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Hvorfor (endnu) en serie om hård druk?

Tema i kommunalvalgkampen
- Har de folkevalgte mistet 
kontrollen med nattelivets udvikling?

Kapitaliseringen af druk
- Hvem ejer nattelivet?

- Fremmes de unges drukkultur 
kommercielt - hvordan?



Serien afdækkede:
Rekom benyttede sig af ulovlig, aggressiv markedsføring 
herunder præmiering af hård druk, skjult markedsføring 
og falske brugeranmeldelser på Trustpilot.

Danmark har Nordens mest afslappede forhold til 
markedsføring af alkohol.

Københavns Kommune har som ambition at ændre 
nattelivet.

Detailhandlen fremmer salg af sprut til unge i gaderne 
omkring nattelivet. 

Ingen alderskontrol i e-handel. Coop og De Samvirkende 
Købmænd støtter nu hævet alderskrav til 18 år for køb af 
alkohol.

Statsminister Mette Frederiksen (S) meldte ud, at den 
»heftige drukkultur« skal ændres.



Rekom – fadøl og jägerbobs til milliarder

100 barer i Danmark

200 i Skandinavien og Storbritanien

Sidder på de store festgader i 
København og Aalborg

Vil omsætte for mindst 2 milliarder 
kroner i 2022.

Professionaliserede barbranchen



Sådan gjorde vi
Forstå love, regler og sanktioner (eller mangel på samme)

Markedsføringsloven: God markedsføringsskik, vildledende markedsføring, skjult markedsføring. 

Alkoholreklamenævnet ‘Retningslinjer for markedsføring af alkohol’:

§ 3 – Ansvarlig markedsføring

Stk. 2. Markedsføring af alkohol må ikke opfordre til et stort eller umådeholdent forbrug.

§ 4 – Markedsføringens udformning og indhold

Stk. 3. Markedsføring af alkohol må ikke give indtryk af, at et vist forbrug kan være sundt, kan give 
succes eller kan forbedre forbrugernes mentale eller fysiske formåen.

Undersøg praksis 
Markedsføring online, hjemmesider, SoMe, Youtube, Trustpilot mv.



Det fandt vi – “Challenges”



Trods afgørelser om, at samme koncept 
overtræder retningslinjerne

Om Café Guldhornene (Rekom-ejet barkæde)

»Uanset længden af aktiviteten opfordres der til, at samme gæst drikker 10 store fadøl i løbet af 
åbningstiden. Det er på den baggrund nævnets vurdering, at markedsføringsmaterialet opfordrer 
til et umådeholdent forbrug«. 

Gæsten vil med et tilbudt skilt med sit navn på i baren, »opnå en belønning, hvilket kan sidestilles 
med, at indtagelse af alkohol giver succes«.

Alkoholreklamenævnet, marts 2020 



Rekoms reaktion

Først: 

»Vi har respekt for Alkoholreklamenævnets afgørelse«.

»Vi har tilpasset markedsføringen af ’Ridder’-produktet, så vi i vores markedsføring af 
produktet på Facebook og andre steder ikke længere nævner, at man kan få sit navn på 
væggen«.

»Vi har i Danmark har en lang tradition for at gå på bar og værtshuse og deltage i 
quizzer og udfordringer, fordi det er sjovt, og noget man kan gøre sammen med sine 
venner«. 

Siden:

»Rekom beklager, at vi i nogle tilfælde ikke i tilstrækkelig grad har fulgt 
Alkoholreklamenævnets henstillinger. Vi går nu alle challenges igennem for at sikre, at 
de følger henstillingerne. Vi er i gang med at fjerne dem, hvor der kan være den mindste 
tvivl«. 

Lars Børsting, politisk direktør, Rekom.



Skjult og vildledende markedsføring
”Community” Civitas

+30.000 medlemmer på 
Facebook

Intet spor af Rekom

Skjult reklame

Markerer i dag

Rekom-ansatte storroste      … 
Rekom

Ulovlig vildledning 
markedsføring

Indlæg slettet



Spørgsmål?

… og tak for opmærksomheden 
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