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Pastaraisiais metais daugėja vartotojų,
ieškančių būdų ne tik kaip gyventi sveikiau,
bet ir rūpintis mus visus supančia aplinka. Todėl natūralūs ir ekologiški produktai
sulaukia vis daugiau pirkėjų dėmesio. Šie
linkę ieškoti ekologiškų produktų ir rinkdamiesi buitinės chemijos prekes.
Tiesa, ne visi vartotojai, nors ir sutinkantys už natūralių ingredientų produktus
mokėti brangiau, atidžiai skaito gaminių
etiketes ir gilinasi, ar reklamose skambiai pristatomi ekologiški gaminiai iš tiesų
yra tinkamos sudėties ir pažymėti sertifikuotais ženklais.
Konkurencijos taryba, atlikdama ekologiškų
cheminių produktų reklamų stebėseną,
siekė įsitikinti, ar verslas, reklamuojantis ekologiškas buitinės chemijos prekes,
pirkėjams siūlo būtent tokius produktus ir
nepiktnaudžiauja vartotojų patiklumu.

KAIP VYKO STEBĖSENA?
Konkurencijos tarybos ekspertai atsitiktine tvarka atrinko 15 ūkio subjektų, kurie
internete skleidžiamose 39 reklamose
buitinės chemijos prekes apibūdino kaip
ekologiškas arba reklamuodami teikiamas paslaugas nurodė, kad naudoja
ekologiškas priemones.
Klaidinančią reklamą draudžiantis skleisti
Reklamos įstatymas numato, kad reklamos davėjas turi turėti reklamos teisingumą patvirtinančius duomenis, todėl
atrinktų bendrovių buvo prašoma pateikti

įrodymus, kurie pagrįstų, jog reklamuojamos buitinės chemijos prekės iš tikrųjų yra
ekologiškos ar kad paslaugos teikiamos
naudojant ekologiškas priemones.
Iš 15 tikrintų ūkio subjektų 12 reklamos
davėjų pateikė sertifikatus bei kitus prekių
ekologiškumą patvirtinančius dokumentus ir pagrindė skleidžiamų reklamų teisingumą.
3 ūkio subjektai nepateikė duomenų, kad jų
parduodamos chemijos prekės iš tiesų yra
ekologiškos, taip pat, kad teikiamos paslaugos naudojant tik ekologiškas priemones. Šiems verslo atstovams Konkurencijos taryba išsiuntė įspėjimus, kad galimai
klaidinančios reklamos turi būti nutrauktos
ar pakeistos. Visi reklamos davėjai nurodytas reklamas pašalino arba pakeitė.
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STEBĖSENOS REZULTATAI

Konkurencijos taryba patikrino 15 ūkio subjektų internete skleidžiamas 39 reklamas, kuriose buitinės chemijos prekės apibūdinamos kaip ekologiškos arba nurodoma, kad bendrovėms teikiant paslaugas naudojamos
ekologiškos priemonės;

12 reklamos davėjų pateikė įrodymus, kad parduodamos buitinės chemijos priemonės yra ekologiškos;

3 ūkio subjektams, nepateikusiems reklamų teisingumą
pagrindžiančių duomenų, buvo išsiųsti įspėjimai nutraukti arba pakeisti reklamas, kurios galimai klaidina vartotoją. Siekiant išvengti galimo vartotojų klaidinimo ateityje,
toms pačioms įmonėms taip pat pasiūlyta susipažinti su
Konkurencijos tarybos parengtomis rekomendacijomis ir
gairėmis

Visi reklamos davėjai galimai vartotojus klaidinančias
reklamas pašalino arba pakeitė.

