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Marknadsföring – Så gör du rätt 
 
Branschutbildare välkomnar till utbildningsseminarium den 5 november om 
marknadsföringsreglerna med spännande pågående fall! 
 
Missa för allt i världen inte Branschutbildares dag om marknadsföring där vi 
belyser hur man håller sig inom lagens ramar inom både reklam och PR. 
Dagen blir mycket belysande med kunniga talare på varje punkt. Vi 
presenterar också pågående fall hos alla de tre instanser som hanterar 
marknadsföringstvister: 
 

1. KTF har tagit tre internethandlare inom kosmetikområdet till 
Marknadsdomstolen. Vad har de begått för fel och varför har KTF gått 
just till marknadsdomstolen? 

2. COOPs kampanj ”ekoeffekten” är föremål för prövning hos 
Konsumentverket efter fyra olika anmälningar. Varför har det blivit så? 

3. KTF har tagit upp Apoteket ABs kampanj om cykliska silikoner med 
Reklamombudsmannen. Vad är det KTF reagerat på och varför passar 
ärendet bra hos Reklamombudsmannen? 

 
Andra frågeställningar som kommer att diskuteras och nyanseras under 
dagen är: 
 

 Var går gränsen mellan redaktionellt material och reklam? 

 Hur förhåller sig marknadsföringslagen till speciallagstiftningar som 
kosmetikaförordningen, CLP och REACH? 

 Vad gör Reklamombudsmannen (RO) och vilka konsekvenser får ett 
fällande beslut? 

 
Bli inte ett exempel i Branschutbildares framtida utbildningar om 
marknadsföringsregler… Kom istället på Branschutbildares spännande dag 
om marknadsföring den 5 november!  
 
Kursen riktar sig till framförallt till den som vill lära dig mer om PR och 
marknadsföring och är verksam inom kosmetik, tvätt & rengöring, färg, lim, 
växtskyddsmedel, biocider eller detaljhandel.  
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Föreläsare 
 

   
Elisabeth Trotzig, 
RO 
 

Gunilla Welander, 
Jurist, 
RO 

Maria Mossenberg, 
Ordf. Sveriges 
Annonsörers 
mediekommitté för 
PR/PR and 
Communications 
Manager, L´Oréal 

   
   

   
Stefan Brandt, 
Advokat, 
Lindskog & Malmström 
Advokatbyrå 

Pär Svahnberg,  
Kemidoktor och 
ingrediensexpert 

Olof Holmer, 
VD, 
KTF 
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Utbildningsprogram 
 

Tid Innehåll 

09.00-09.30 Registrering och kaffe 

09.30-10.30 

 

 

KTF har tagit tre internethandlare inom kosmetikområdet till 
Marknadsdomstolen. Vad har de begått för fel och varför har KTF 
gått just till marknadsdomstolen? – Olof Holmer, VD KTF inleder 
och Advokat Stefan Brandt går på djupet i juridiken 

10.30-10.45 Paus 

10.45-11.30 Dold reklam i sociala medier – ett växande problem? - Maria 
Mossenberg, Ordf. Sveriges Annonsörers mediekommitté för PR, 
redogör för de nya rekommendationerna för PR och 
marknadsföring i sociala medier.  

11.30-12.30 Lunch 

12.30-13.00 ”Ekoeffekten” – Därför anmälde jag COOPs reklamfilm till 
Konsumentverket – Pär Svahnberg, Kemidoktor och 
Ingrediensexpert, ger en vetenskaplig bakgrund till sin anmälan.  

13.00-14.00 Vad är god marknadsföringsetik? Reklamombudsmannen 
förklarar reglerna och reder ut begreppen med hjälp av aktuella 
exempel. 

Elisabeth Trotzig, RO och Gunilla Welander, Jurist RO  

14.00-14.30 Kaffe 

14.30-15.30 KTF kommer ta upp Apoteket ABs kampanj om cykliska silikoner 
med Reklamombudsmannen. Olof Holmer redogör varför man 
reagerat och varför KTF tycker att Reklamombudsmannen är rätt 
instans. Advokat Stefan Brandt redogör för de saker som KTF 
menar är i strid med Reklamombudsmannens regelverk. 

15.30-16.00 Paneldebatt/Frågestund 
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Övrigt 
 
Kursintyg utfärdas till deltagarna. 
 
Vid återbud senare än 1 vecka före kursstart eller vid uteblivet deltagande 
debiteras full avgift. Det går bra att utse ersättare vid förhinder. 
 
Vid fulltecknad kurs eller för få deltagare vid anmälningstidens slut förbehåller 
vi oss rätten att ställa in kursen resp. att få återkomma med nytt kurstillfälle. 
 
Mer information finns på www.branschutbildare.se 

Viktig information 
 
Pris 
4500 SEK för medlemmar, 5500 SEK för icke medlemmar 
Utbildningsmaterial, lunch och kaffe ingår.  
Lagstadgad moms tillkommer.  
 
Tid & Plats 
Solen, Näringslivets Hus, Storgatan 19 (T-bana Östermalmstorg)  
5 november 2015 kl. 9.00 – 16.00  
Anmälan sker via formuläret på branschutbildare.se senast 30 oktober.  
 
Frågor? 
Kontakta: lorena.costa@ktf.se 

http://www.branschutbildare.se/

