
Kampania mia³a spowodowaæ ograni-
czenie dostêpu do alkoholu osobom
nieletnim. Zaanga¿owali siê w ni¹ pro-
ducenci piwa, maj¹cy 90-procentowy
udzia³ w polskim rynku, skupieni
w Zwi¹zku Pracodawców Przemys³u
Piwowarskiego (ZPPP). Partnerem
w przedsiêwziêciu zosta³a Pañstwowa
Agencja Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych (PARPA). Ju¿ samo
nak³onienie jej do wspó³pracy wzmac-
nia zaufanie odbiorców i si³ê przekazu,
a jednocze�nie jest wydarzeniem
medialnym.
Mentalno�æ
ZPPP powsta³ w po³owie 2002 roku.
Zadania, jakie sobie wyznaczy³, to
zmniejszenie rozmiarów spo¿ycia
alkoholu przez nieletnich oraz zmiana
postawy sprzedawców i �wiadków
jego sprzeda¿y.
- Prze�wiadczenie, ¿e �piwo to nie
alkohol� mo¿e przek³adaæ siê na tra-
giczne w skutkach zachowania m³o-
dych ludzi. Zanim zdecydowali�my siê
na realizacjê kampanii w tej konkret-
nej formie, zlecili�my wykonanie badañ
maj¹cych na celu okre�lenie zjawiska
sprzeda¿y alkoholu nieletnim. Okaza³o
siê, ¿e w 77 proc. spo�ród 818 skle-
pów, m³odociani bez problemu kupili
alkohol - wspomina Danuta Gut,
Dyrektor Biura Zarz¹du ZPPP.
Firmy, bior¹ce udzia³ w akcji, s¹ zado-
wolone z jej wyników. Badania sopoc-
kiej Pracowni Badañ Spo³ecznych
pokazuj¹, ¿e po pierwszej edycji poja-
wi³y siê zmiany w �wiadomo�ci spo-
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Zaanga¿owanie
firmy w kampaniê
spo³eczn¹ czêsto

budzi podejrzenia 
o �ukryty� cel takich

dzia³añ. Czy jest to ele-
ment strategii marketingo-

wej, chwilowa moda, 
a mo¿e odpowied� na kroki

konkurencji? �Alkohol � nielet-
nim dostêp wzbroniony� 
to has³o ubieg³orocznej, akcji
przemys³u piwowarskiego 
i sektora zdrowia publicznego.
Czy przy�wieca³y jej szczytne
cele, �wiadomo�æ problemu 
i odpowiedzialno�æ za w³asn¹
dzia³alno�æ?

Represyjna 
kampania

Organizatorzy: Pañstwowa Agencja Rozwi¹zywania Proble-
mów Alkoholowych i Zwi¹zek Pracodawców Przemys³u
Piwowarskiego
Zakres terytorialny: punkty gastronomiczne i sprzeda¿y
detalicznej w ca³ej Polsce
Termin: od 1 lipca 2003 roku, z intensyfikacj¹ w wakacje.
Kontynuacja � od 23 lispopada 2004 do koñca marca 2005 roku.
Narzêdzia komunikowania:
- 2 rodzaje 30-sekundowych spotów telewizyjnych
- infolinia
- ekspozycja na billboardach w 9 najwiêkszych polskich miastach
- cityboardy, miniboardy i kasetony zainstalowane w miejscowo�ciach wypo-
czynkowych
- plakaty, naklejki na kasy, ulotki a tak¿e ta�ma klej¹ca w rolkach
Kreacja: Marketing&Communicatoins Consultants

O kampanii
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³ecznej. O 5 - 6 proc. wzros³a liczba respon-
dentów deklaruj¹cych, ¿e reaguj¹ w sytuacji
sprzeda¿y alkoholu nieletnim. Oko³o 80 proc.
spo�ród osób, które zauwa¿y³y kampaniê,
stwierdzi³o, ¿e mo¿e ona mieæ istotny wp³yw na
ograniczenie sprzeda¿y alkoholu osobom poni-
¿ej osiemnastego roku ¿ycia. - Jak na kilkumie-
siêczn¹ akcjê to dobry wynik. Jeste�my jednak
�wiadomi tego, ¿e zmiana mentalno�ci spo³e-
czeñstwa to proces, który wymaga czasu
- mówi Pawe³ Kwiatkowski, rzecznik prasowy
Kompanii Piwowarskiej S.A.
Pozostaje czekaæ, a¿ zmiany w �wiadomo�ci
prze³o¿¹ siê na mniejsze spo¿ycie alkoholu.
Tymczasem, jak podaje PARPA, �rednie spo¿y-
cie napojów spirytusowych w Polsce w okresie
od czerwca 2002 roku do czerwca 2003 roku
wzros³o o 25 proc. Najwiêksza czê�æ z tej ilo-
�ci przypad³a na uczniów, studentów i osoby
o niskich dochodach. Dane te w zestawieniu
ze struktur¹ sprzeda¿y alkoholu � ponad
po³owa przypada na piwo, a nieca³e 30 proc.
na wyroby spirytusowe � ka¿¹ aktywnie sprze-
ciwiaæ siê zjawisku. Identyczna tendencja uwi-
doczni³a siê w Rosji. Tam jednak stra¿ników
tradycji bardziej niepokoi odej�cie od popular-
nych dot¹d trunków. Wiarygodno�æ polskich
badañ burzy jedynie nierejestrowany obrót
wyrobami spirytusowymi i winnymi. Przypada
na niego ok. 30 proc. ogólnej sprzeda¿y.
Druga ods³ona
W listopadzie 2004 roku ruszy³a druga edycja
kampanii. Pierwszy etap mia³ przede wszystkim
przypominaæ o obowi¹zuj¹cym prawie, celami
kolejnego s¹ zapobieganie zjawisku, edukowanie
i kontrolowanie sprzedawców. Mog¹ oni otrzy-
maæ �certyfikaty odpowiedzialnego sprze-
dawcy� lub �¿ó³te kartki� - w zale¿no�ci od
postawy, jak¹ przyjêli. Motywem przewodnim
akcji jest ta�ma sugeruj¹ca zagro¿enie, podobna
do materia³ów wykorzystywanych przez policjê.
Mo¿na j¹ ³atwo zinterpretowaæ jako granicê
dostêpu do alkoholu - jej przekroczenie to z³a-
manie prawa. Zastanawiaj¹ce jest jednak zesta-
wienie elementów na plakacie: nastolatek
z butelkê piwa w rêce siedzi przed pust¹ �pó³-
litrówk¹�. Zdaniem El¿biety Radzkiej, z odpo-
wiedzialnej za kreacjê agencji Marketing&Com-
municatoins Consultants, przekaz jest kla-
rowny: postaæ nastolatka w stanie wskazuj¹-
cym na spo¿ycie z butelkami po alkoholu. Tym
samym pokazujemy, ¿e zagro¿eniem dla nielet-
nich jest alkohol w ka¿dej postaci.
Swoje zaanga¿owanie zapowiedzia³a tak¿e
policja. Uruchomiono serwis internetowy
www.sprzeciw.pl oraz �liniê nieobojêtnych�
dla �wiadków sprzeda¿y alkoholu nieletnim.
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W konstruowaniu komunikatów przekazy-
wanych w reklamach spo³ecznych powinni
braæ udzia³ psychologowie. Ich wiedza
pozwala dobrze zdefiniowaæ grupê doce-
low¹, jej oczekiwania, preferencje oraz
odniesienie do systemu warto�ci. Reklamy
komercyjne s¹ czêsto efektem swobodnej
kreacji, gdzie psychologiê traktuje siê
wybiórczo lub w ogóle siê ni¹ nie kieruje.
W przekazach spo³ecznych, z uwagi na

szczytno�æ celu, nale¿y bezwzglêdnie odwo³ywaæ siê do znajomo�ci
mechanizmów perswazji oraz funkcjonowania ludzkiej �wiadomo�ci.
Wa¿na jest te¿ adekwatno�æ nadawcy do grupy odbiorczej. Konsul-
tacje z psychologami powinny dotyczyæ projektowania przekazów
audio-wizualnych, a tak¿e oceny emocjonalno�ci komunikatów.
W tre�ci reklam nie mog¹ siê pojawiaæ zaprzeczenia (np. �S³u¿y do
grania, nie do zabijania�) - to podstawowa zasada zwi¹zana ze spo-
sobem funkcjonowania naszej �wiadomo�ci. Odbiór komunikatu u³a-
twia zapis od lewej do prawej, nie pionowy. Zaleca³abym ostro¿no�æ
przy stosowaniu dwuznacznych symboli. Im mniej elementów, tym
lepiej. Wa¿ny te¿ jest kontrast. D³ugo�æ komunikatów powinna
uwzglêdniaæ zakres pamiêci operacyjnej. Aby komunikat by³ utrzy-
many w polu �wiadomo�ci, nie mo¿e byæ d³ugi. Jestem przeciwniczk¹
formu³owania hase³ zaczynaj¹cych siê w po³owie zdania, np. �...bo
zupa by³a za s³ona� To przecenianie mo¿liwo�ci intelektualnych
odbiorców. Powinny to byæ raczej zdania twierdz¹ce.
dr Aleksandra Jasielska � Instytut Psychologii UAM

Mo¿liwo�ci odbiorców

Struktura spo¿ycia piwa w zale¿no�ci 
od wieku konsumentów

�ród³o: Instytut Badania Opini i Rynku Pentor - Poznañ
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W materia³ach pojawi³y siê nastêpu-
j¹ce komunikaty: �Sprzeda¿ alkoholu
nieletnim to przestêpstwo�, �Sprze-
dawca ma prawo do sprawdzenia
dokumentu to¿samo�ci�, �Alkohol
- nieletnim dostêp wzbroniony�, �Gra-
nica wieku � granic¹ prawa�. Wszyst-
kie bazuj¹ na represyjnych akcentach.
Czy taki zabieg jest w³a�ciwy? Prze-
kazy zawarte w reklamach spo³ecznych
powinny byæ nacechowane emocjonal-
nie. Epatowanie negatywnymi emo-
cjami mo¿e jednak wzbudziæ mechani-
zmy obronne u odbiorcy. Przekaz
mo¿e byæ wówczas ma³o skuteczny.
Motywy - perspektywy
Pierwsz¹, widoczn¹ inicjatyw¹ spo-
³eczn¹ �rodowiska producentów piwa
by³a akcja pod has³em: �Pijani kie-
rowcy wioz¹ �mieræ�. Zaanga¿owanie
w ni¹ Krzysztofa Ho³owczyca, rajdo-
wego Mistrza Polski i Europy, by³o
bardzo trafnym zabiegiem. W drugiej

edycji aktualnej kampanii nie zdecydo-
wano siê jednak na wprowadzanie
równie ciekawych pomys³ów, w tym
widocznych zmian w kreacji. Rodzi
to obawy, ¿e akcja mo¿e nie mieæ
takiego odd�wiêku, jak pierwsza. Pola-
kom mog¹ znudziæ siê te same komu-
nikaty, a zawarte w nich natê¿enie
emocji z czasem mo¿e siê zneutrali-
zowaæ. Podsumowanie kampanii
poka¿e, czy by³o to s³uszne posuniêcie.
Producenci piwa z pewno�ci¹ dobrze
znaj¹ swój rynek i mogli wykorzystaæ
wyniki badañ z 2002 roku. Wskazuj¹
one, ¿e 72 proc. konsumentów sta-
nowi¹ nabywcy poni¿ej 49 roku ¿ycia,
a najbardziej zdeklarowanymi konsu-
mentami s¹ piwosze w wieku 15 � 18
lat (31 proc.). Czy w takiej sytuacji
brak zaanga¿owania rodziców lub bez-
po�redniej akcji skierowanej do m³o-
dzie¿y by³ b³êdem? - Grupê docelow¹
zdefiniowano w³a�nie tak, gdy¿
- wed³ug za³o¿eñ organizatorów - apel

do m³odzie¿y by³by nieskuteczny.
Polacy czêsto zachowuj¹ siê biernie,
nie reaguj¹ w sytuacji sprzeda¿y alko-
holu nieletnim. Sprzedawcy niejedno-
krotnie nie znaj¹ przepisów. Chcemy
to zmieniæ i u�wiadomiæ spo³eczeñ-
stwu, ¿e jego sprzeciw ma znaczenie
- stwierdza Kwiatkowski. - Chcieli�my
pokazaæ, ¿e jeste�my firm¹ odpowie-
dzialn¹ spo³ecznie. W akcjê zaanga¿o-
wali siê nawet nasi przedstawiciele
handlowi � dodaje Eliza Panek, rzecz-
nik prasowy Grupy ¯ywiec.
Miêdzynarodowi eksperci szacuj¹,
¿e straty zwi¹zane z u¿ywaniem i nad-
u¿ywaniem alkoholu w krajach Europy
Zachodniej i w USA siêgaj¹ 3 - 5 proc.
PKB. Przymierzaj¹c ten wska�nik do
naszych realiów,  mo¿na uzyskaæ
kwotê rzêdu 24 - 40 mld z³ rocznie.
Odpowiada ona kosztom leczenia,
wypadków drogowych, zaanga¿owania
wymiaru sprawiedliwo�ci, systemu
opieki spo³ecznej i ubezpieczeñ;
przedwczesnej umieralno�ci; spadkowi
wydajno�ci pracy. Przy wp³ywach
z podatku akcyzowego od sprzeda¿y
napojów alkoholowych na poziomie
kilku miliardów z³otych wnioski
s¹ oczywiste.
Bezspornie, czê�æ dzia³añ ZPPP
i PARPA jest spo³ecznie po¿¹dana.
Do kampanii, której przewodnie has³o
to �Alkohol - nieletnim dostêp wzbro-
niony�, nie przy³¹czyli siê jednak pro-
ducenci wyrobów spirytusowych.
- Na obecnym etapie nie prowadzimy
na ten temat ¿adnych rozmów. Repre-
zentujemy bran¿ê piwowarsk¹, a pro-
pagowanie odpowiedzialnej konsump-
cji przez doros³ych konsumentów oraz
eliminowanie zjawiska prowadzenia
pojazdów po spo¿yciu alkoholu
to nasze zadania statutowe. Mamy
nadziejê, ¿e w miarê popularyzacji
przes³ania, przy³¹cz¹ siê do nas nowe
firmy - odpowiada Gut. 
Je�li miar¹ efektów akcji by³yby kre-
owanie swojego wizerunku i budowa-
nie wiarygodno�ci bran¿y, producenci
piwa zapewne odnotowaliby wyra�n¹
poprawê w obu dziedzinach. Je¿eli
istot¹ sukcesu by³aby d³ugotermino-
wo�æ, �Kampania z ta�m¹� mog³aby
na niego liczyæ.

Borys Czyhin

Lansowanie mody?

Moda na picie piwa przez �rodowiska m³odzie¿owe wynika z dzia³añ na rzecz
zmiany struktury wypijanych trunków czy jest lansowana przez browary? Kam-
pania promuj¹ca napoje niskoprocentowe jest widoczna co najmniej od dekady.
Dlaczego producenci piwa wystêpuj¹ w kampanii przeciwko spo¿ywaniu swo-
jego produktu przez m³odych ludzi? Czy tylko dlatego, ¿e w�ród konsumen-
tów mog¹ byæ nieletni? Trudno sobie wyobraziæ producentów mocnych trun-
ków, wystêpuj¹cych przeciwko sobie. Interpretacja przes³ania fotografii mo¿e
jednak przywo³aæ trywialne pytanie: �co poeta mia³ na my�li?� Zdjêcie wyko-
rzystanie w kampanii przedstawia m³odego cz³owieka (byæ mo¿e nieletniego),
p³ci mêskiej, siedz¹cego na pod³o¿u, wygl¹daj¹cego na zniechêconego lub zmê-
czonego, byæ mo¿e nawet pijanego, z butelk¹ po wódce miêdzy stopami
i butelk¹ piwa w rêku.
Za³ó¿my, ¿e przy okazji akcji, jeden z jego uczestników zadba³ o przemycenie
w tle informacji: picie wódki przez ma³olatów jest brzydkie, nie powinni jej
braæ do r¹k, mog¹ tylko pow¹chaæ pust¹ butelkê. Zdecydowanie lepsze jest
picie piwa, którego butelkê mog¹ sobie potrzymaæ, a byæ mo¿e nawet poci¹-
gn¹æ z niej, akurat gdy fotograf nie patrzy w tê stronê...
Mo¿na zapytaæ: czy nieletni jest rzeczywi�cie nieletni? dlaczego ch³opak, a nie
dziewczyna? zniechêcony czy pijany? czemu butelka od wódki jest pusta?
Wybrano zdjêcie, które mo¿e zniechêcaæ do pijanych m³odych ludzi, ale rów-
nie dobrze mo¿e wzbudzaæ wspó³czucie; ¿e taki spojony z jednej strony lub
nieszczêsny, ¿e mu zabrak³o i po tej gorzale musi utrwaliæ siê jeszcze piwkiem,
albo: nie staæ go na butelkê wódki, wiêc z widocznym zniechêceniem zado-
wala siê piwem?
Intencja komunikatu jest prawid³owa � nadawca nie chce, aby nieletnim sprze-
dawano alkohol. Nie chce, aby upijali siê nim lub uzale¿niali od niego. Ale czy
nie chcemy tylko, ¿eby pili wódkê, a piwko jest OK?

Zbigniew Heryng
Instytut Doradztwa Psychologicznego Animator
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