
 

 

Η Johnson & Johnson δημοσι εύει  δήλωση 

σχετι κά με το άρθρο του Reuters της 9ης 

Απρι λί ου 
 

New Brunswick, NJ - Υποστηρίζουμε τη Βρεφική Πούδρα JOHNSON'S® Baby επειδή η επιστήμη 
επιβεβαιώνει ότι δεν περιέχει αμίαντο και είναι ασφαλής στη χρήση. Οι κατηγορίες που εκφράστηκαν 

κατά της εταιρείας μας είναι όχι μόνο ψευδείς, αλλά η ιδέα ότι σκοπεύουμε σκοπίμως και συστηματικά 

να στοχεύσουμε μια κοινότητα με κακές προθέσεις, είναι εξωφρενική και παράλογη. Νιώθουμε κάτι 

ανάμεσα σε θλίψη και θυμό για το ότι οποιοσδήποτε θα ισχυριζόταν κάτι τέτοιο για την εταιρεία μας. 
 

Περισσότερα από σαράντα χρόνια εξαντλητικών εσωτερικών και ανεξάρτητων δοκιμών και κλινικών 

ερευνών, αποδεικνύουν ότι η Βρεφική Πούδρα JOHNSON'S® Baby είναι ασφαλής και δεν περιέχει 
αμίαντο. Με βάση εκτεταμένα αποδεικτικά στοιχεία, κανονιστικές αρχές και ΜΚΟ σε όλο τον κόσμο - 

συμπεριλαμβανομένης της FDA των ΗΠΑ - κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το ταλκ είναι ασφαλές και 

ότι η Βρεφική Πούδρα JOHNSON'S® Baby δεν περιέχει αμίαντο. 
  

Επιπλέον, τα καταναλωτικά μας προϊόντα προορίζονται για χρήση από το γενικό πληθυσμό. Οι 

προσπάθειες να προσδιορίσουμε ποιοι είναι οι πελάτες μας και η χρήση διαφημίσεων που έχουν νόημα γι' 

αυτούς και αναφέρονται στις δικές τους εμπειρίες από τη ζωή, είναι ο ίδιος ο ορισμός του μάρκετινγκ. Η 
Βρεφική Πούδρα JOHNSON'S® Baby είναι ασφαλής και οι εκστρατείες μας είναι πολυπολιτισμικές και 

χωρίς αποκλεισμούς. Πιστεύουμε ότι η εμπορία σε κάθε κοινότητα αποτελεί ένδειξη σεβασμού και 

είμαστε περήφανοι που έχουμε πρωτοπορήσει στο πολυπολιτισμικό μάρκετινγκ. 
 

Ένα δικαστήριο πρόσφατα εξήγησε, απαγορεύοντας στον δικηγόρο του ενάγοντος σε μία δίκη για το 

ταλκ να προβαίνει σε τέτοιου είδους ισχυρισμούς στη δίκη σχετικά με τη διαφήμισή μας σε πληθυσμούς 
δημογραφικά διαφορετικούς, «δεν υπάρχει τίποτα ανάρμοστο ή ατυχές όσον αφορά στη διαφήμιση και το 

μάρκετινγκ προϊόντων σε διάφορες ομάδες καταναλωτών.» 

 

Οι δικηγόροι των εναγόντων, οι οποίοι δημοσίως αναγνώρισαν ότι η άσκηση πιέσεων στην Johnson & 
Johnson «εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους», είναι αυτοί που οδηγούν αυτή την αβάσιμη και εξωφρενική 

εξιστόρηση, με μοναδικό σκοπό να εξασφαλίσουν πλεονέκτημα στη δικαστική υπόθεση. 

 
Όλα όσα κάνουμε στην Johnson & Johnson έχουν σκοπό την εξεύρεση λύσεων στις ανησυχίες των 

καταναλωτών σε όλο τον κόσμο σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη. Οι ισχυρισμοί των επικριτών 

σχετικά με τις επιχειρηματικές μας πρακτικές δεν είναι νόμιμοι και είναι παραπλανητικοί. Ένα βασικό 

μέρος αυτού που κάνουμε ως εταιρεία, είναι να ακούμε τις ανησυχίες των καταναλωτών μας για την 
υγεία και να παρέχουμε λύσεις. Όπως και άλλες εταιρείες, παράγουμε και πουλάμε προϊόντα με βάση το 

τι ζητούν οι πελάτες και προωθούμε αυτά τα προϊόντα στους ανθρώπους που τα θέλουν περισσότερο. Η 

κατάσταση αυτή δεν είναι διαφορετική. 
 

Υπερασπιζόμαστε σταθερά την ασφάλεια της Βρεφικής Πούδρας JOHNSON'S® Baby και τους τρόπους 

με τους οποίους επικοινωνούμε με τους πελάτες μας. 
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Ακολουθεί μια δειγματοληψία του ποικιλόμορφου μάρκετινγκ που εφαρμόσαμε σε 

διάστημα δεκαετιών. 

* Ελάχιστη διαφήμιση της Βρεφικής Πούδρας Johnson's στη δεκαετία του 1990 

 

 

 

 

 

 

 

1971 


