Υπεύθυνη κατανάλωση - Η δέσμευσή μας
Στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία θέλουμε η κατανάλωση των προϊόντων μας να συνδέεται πάντα με
ευχάριστες εμπειρίες που φέρνουν κοντά τους ανθρώπους, δημιουργούν θετικές αναμνήσεις και
προσφέρουν απόλαυση. Είμαστε αντίθετοι στην κατάχρηση και τη χωρίς μέτρο κατανάλωση γι αυτό
και κάθε χρόνο πραγματοποιούμε πολλαπλές δράσεις για την προώθηση της Υπεύθυνης
Κατανάλωσης αλκοόλ.










Αυτοδεσμεύεται και θέτει από μόνη της υψηλά πρότυπα και αυστηρούς κανόνες για την υλοποίηση
της επικοινωνίας της.
Κάθε εμπορική δράση και επικοινωνία της απευθύνεται αποκλειστικά σε ενηλίκους και
αποφεύγονται ενέργειες που μπορεί να εμπλέκουν ανηλίκους.
Οι διαφημίσεις της προβάλλουν την κατανάλωση αλκοόλ και όχι τα αποτελέσματά της.
Οι διαφημίσεις στην τηλεόραση προβάλλονται μετά τις 19.00, ενώ οι πρωταγωνιστές είναι άτομα
άνω των 18 ετών.
Δεν χορηγεί εκδηλώσεις που απευθύνονται σε άτομα κάτω του νομίμου ορίου ηλικίας κατανάλωσης
αλκοόλ.
Δεν χορηγεί αγώνες αυτοκινήτων, μηχανών κτλ.
Το μήνυμα «απολαύστε υπεύθυνα» αναγράφεται σε όλες τις συσκευασίες της και αναφέρεται σε
κάθε διαφημιστικό μήνυμά της.
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στην ιστοσελίδα της σε άτομα κάτω των 18 ετών, ενώ διατηρεί ειδική
ενότητα ενημέρωσης για την υπεύθυνη κατανάλωση.
Τέλος, ζητά και αναμένει από τους συνεργάτες της: να είναι ενήμεροι για την πολιτική μας για το
Αλκοόλ και να ακολουθούν τις αρχές μας για την προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης.

Οι αρχές μας για την Υπεύθυνη Κατανάλωση
1.
2.
3.
4.
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Πιστεύουμε ότι η υπεύθυνη κατανάλωση μπίρας μπορεί να είναι μέρος ενός
ισορροπημένου και θετικού τρόπου ζωής για τους ενήλικες που την επιλέγουν
Πιστεύουμε ότι ο ενημερωμένος πολίτης έχει ευθύνη της ατομικής του συμπεριφοράς
Δεσμευόμαστε να ενημερώνουμε σωστά το καταναλωτικό κοινό, σχετικά με την υπεύθυνη
κατανάλωση αλκοόλ
Θεωρούμε ότι οι εργαζόμενοι μας οφείλουν πρώτοι από όλους να επιδεικνύουν υπεύθυνη
συμπεριφορά ως προς την κατανάλωση αλκοόλ
Δεσμευόμαστε ότι όλες οι εμπορικές μας δραστηριότητες θα τηρούν αυστηρά τη
νομοθεσία, αλλά και τις αρχές της εταιρίας μας, αποθαρρύνοντας την ανεύθυνη
κατανάλωση
Επενδύουμε στο διάλογο και στην ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων, σε συνεργασία με
τους κοινωνικούς μας εταίρους, ώστε να αποτρέψουμε την κατάχρηση και την ανεύθυνη
κατανάλωση αλκοόλ
Δεσμευόμαστε να παρακολουθούμε, να αξιολογούμε και να δημοσιοποιούμε συστηματικά
τις ενέργειές μας για την προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης

Θεωρούμε ότι υπάρχει ένας και μοναδικός κανόνας που ισχύει για όλους τους ενήλικες
καταναλωτές: «Πρέπει πάντα να πίνουμε με μέτρο, στον κατάλληλο χρόνο, στον κατάλληλο τόπο και
για τους σωστούς λόγους».

