
<b>CNA a interzis spotul TV contra cafelei vrac</b>
Spotul tv anticafea varsata, finantat de Asociatia Romana a Cafelei (ARC), a fost, ieri, interzis la difuzare
printr-o decizie a Consiliului National al Audiovizualului (CNA). CNA a trimis, ieri, o adresa catre toate
televiziunile pentru a stopa difuzarea unei reclame care ruleaza in Romania de peste trei saptamani si al
carei concept este bazat pe ideea ca anumite conditii specifice de transport si depozitare a cafelei varsate
pot cauza imbolnaviri. Motivul pentru care CNA a interzis acest spot este ca i se atribuie cafelei ambalate
calitati pe care nu le detine in exclusivitate, iar, pe de alta parte, pentru ca prin difuzarea repetata a acestei
reclame s-ar fi putut gresit intelege ca rivala cafelei ambalate, cafeaua vrac, este daunatoare si chiar
periculoasa pentru sanatate. ?Nu acesta este modul de a-ti promova un produs, trebuie sa dovedesti ca
produsul tau este mai bun, dar nu printr-o comparatie care, pornind de la idei eronate, sugereaza o
exclusivitate care nu exista?, ne-a declarat Ralu Filip, presedintele CNA. Obiectivul principal al spotului
(finantat de cei mai importanti actori de pe piata cafelei ambalate, reuniti in ARC - Elite Romania, Kraft
Foods Romania, Nestl?, Panfoods, Alka Co si Supreme Imex) a fost de a promova consumul de cafea
ambalata, incercand sa demonstreze ca anumite conditii de transport si depozitare influenteaza negativ
calitatea cafelei varsate, aceasta fiind daunatoare sanatatii. Dan Lazarescu, reprezentantul comerciantilor
de cafea vrac de pe piata cafelei din Romania, declara ca spotul anticafea vrac, finantat de ARC, a fost o
demonstratie de lipsa de fair play pe o piata puternic concurentiala. Dan Lazarescu considera ca ARC a
profitat de faptul ca interesele celor care produc si comercializeaza cafea varsata nu sunt inca reprezentate
colectiv de o asociatie profesionala, dar ca, in perioada imediat urmatoare, actorii pietei cafelei vrac vor
demara un proiect in acest sens. Pe de alta parte, referitor la incalcarea Legii concurentei prin acest spot,
recent interzis, al carui parinte este Asociatia Romana a Cafelei, daca nu va interveni o autosesizare din
partea Consiliului Concurentei, reprezentantii de pe piata cafelei varsate intentioneaza sa inainteze
Consiliului protestul lor.
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