رعاية إعالنات التبغ والرتوجي هلا

وسائل عرض منتجات التبغ يف نقاط البيع

لقد حظر عدد كبري من الدول إعالنات منتجات التبغ والرتوجي هلا ورعايهتا باستخدام قنوات اإلعالم التقليدية .ويمشل بعض
هذه القوانني حظر التسويق يف نقاط البيع .غري أن القوانني اليت حتظر اإلعالن يف نقاط البيع ال تمشل دامئًا لغة حظر عرض
منتجات التبغ يف نقاط البيع .وبالنتيجة ،زاد قطاع التبغ من استخدام وسائل عرض منتجات التبغ يف نقاط البيع للرتوجي
ملنتجاته.
تفرض املادة  31من اتفاقية منمظة الصحة العاملية اإلطارية بشأن ماكحفة التبغ ومبادهئا التوجهيية حظرًا شام ً
ال عىل إعالنات
منتجات التبغ والرتوجي هلا ورعايهتا ،مبا فهيا عرض منتجات التبغ يف نقاط البيع 2,1.حي ّد عرض منتجات التبغ من فعالية
ّ
حتظر إعالنات التبغ والرتوجي هلا ورعايهتا وتعريض الساكن إىل التكتياكت التسويقية اليت يعمتدها
قوانني ماكحفة التبغ اليت
قطاع التبغ واليت هتدف إىل تعزيز مبيعات منتجات التبغ واسهتالكها.

وسائل عرض منتجات التبع نوع من أنواع اإلعالن
عهنا يف نقاط البيع
إن وسائل عرض منتجات التبغ في نقاط البيع طريقة مهمة يعتمدها قطاع التبغ
من أجل اإلعالن عن منتجاته.
•تعتبر شركات التبغ تصميم علبة التبغ من أهم أشكال التسويق .تستغل
الشركات جميع عناصر التغليف ،بما فيها البناء والغالف وشريط الفتح
واإلطار الداخلي واألوراق المطبوعة داخل العلبة وخارجها ومعلومات
3
العالمة التجارية ومزيج األلوان.
•يستخدم قطاع التبغ العقود والحوافز النقدية مع بائعي التجزئة للحرص على
4,5
مكان عرض منتجاته في المقام األول في نقاط البيع.
•إن وسائل عرض منتجات التبغ المصممة بابتكار يشد االنتباه إلى العلب
والمنتجات األخرى من خالل المواد المستخدمة إلنشاء وسائل العرض
واإلضاءة والشكل واللون .ويشار غالباً إلى وسائل العرض الكبيرة الموجودة
خلف أجهزة الحساب بـِ «جدران القوة» نظراً ألهميتها الطاغية.
•إن عرض منتجات التبغ يجعل التدخين أمراً عادياً ويسمح لقطاع التبغ
6
بالتواصل مع غير المدخنين والمدخنين السابقين والمدخنين الحاليين.

العرض يف نقاط البيع:
إن عرض علب منتجات التبغ في أي
مكان حيث تباع منتجات التبغ ،بما فيه
أي عرض مرئي من داخل المتجر أو
خارجه.

عرض منتجات التبغ يف نقاط
البيع
•يؤدي إلى التدخين لدى الشباب
•يروّج لتقبل منتجات التبغ اجتماعياً
•يعزز مبيعات التبغ

إن وسائل عرض منتجات التبغ يف نقاط البيع تعزز
احمتاالت مبارشة التدخني وجتربته من قبل الشباب

•يح ّد من محاوالت اإلقالع

يعرض الشباب إلى رسائل
إن وسائل عرض منتجات التدخين في نقاط البيع ّ
مؤيدة للتبغ ويولد لديهم سلوكاً إيجابياً باتجاه منتجات التبغ وعالماته التجارية.
•غالبا ًمل توضع منتجات التبغ إلى جانب السكاكر وأغراض األطفال على
مستوى نظرهم ،ما يشجعهم على رؤيتها كأغراض يومية غير مؤذية.

7,8,9

•تق ّدر دراسة أجريت في الواليات المتحدة األميركية بأن إبعاد علب السجائر
عن النظر قد يحد من تعرض المراهقين إلى عالمات السجائر التجارية
10
بنسبة تصل إلى .%83
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وسيلة عرض سيجارة مضاءة من الخلف في نقطة بيع في
أواكرانيا.
Campaign for Tobacco-Free Kids

رعاية إعالنات التبغ والرتوجي هلا

وسائل عرض منتجات التبغ يف نقاط البيع

أظهرت الدراسات باستمرار عالقات وثيقة بين التعرض إلى وسائل عرض
منتجات التبغ في نقاط البيع والبدء بالتدخين وقابلية التدخين ونية التدخين لدى
11
الشباب.
توصلت دراسة في إنجلترا إلى أن التعرض إلى وسائل عرض منتجات التبغ
• ّ
وعالماتها التجارية في نقاط البيع واالنتباه إليها مرتبط بقابلية التدخين وعلى
12
وجه الخصوص في المحالت الصغيرة.
توصلت دراسة في النرويج إلى أن الشباب أكثر ً
ميال من كبار السن إلى
• ّ
القول بأن وسائل عرض منتجات التبغ قد شدتهم إلى شراء السجائر13.

وسيلة عرض علب السجائر في نقاط البيع في كولومبيا

توصلت دراسة في نيوزيلندا إلى أن التعرض بشكل أكبر إلى وسائل بيع
• ّ
منتجات التبغ في نقاط البيع يؤدي إلى ازدياد احتمال تجربة التدخين وإلى
14
التدخين الحالي.

يصعب
إن وسائل عرض منتجات التبغ يف نقاط البيع
ّ
اإلقالع عن التدخني
تشجع وسائل عرض منتجات التبغ في نقاط البيع على شراء األفراد الذين
يحاولون اإلقالع.

وسيلة عرض علبة سيجارة مضاءة في البرازيل.

توصلت دراسة ضمّت أربع دول إلى انخفاض مستويات الشراء المندفع
• ّ
في كندا وأستراليا حيث تحظر وسائل عرض منتجات التبغ بالمقارنة مع
الواليات المتحدة والمملكة المتحدة حيث لم تكن وسائل العرض محظورة
15
وقت الدراسة.
•تم التوصل من خالل مقابالت مع مدخنين سابقين في نيوزيلندا إلى أن
عرض التبغ قد ولّد لديهم «رغبة جسدية وعاطفية شديدة» صعّبت عليهم
16
اإلقالع عن التدخين.

حظر عرض منتجات التبغ يف نقط البيع راجئ جدًا
يدعم الناس الحظر على عرض منتجات التبغ.
توصلت دراسة في  10مقاطعات في كندا إلى أن نسبة كبيرة من المدخنين
• ّ
(تتراوح بين  %55و )%83تدعم إزالة وسائل العرض وأن المدخنين الذين
ينوون اإلقالع أكثر دعما ًلحظر إعالنات التبغ وعرضه من أولئك الذين ال
6
ينوون اإلقالع.
•في نيوزيلندا ،توصلت دراسة شملت سكان مدخنين وغير مدخنين من
ماوري إلى أن نسبة كبيرة منهم ( )%68تدعم حظر وسائل عرض منتجات
17
التبغ.
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وسيلة عرض في نقطة بيع في أواكرانيا يشمل علب
السجائر واأللوان ذات الصلة بعالمات السيجارة التجارية.

بلكامهتم اخلاصة:
•شركة التبغ البريطانية األميركية« :ال
بد من وضع منتجات التبغ في مكان
تسهل فيه رؤيتها ويسهل النفاذ إليها
من قبل البائعين كما ال بد من وضعها
22
بشكل يشجع على الشراء دون تفكير.
•فيليب موريس« :ال بد من وضع
مارلبورو و(ماركات فيليب موريس
األخرى) في المتجر بهدف االستفادة
من المشتري المندفع [ ]...أين هي
أفضل المواقع للعروض الترويجية
ونقاط البيع إلخ؟ نحن نسعى وراء
23
الظهور اإلقتحامي».
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وسائل عرض منتجات التبغ يف نقاط البيع

حظر عرض منتجات التبغ يف نقاط البيع ال يرض
بالرشاكت وهو ذو جدوى
لقد أثبتت الدراسات أن حظر العرض في نقاط البيع ال يفرض عبئاً على
.المحالت وقد يعود عليها بالنفع

.وسيلة عرض السيجار في نقاط البيع في الواليات المتحدة

•أظهر تقييم إقتصادي لمبيعات التبغ قبل حظر وسائل عرض منتجات التبغ
وبعده في إيرلندا بأن الحظر لم يؤثر كثيراً على عائدات السنة التي تلت تنفيذ
18
.الحظر
•لقد كان االمتثال لحظر وسائل عرض منتجات التبغ في نقاط البيع عال
. والنرويج20 وإيرلندا19باستمرار في عدد من الدول بما فيها أستراليا

13

•إن بائعي التبغ بالتجزئة في نيوزيلندا صرحوا بأن إبعاد منتجات التبغ عن
النظر قد ح ّد من السرقة ولم يكن مكلفاً أو غير مناسب كما لم يؤثر بشكل
21
.ملحوظ على عائدات المتجر

الرسائل األساسية
» (التبغ دون دخان) في نقاط البيعsnus« وسيلة عرض
.في جنوب أفريقيا

إن وسائل عرض منتجات التبغ في نقاط البيع طريقة مهمة يعتمدها قطاع
.التبغ من أجل اإلعالن عن منتجاته
ويروج
إن وسائل عرض منتجات التبغ يؤثر على التدخين لدى الشباب
ّ
لقبول منتجات التبغ اجتماعياً كما يعزز مبيعات التبغ ويح ّد من محاوالت
13
.اإلقالع
 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن13 تفرض المادة
ً
ًمكافحة التبغ ومبادئها التوجيهية حظرا
شامال على إعالنات منتجات التبغ
 بما فيها وسائل عرض منتجات التبغ في نقاط،والترويج لها ورعايتها
21
.البيع
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