|ce citlivě reklamu vkusnou. A
to jak z hlediska společenského, tak i morálního.

smyslem reklamy bylo podat uŽivateli informaci o tom, Že stejně tak jako je potřeba
se správně obléknout na ples a na svatbu' je Více než vhodné správně se obléknout
na pohřeb a bÍát ohled na pozůstalé.

z hlediska Úspěchu ěi neúspěchu reklamy můŽu řict' Ěe splni|a svůj účel' Kromě
nárůstu prode.iů oblečení na pohřeb (spoleěnost BANDt VAMos s.r'o. vede statistiku
účelu nákupu oblečení) nyní klienti chtějí pouz_e.|iŽ jen opráVné oblečeni na pohřeb a
to, černý oblek, óemou kravatu, černou obuv a bílou košili' A to bylo cílem'

PeVně věřím, Že práce, kterou jsem Věnoval rnyšlence pro natočení této reklamy, je
alespoň znát v jejím výsledku. Pokud má r€klama atribut' kteÚ je potřeba změnit' rád
od vás pnjmu jakýkoliv názor na změnu."
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Članové ArbitráŽnÍ komise nespatřuiÍ v pHmáné reklamě rozpor s etiďými
normami, které kodex reklamy na marketingovou komunikaci klade. Reklama je tak
z pohledu kodéxu nezávadná a stÍŽnost se zamítá.

V Praze dne í8. prosince 20í9

il'H*za spÉvnost:
Výkonný řediiel RPR

Adr$áti:
'l. zadavatel Í€klamy
2. sÉŽovatel
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