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Opdateret vejledning til Reklamekodek-
set 
ENLI har offentliggjort en revideret vejledning til Re-

klamekodekset. Den reviderede vejledning kan findes 

på www.enli.dk - både i dansk og engelsk version. 

 

Udover nogle mindre redaktionelle ændringer, er der 

foretaget følgende ændringer: 

 § 5, stk. 1, nr. 3: Præcisering vedr. placering af 

indikation i reklamemateriale 

 § 5, stk. 2: Præcisering vedr. placering af 

pligttekst i videoer 

 § 7, stk. 3: Præcisering vedr. placering af refe-

rencer i reklamematerialer 

 § 13, stk. 1: Prøveordning på 1 år vedr. patien-

ter som oplægsholdere 

 § 13, stk. 7: Præcisering vedr. flyrejser på Busi-

ness Class for konsulenter samt præcisering 

vedr. forplejning til frokostmøder og virtuelle 

møder 

 § 15, stk. 5: Præcisering vedr. flyrejser på Busi-

ness Class for konsulenter  

 § 21, stk. 1, litra a)-b): Henvisning til ENLI’s tjek-

lister 

 § 21, stk. 8: Præcisering vedr. tekst i invitatio-

ner - også gældende for virtuelle møder 

 

 

Guide om internationale kongresser samt 
guide om digitale medier 
ENLI er i gang med at opdatere Guide om internatio-
nale kongresser i Danmark samt Guide om digitale 
medier. 
 
Såfremt I i virksomhederne har spørgsmål, som I ikke 
mener er dækket af det nuværende Q&A og eksem-
plerne i guides’ne, er I meget velkomne til at indsen-
de disse til ENLI. 

Her tænkes særligt på spørgsmål I måtte støde på i 
den aktuelle situation, som har bragt virtuelle møder 
mere på banen end tidligere. Som udgangspunkt gæl-
der de samme regler for fysiske såvel som virtuelle 
møder, men der kan være særlige forhold der gør sig 
gældende ved virtuelle møder som evt. kan blive op-
fattet anderledes af modtagerne end ved fysiske mø-
der, bl.a. forplejning, distribution af materiale, mv. 
 
Alle spørgsmål (også dem, der ikke omhandler virtuel-
le møder) er velkomne på sekretariat@enli.dk - gerne 
inden den 15. juni 2020.  
 
 

Cookies på hjemmesiden 

ENLI har fjernet cookies på www.enli.dk, hvorfor I ikke 
fremover vil blive mødt af et såkaldt cookie-banner, 
når I besøger hjemmesiden. Der vil dog fortsat være 
cookies i forbindelse med anmeldersitet, som er nød-
vendige for at sitet fungerer for anmeldelse af sager 
til ENLI. 
 
 

Pinse og Grundlovsdag 

ENLI holder lukket 2. pinsedag (1. juni) samt Grund-
lovsdag (den 5. juni). Spørgsmål kan fortsat sendes til 
sekretariat@enli.dk, og vil blive besvaret hurtigst mu-
ligt derefter.  
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