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Du har nyligen blivit anställd som jurist på Gottegris Oy Ab. Gottegris Oy Ab tillverkar 
olika sorters konfektyr- och kexprodukter som säljs i butiker runt om i Finland. När du 
återvänder till jobbet efter ett avkopplande påsklov märker du att din kollega Benjamin 
från marknadsföringsavdelningen har skickat följande mail till dig:   
 
”Hej! Hoppas du har haft ett fantastiskt påsklov. Jag fick ett par idéer under veckoslutet 
gällande vår marknadsföring. Kunde du kommentera om dessa är OK ur juridisk 
synvinkel och om inte, varför? Tack! 
 
Den första reklamen inleds med en svartvit film av en skolgård där ett ensamt barn 
står och kastar en korgboll i en korgbollskorg.  Barnet ca. 7 år. I nästa scen traskar ett 
annat barn till barnet som spelar korgboll ensam.  Barnet med korgbollen tar fram en 
Gottegris-godispåse och bjuder det andra barnet på en godis. Hela skolgården lyser 
upp med granna färger och i nästa scen är alla barn med och spelar korgboll 
tillsammans. Det ensamma barnet dunkar korgbollen i korgen och i slutscenen ler han 
mot kameran medan en berättarröst säger ”Cool, coolare, Gottegris”. 
 
Jag har även varit i kontakt med vår produktutvecklingsavdelning gällande deras nya 
godis ”V.I.P.”. Tanken är att vi skall få godiset att kännas mer exklusivt i kundernas 
ögon genom att marknadsföra godiset som ”very limited edition”, dvs. att godiset 
endast säljs under en mycket begränsad tid. Givetvis kommer vi att fortsätta sälja det 
om godiset säljer bra”. 
 
Jag tänker även kontakta några Youtubers. Upplägget ser ut såhär; var och en 
Youtubarna skall göra en video där de smakar på alla våra godisnyheter och därefter 
recenserar dem. Vi bjuder givetvis på godispåsarna och betalar en liten summa pengar 
som tack. Finns det något jag borde beakta då jag ger anvisningar gällande videons 
innehåll?” 
 
Besvara frågorna som Benjamin ställt utgående från inträdeslitteraturen. 
Svarsutrymmet är sammanlagt 1 sida.  
 
 
 
 
 


