From: Polyák Zsuzsa
Sent: Monday, February 18, 2013 4:54 PM
Subject: RE: hirdetés a Magyar Hírlapban

[…]
[…] az IKEA korábban sem hirdetett a Magyar Hírlapban, és a továbbiakban sem fog,
függetlenül a jelenlegi helyzettől. A sokszínűség az IKEA egyik alapvető vállalati értéke.
Az Ön által is említett, adott honlapok egyedi tartalmán alapuló, különböző híroldalakon
megjelenő rövid szöveges linkek az IKEA standard hirdetési csomagjainak részét képezik.
Ezek hangsúlyozottan nem célzott hirdetések, az adott oldalak nem kerülnek direkt
kiválasztásra. Ugyanakkor médiaügynökségünktől kapott információk szerint a Magyar
Hírlapot eltávolították a standard hirdetési csomag elemi közül, így a jövőben ilyen
véletlen formában sem jelennek meg IKEA hirdetések a felületen.
Üdvözlettel:
Polyák Zsuzsa
Megbízott PR-manager, IKEA
ügyfélkapcsolati igazgató
FLOW PR
a Communications First tagja

From: Borbála Ivány
Sent: 2013. február 18. 9:46
Subject: hirdetés a Magyar Hírlapban
Tisztelt Igazgató Asszony!
Annak a 24 civil szervezetnek a nevében fordulok Önhöz, amely 2013. január 21-én levélben fordult az
IKEA ügyvezető igazgatójához. A dokumentumot Bayer Zsolt rasszista írásának Magyar Hírlapban való
megjelenését követően küldték a civilek 15 magyarországi vállalatnak arra kérve őket, hogy tegyenek
lépéseket annak érdekében, hogy hirdetéseikkel ne támogassák az uszító publicisztikának helyt adó
Magyar Hírlapot.
Sajtóhírekből azt az információt kaptuk, hogy az IKEA nem hirdet, nem is hirdetett a Magyar
Hírlapban.
Engedje meg, hogy csatoljunk a Magyar Hírlap internetes oldaláról készített felvételt, amely azt
mutatja, hogy az IKEA hirdet az újság elektronikus verziójában.
Tisztában vagyunk azzal, hogy a hirdetés egy elektronikus hirdetési rendszeren keresztül jelent meg
az újságban, amely ezzel együtt a sajtótermék és az IKEA közötti kapcsolatot, összefonódást jelzi az
olvasó számára, továbbá közvetett formában finanszírozza a sajtóterméket, támogatja az abban
megjelenő eszméket.
Ez alapján a továbbiakban is fenntartjuk kérésünket, hogy tegyenek lépéseket az ügyben és fontolják
meg, hogy addig nem tesznek közzé hirdetést a rasszista, uszító írást megjelentető Magyar Hírlapban,
amíg annak szerkesztősége a leghatározottabban el nem ítéli Bayer Zsolt írását, és amíg a lap mentes
nem lesz a rasszista, antiszemita és homofób beszédtől. Illetve kérjük, hogy erősítsék meg a
sajtóértesüléseket, hogy nem fognak hirdetni az újságban.
Kérjük, hogy reakciójukról 2013. február 20-áig szíveskedjenek tájékoztatni. A levelet 2013. január 21én hoztuk nyilvánosságra, a héten pedig az azóta történt fejleményekről fogjuk értesíteni a
nyilvánosságot.

Várjuk szíves válaszukat.
Az aláírók nevében, tisztelettel:

dr. Ivány Borbála

