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New Brunswick, NJ – Chúng tôi ủng hộ Phấn Rôm Trẻ Em hiệu Johnson (Johnson’s Baby 

Powder) bởi khoa học đã xác nhận rằng sản phẩm này không chứa amiăng và an toàn cho sử 

dụng. Những lời buộc tội chống lại công ty của chúng tôi không chỉ là cáo buộc sai, mà vấn đề ở 

đây đó là họ cho rằng chúng có ý xấu khi nhắm tới cộng đồng một cách có chủ ý và có hệ thống, 

đây là điều không hợp lý và vô lý. Chúng tôi cảm thấy vừa giận vừa buồn khi có người đưa ra 

cáo buộc này về công ty của chúng tôi. 

 

Kết quả xét nghiệm và nghiên cứu lâm sàng độc lập và nhiều nỗ lực trong nội bộ suốt hơn 40 

năm đã chứng minh rằng Phấn Rôm Trẻ Em hiệu Johnson an toàn và không chứa amiăng. Dựa 

trên nhiều bằng chứng, các nhà quản lý và các tổ chức phi chính phủ (NGO) trên khắp thế giới, 

gồm cả FDA của Hoa Kỳ, đã kết luận rằng bột talc an toàn và Phấn Rôm Trẻ Em hiệu Johnson 

không chứa amiăng. 

  

Ngoài ra, sản phẩm tiêu dùng của chúng tôi được chỉ định dùng cho toàn thể người dân. Chúng 

tôi nỗ lực để xác định xem khách hàng của chúng tôi là ai và sử dụng hình thức quảng cáo có ý 

nghĩa với họ, nói về trải nghiệm sống của họ, đây chính là tiếp thị. Phấn Rôm Trẻ Em hiệu 

Johnson an toàn và các chiến dịch của chúng tôi mang tính đa văn hóa và bao quát tất cả đối 

tượng. Chúng tôi tin rằng việc tiếp thị tới mọi cộng đồng là một dấu hiệu thể hiện sự tôn trọng và 

chúng tôi tự hào khi được là người tiên phong áp dụng tiếp thị đa văn hóa. 

 

Gần đây, khi phán quyết cấm luật sư của nguyên đơn trong một vụ kiện về bột talc đưa ra những 

kiểu khẳng định như thế này tại phiên xét xử về hình thức quảng cáo dành cho các nhóm nhân 

khẩu khác nhau của chúng tôi, tòa đã giải thích rằng “không có gì không chính đáng hay sai trái 

khi quảng cáo và tiếp thị sản phẩm tới nhiều nhóm người tiêu dùng khác nhau.” 

 

Các luật sư của nguyên đơn - những người đã công khai thừa nhận rằng việc đặt áp lực lên 

Johnson & Johnson “vì lợi ích của họ” là những người đã thúc đẩy hướng giải thích vô cắn cứ và 

phi lý này nhằm mục đích duy nhất là dành được lợi thế trong vụ kiện. 

 

Mọi việc chúng tôi làm tại Johnson & Johnson đều để phục vụ nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho 

những mối lo về chăm sóc sức khỏe của người tiêu dùng trên khắp thế giới. Những cáo buộc mà 

giới phê bình đưa ra về thực hành kinh doanh của chúng tôi không có cơ sở chính đáng và không 

đúng sự thật. Với tư cách là một công ty, một trong những hoạt động cốt lõi của chúng tôi đó là 

lắng nghe những mối lo ngại về sức khỏe của người tiêu dùng và cung cấp giải pháp. Giống như 

nhiều công ty khác, chúng tôi tạo ra và bán sản phẩm dựa trên những gì khách hàng yêu cầu, bao 

gồm cả việc tiếp thị những sản phẩm này tới đối tượng muốn có nhất. Tình huống này cũng 

không khác gì. 

 

Chúng tôi luôn khẳng định độ an toàn của Phấn Rôm Trẻ Em hiệu Johnson và ủng hộ cách thức 

mà chúng tôi dùng để giao tiếp với khách hàng của mình. 
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Dưới đây là mẫu nội dung tiếp thị đa dạng mà chúng tôi đã dùng suốt nhiều thập niên. 

* Gần như không có quảng cáo về Phấn Rôm Trẻ Em hiệu Johnson vào những năm 1990 
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