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كيف تبيع املوت
مقدمة

ذات فاعلية كبيرة في استهواء زبائن جدد ،مبا
فيهم الشباب والنساء ،لكي يبدءوا في تعاطي
التبغ ،حيث إنهم هم “املدخنون البدالء” الذين
ميثلون أهمية كبيرة في جناح تلك الصناعة.

تنفق صناعة التبغ كل عام في جميع أنحاء
العالم مليارات الدوالرات على اإلعالن والترويج
والرعاية .ولقد زادت أساليب التسويق املضلِّلة
لصناعة التبغ من استهالك منتجاته مما أدى
إلى ارتفاع عدد الوفيات واألمراض في العالم
ولقد أصبحت صناعة التبغ اآلن صناعة
بأسره .فالتبغ يتسبب في حدوث  ٥مليون
ً
حالة وفاة سنويا 1.وتشير التقديرات إلى أنه إذا عاملية حقا ،والتي تستثمر مبالغ طائلة في
البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل بغية
ظلت االجتاهات احلالية دون رادع ،فمن املتو ّقع
زيادة مقبولية التبغ وشركاته بني الشباب
أن ميوت  ٥٠٠مليون شخص ممن هم أحياء
2
والبالغني.
اليوم من جراء تعاطي التبغ.

من الذين تستهدفهم صناعة
التبغ؟

ماذا ميكننا فعله؟ كيف ميكننا أن
نتخذ إجراءاً؟

تفقد صناعة التبغ كل عام ماليني من زبائنها
ما بني موتى من جراء أمراض ناجتة عن التبغ أو
زبائن يقلعون عن التدخني ،وال بد أن تسبتدلهم
الصناعة لكي تبقى.

إن أفضل استراتيجية ملكافحة أساليب
التسويق لصناعة التبغ هي اعتماد قوانني
حظر شاملة على اإلعالن والترويج والرعاية.
وقوانني احلظر جيدة الصياغة واملط َّبقة
حتد من استخدام التبغ
بف َّعالية من شأنها أن ّ
مما يساعد على الوقاية من األمراض وجتنب
الوفاة بني الناس من مختلف مستويات الدخل
والتعليم 4.كما يجب أن تكون قوانني احلظر
شاملة كي تكون ف َّعالة – فلقد اتضح أن

وتكشف وثائق الصناعة أن الشركات تدرس
بعناية عادات وأذواق ورغبات زبائنهم احملتملني
وتستخدم هذا البحث في تطوير املنتجات وفي
حمالت التسويق .ولقد أصبحت تلك الصناعة
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قوانني احلظر اجلزئي لها تأثير ضئيل أو قد ال
5,6
يكون لها أي تأثير على اإلطالق.
إن االتفاقية اإلطارية بشأن مكافحة تعاطي
التبغ – وهي أول اتفاقية عاملية خاصة
بالصحة العامة – تدرك أن “ احلظر الشامل
يحد من
على اإلعالن والترويج والرعاية سوف ّ
استهالك منتجات التبغ” ، 7كما تستلزم
أن يتولى أطراف االتفاقية فرض قوانني حظر
شاملة على كافة أشكال اإلعالن عن التبغ
والترويج له ورعايته .ويُطلب من أية أطراف
مستبعدة من فرض قوانني حظر شاملة
مبقتضى دساتيرهم أو مبادئهم الدستورية
أن يط ّبقوا قيودا ً على كافة أشكال اإلعالن
عن التبغ والترويج له ورعايته بحيث تكون
هذه القيود شاملة قدر اإلمكان في ضوء هذه
القيود الدستورية.

أساليب الصناعة

تعريف اإلعالن عن التبغ والترويج
له ورعايته

تغ ِّير صناعة التبغ بشكل مستمر من أساليب
التسويق جلذب زبائن جدد واإلبقاء على والء
مستخدمي التبغ ملاركات معينة .وتتنوع
األساليب احلالية للتسويق ما بني وضع
اإلعالنات التقليدية مدفوعة األجر في اإلذاعة
واجملالت إلى استخدامات جديدة متطورة
لإلنترنت والهواتف اجل ّوالة وغيرها من وسائل
اإلعالم.

اإلعالن عن التبغ والترويج له :هو أي شكل
من أشكال التذكية أو االتصال التجاري أو
أي إجراء يُتَّخذ بهدف أو تأثير أو تأثير محتمل
يفضي إلى الترويج ألحد منتجات التبغ
أو استخدامه سواء بشكل مباشر أو غير
8
مباشر.
رعاية التبغ :أي شكل من أشكال املساهمة
في أي حدث أو نشاط أو فرد بهدف أو تأثير
أو تأثير محتمل يفضي إلى الترويج ألحد
منتجات التبغ أو استخدام التبغ سواء بشكل
9
مباشر أو غير مباشر.
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وتعرض الصفحات التالية أنواع أساليب
التسويق الرئيسية التي يتم توظيفها في
ُعد هذه أكثر األشكال
صناعة التبغ .وبينما ت ّ
احلديثة لإلعالن والترويج والرعاية شيوعاً،
ومن املمكن أن يتنوع استخدامها حسب
السوق .وتعمل صناعة التبغ دائما ً على تطوير
استراتيجيات جديدة للتسويق عندما يتم
تقييد جهودها من قبل قوانني احلظر اجلزئي
املفروض على اإلعالن والترويج والرعاية والتي
تق ّيد مجموعة محدودة فقط من أساليب
اإلعالن والترويج والرعاية ،وسوف تستمر
تلك الصناعة في فعل ذلك حتى يتم إصدار
وتنفيذ قوانني حظر شاملة حقا ً.

نُ
َدمنت
بطولة دجاروم املفتوحة للب
(تنس الريشة) ،إندونسيا

رعاية سباق املوتوركروس ،األرجنتني

رعاية الرياضة
تنفق شركات التبغ مئات املاليني من
الدوالرات على رعاية األحداث الرياضية والفرق
والرياضيني .ويتم إذاعة الكثير من األحداث
الرياضية التي ترعاها شركات التبغ عامليا ً
ويُكتب عنها في الصحف واجملالت في جميع
أنحاء العالم .وتُزيد رعاية الرياضة من املقبولية
االجتماعية العامة لتعاطي التبغ كما أنها
تخلق مفاهيم زائفة حول العالقة بني التف ّوق
10,11
الرياضي وتعاطي التبغ.

رعاية كرة السلة ,إندونسيا

رعارية األعاب الرياضية ،تايلند

•حتايلت شركات التبغ عبر احلدود
الوطنية على احلظر املفروض على إعالنات
التلفاز املدفوعة في الصني عندما قامت
برعاية بعض األحداث الرياضية والرياضيني
الفرديني .وقد شملت أشكال الرعاية إبراز
شعارات مارلبورو على سيارات السباق
فورموال  ١ورعاية الفرق احملترفة لكرة السلة
وحاملي امليداليات األوليمبية الذهبية من
12
الصينيني.
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كأس وينفيلد ،بابوا غينيا اجلديدة

•في يناير  ٢٠٠٧في نيبال ،أعلنت
شركة جون بليرز وشيكخار فلتر كينجز،
وتنتمي العالمتني التجاريتني للشركة
الهندية للتبغ ( )ITCوشركةSurya
التابعة للشركة البريطانية األمريكية
للتبغ ( ،)BATعن صفقة رعاية كبيرة مع
احتاد نيبال للكريكيت .وفي صفقة تقدر بـ
 ٢٧٢.٠٠٠دوالر أمريكى ،اتفقت شركات التبغ
مع بنك ستاندرد تشارترد على رعاية الفريق
13
النيبالي للكريكيت ملدة خمس سنوات.

ونستون حتتفل ،الفلبني

حفلة أداء موسيقية ،أندونيسيا

األحداث املوسيقية
والثقافية
تدفع شركات التبغ ملشاهير املوسيقيني
العامليني احملبوبني لدى الشباب لكي يقيموا
حفالتهم في األسواق املستهدفة ،وبذلك
يوجدون ارتباطا ً هاما ً بني رموز املوسيقى
ِ
ُعد
والعالمات التجارية للشركات .وت ّ
صناعة التبغ مموال ً رئيسيا ً لألحداث الثقافية
ومجموعات األداء الكالسيكي في جميع
أنحاء العالم ،عندما حتتل شعاراتهم مكانا ً
بارزا ً بني مانحي أماكن األداء وسالسل احلفالت
املوسيقية.

حفلة سيريا بالسنة ،النيبال

حفلة موسيقية ترويجية ،أندونيسيا

حفلة سامبورنا املوسيقية ،ماليزيا

•في عام  ،٢٠٠٦وللعام اخلامس
على التوالي ،قامت شركة كا ِمل ِجنوين
ساوند برعاية مهرجان كرميفيلدز للرقص
واملوسيقى املشهور عامليا ً في مدينة بوينس
أيريس في األرجنتني .وهذا املهرجان محبوب
بصورة ال تصدق ،وقد حضره ما يزيد عن
 ٦٠.٠٠٠شخص في عام  .٢٠٠٦ومت وضع
شعار شركة كا ِمل على التذاكر واملداخل،
كما كان يتدلى شعار الشركة املتحرك فوق
14
منطقة كبار الزوار.
•في اململكة املتحدة ،كلفت الشركة
البريطانية األمريكية للتبغ  BATالفنانني
واملصممني ووكاالت اإلعالنات لالرتقاء
بصورة الكي سترايك وبول مول من خالل
األعمال الفنية التي تزيد من الوعي بالعالمة
التجارية :وقد خلق ذلك جوا ً من خالل
كيف تبيع املوت
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املنشآت واأللوان واألشكال .وقد قامت
الشركة البريطانية األمريكية للتبغ BAT
بنشر األعمال الفنية الناجتة في جميع أنحاء
15
العالم.
•في آسيا ،تقوم شركة فيليب موريس
برعاية حدث سنوي يتجمع فيه الفنانون
من جميع أنحاء جنوب شرق آسيا لتقدمي
أعمالهم الفنية والتنافس على اجلائزة
الكبرى التي قيمتها  ١٥.٠٠٠دوالرا ً إلى جانب
خمس جوائز إضافية قيمة كل منها ٥٠٠٠
دوالرا ً .وفي عام  ،٢٠٠٤أوردت الشراكات
العاملية ملكافحة تعاطي التبغ تقريرا ً يوحى
أن هناك ما يزيد عن  ١٨٠٠٠عمالً فنيا ً مت
تقدميهم للمسابقة منذ بدايتها ،وأن ما يزيد
عن  ١٥٠.٠٠٠شخصا ً قد حضروا تسليم
16
اجلوائز.

حفلة بال مال “ ”،Pall Mallنايجيريا

حفلة هوليود للمزيج الكاريبي،
البرازيل

الثقافة الشعبية
واألحداث احلصرية
تستضيف شركات التبغ األحداث وتستخدم
الشباب كـ”سفراء للعالمات التجارية”
لبيع املنتجات والترويج لها .وهذا األسلوب
يرمي إلى مساواة منتجات التبغ بكل ما هو
فاتن وج َّذاب ومتطور ،وهذا يجد صدى لدى
املستهلكني احملتملني اجلدد الباحثني عن االجتاه
الكبير القادم.

النادي الليلي الترويجي ،البرازيل

معرض مواهب بال مال “”،Pall Mall

إعالن إغراءات بوليوود ،النيبال

•في عام  ،٢٠٠٦في اململكة املتحدة
والفلبني ونيجيريا واألرجنتني ،مت الترويج
لسجائر الشركة البريطانية األمريكية
للتبغ ( )BATعن طريق املشاهير مثل
الفنانني البريطانيني جوليان أوبي وبيتر
بليك وباول فيرود وإيل أولتيمو جريتو؛ والدى
جى الفلبيني كاسكاد والدى جى النيجيري
17
أوليسا أديبوا.

مبتكري الصيحات اجلديدة وماركاتها حتى
يبدأ معظم الناس في تدخني سجائر الكي
سترايك وبول مول واملاركات األخرى للشركة
18,19
البريطانية األمريكية للتبغ .BAT

السنيغال

• وفي اململكة املتحدة ،تبيع احلانات
التي يرتادها املشاهير سجائر الكي سترايك
حصريا ً باإلضافة إلى أنواع أخرى من سجائر
الشركة البريطانية األمريكية للتبغ .BAT
وعن طريق استخدام أساليب التسويق
الشبكي حاولت الشركة البريطانية
ً
األمريكية للتبغ  BATأن تخلق ارتباطا بني

كيف تبيع املوت
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•على مدار عام  ،٢٠٠٦أدارت
شركة  BATسلسلة من أحداث
التسويق في الفلبني تسمى حفالت
“ ”Dunhill Dimensionsو“Dunhill
 ”Perfectionistsو“Dunhill
 .”Sensesوكانت تلك احلفالت تشتمل
على عروض موسيقية وعروض أزياء وتوزَّع
20,21,22
السجائر كهدايا مجانية.

موقع ويب ألعضاء املالبورو “”Marlboro

 ،الواليات املتحدة األمريكية

تسجيل بالفيديو لبنات مدخنات

مغريات جنسيا ،يوتوب “”YouTube

موقع ويب ألعضاء اجلمل “ ”Camelالواليات املتحدة األمريكية

التكنولوجيا
نظرا ً لتزايد القيود املفروضة على املزيد من
األشكال التقليدية لإلعالن والترويج ،حتاول
صناعة التبغ إيجاد طرق جديدة لتسويق
منتجاتها ،مبا في ذلك اإلنترنت والهواتف
اجلوالة.
فاإلنترنت هي أيضا ً آلية نافعة جلمع املعلومات
عن الزبائن احملتملني .وقد أنشأت شركات التبغ
مواقع إلكترونية مخصصة ملاركات معينة،
حيث تعرض املنح وفرص الوصول إلى احلفالت
املقصورة على هؤالء الذين يسجلون انتسابهم
لتلك املواقع لتلقي مزيد من املعلومات.
فبإمكان أي شخص ،وحتى األطفال ،إدخال

معلوماتهم في قاعدة البيانات وتلقى رسائل
إلكترونية منتظمة وعروض من صناعة التبغ.
وفي بعض الدول ،حيث تشيع رسائل SMS
النصية ،تستخدم صناعة التبغ ذلك
والرسائل ّ
كوسيلة لتوصيل رسائلها وإعالناتها التي تبرز
املشاهير احملليني ذائعي السيط واملوضوعات
الثقافية احملبوبة.

•أبلغ مصنعو التبغ في الواليات
املتحدة عن حدوث زيادة مقدارها % ٢٨٥
في اإلنفاق على اإلعالنات على املواقع
اإللكترونية للشركة ،حيث ارتفع من
( ٩٤٠.٠٠٠دوالرا ً ) في  ٢٠٠٢إلى (٢.٦٧٥.٠٠٠
دوالرا ً) في ٢٠٠٥.23
كيف تبيع املوت
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فيديو الديسكو من فيليب موريس,
األرجنتني

القائمة احلمراء ملبيعات التذاكر من
اإلنترنت
•وفي الفلبني واململكة املتحدة
واألرجنتني ،استفادت منتجات الشركة
البريطانية األمريكية للتبغ من التسويق
على اإلنترنت من خالل الترويج املباشر على
اإلنترنت حلفالت وأحداث الكي سترايك
وكا ِمل ودانهل .ومت اإلعالن عن األحداث التي
ّ
تنظمها الشركة البريطانية األمريكية
للتبغ على مواقع اإلنترنت اخلاصة بالشركة
فضالً عن غرف الدردشة واملنتديات في جميع
أنحاء العالم .ورمبا قد ساعد ذلك على
إعطاء الكي سترايك حالة من العبودية في
مواقع اإلنترنت مثل  MySpaceو Flickrو
24
.YouTube

قفزة معتدلة لكرة السلة ،إندونسيا

اجلمل الوردي علبة رقم 9

استهداف النساء
واألطفال
في حني حتافظ شركات التبغ على فكرة أنها
ال تستهدف جماعات محددة ،تراهم يدركون -
منذ وقت طويل  -أهمية األطفال والنساء في
السوق العام ملنتجات التبغ.
ولقد استحدثت شركات التبغ عددا ً من
أكثر حمالت التسويق عدوانية وتعقيدا ً في
التاريخ للوصول إلى النساء والفتيات والتأثير
عليهم ،مص ِّورين التبغ على أنه وسيلة للقوة
واالستقاللية واجلاذبية اجلنسية.
وتعمل صناعة التبغ منذ وقت طويل على

�اللعبة سباق سيارات بشعار
“”Marlboro

ّ
املنكه
تبغ كاندي

إعالن فرجينيا سلمز “”Virginia Slims

إعالن سجائر بالتبغ املفروم ،جنوب
أفريقيا

توظيف االستراتيجيات التي تستهدف
األطفال لتطوير عبوات خاصة أو حلوى بنكهة
السجائر أو خلق منافسات للفوز بأجهزة
إلكترونية .وتستخدم تلك الصناعة اإلنترنت
ومواقع الشبكات املوجهة للشباب مث ل aF
 cebookو MySpaceلإلعالن عن األحداث
التي تتم رعايتها أو أشكال الترويج.

والنحافة واحلرية واألناقة واجلاذبية اجلنسية.
وهم يصنعون أيضا ً ماركات نسائية؛ مثل
“جالمور” و”فوج” وأنواع من السجائر
الرفيعة وذات ألون خفيفة أو بنكهة املنتول
26,27,28
(زيت النعناع).

•تروِّج شركة براون وويليامسون
لسجائر “كول” اخلاصة بها مبوضوعات
وصور ملوسيقى الهيب هوب التي لها
جاذبية خاصة عند الشباب األفريقي
25
األمريكي.
•تستهدف صناعة التبغ النساء
باستخدام صور مغر ّية تعبر عن احليوية

كيف تبيع املوت
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•وهناك مجلة ترويجية مجانية
أُرسلت بالبريد اإللكتروني إلى املدخنني
في  ٢٠٠٣قد أبرزت عرضا ً إلعالنات فرجينيا
سليمز والقصص ذات الصلة والتي تتعلق
بأسلوب احلياة .وكان كل إصدار من هذه
معدة
اجمللة ( )All Womanيحمل مقاالت ّ
خصيصا ً لتناسب كل ِعقد من احلياة ما بني
عمر  ٢٠و ٦٠عاماً ،فضالً عن صور صيحات
املوضة للنساء من احلجم الصغير إلى كافة
29
أحجام اجلسم.

إعالن اجلمل النقال ،أوكرانيا

لوحة اإلعالنات ،الهند

بيع املوت في احلي
الذي تعيش فيه
إن اإلعالن عن منتجات التبغ والترويج لها في
احلي الذي تعيش فيه وحوله هو أحد األساليب
الشائعة لصناعة التبغ .وتقوم شركات التبغ
برسم األلوان واألشكال اخلاصة مبنتجاتهم
على جوانب األبنية للتعجيل بتع ُّرف الناس
على ماركات التبغ اخلاصة بهم .وقد ابتكرت
شركات التبغ أيضا ً إعالنات متحركة مرسومة
على السيارات وعلى الفتات احملالت التي تقوم
برعايتها.
وسوف تستخدم شركات التبغ بصورة متكررة
اللوحات اإلعالنية للترويج ملنتجاتها؛ فهي

رسالة نص إعالنات ،Lingo LM
األرجنتني

مستشفى ،األرجنتني

ماكنة بيع سيجارة ،اليابان

موجودة في كل مكان في العديد من البلدان
بل وأصبحت تسود على املناظر الطبيعية.
وميكن أن تبرز اللوحات اإلعالنية لرسائل حول
العناصر الرئيسية للحياة في السوق احمللي
املستهدف وسوف يكون أحيانا ً اإلعالن الوحيد
في منطقة معينة.

•في السودان ،أعلنت الشركة
البريطانية األمريكية للتبغ عن سجائر
 Benson & Hedgesباستخدام رموز
ورقة الشجر والشمس والرمز “&” .وهذا
اإلعالن منتشر في مطاعم الوجبات اجلاهزة
31
واملقاهي التي يحبها الشباب.

•نظرا ً ألن الشركات تتوقع بداية
عرض شعارات وأسماء املاركة على اإلعالنات
في جنوب شرق آسيا ،أقرنت صناعة التبغ
اسم شركة التبغ وشعارها بألوان وأشكال
مع ّينة .وعندما يتم منع تلك الشعارات
في بلدان مع ّينة ،سوف يظل املستهلكون
قادرين على التعرف على ماركات بعينها
عندما يرون تركيبات مع ّينة من األلوان
30
واألشكال.

•في عام  ،٢٠٠٦شنّت الشركة
البريطانية األمريكية للتبغ حملة دعائية
شهيرة من أجل الكي سترايك حيث ربطت
بني سجائرها واملوضة والتصميم والشهرة.
وكانت هناك إعالنات في الشوارع والصحف
تعرض تذاكر سينما ومسرح وحفالت
موسيقية مقابل كوبونات شراء سجائر
الكي سترايك .هذا وقد ظهرت اإلعالنات
أيضا ً في النسخة األرجنتينية من مجلة
32
الشباب الدولية .Rolling Stone

كيف تبيع املوت
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إعالن مركز البيع ،الصني

البرازيل ” “Carlton،عرض كارلتون

الكشك ،بانغالدش

سجائر وحلوى ،نيوزيلندا

إعالن مركز البيع ،الصني

األرجنتني ” “Marlboro،كشك املالبورو

نقطة البيع
لقد دفعت شركات التبغ لتجار التجزئة
الذي يبيعون منتجاتهم لكى يضعوا إعالنات
الفعالة
السجائر والتبغ عدمي الدخان واألصناف
ّ
ّ
الفكة) داخل
(مثل حصير الطاولة وأكواب
وخارج وعلى ممتلكات املتاجر الصغيرة ،ومتاجر
األدوية ومحطات البنزين وغيرها من منافذ بيع
التجزئة .كما تقوم الشركات بتزويد البائعني
باملواد الترويجية ،مبا في ذلك امللصقات وحاويات
العرض لتحويل املتاجر إلى إعالنات ضخمة عن
السجائر.

عد عرض املنتجات في نقطة البيع في حد
وي ُ ّ
ذاته أحد أساليب التسويق القوية .فمنتجات
التبغ غالبا ً ما تشغل مساحة عرض كبيرة
وبارزة في املتاجر كما يتم تصميمها بشكل
استراتيجي للتشجيع على الشراء والترويج
ملاركات مع ّينة في حني أن التحذيرات اخلاصة
33
بالصحة تكون أقل عرضة للمشاهدة.
ونظرا ألنها غالبا ً ما توضع جنبا ً إلى جنب
مع املنتجات التي تُشترى يوميا ً مثل احللوى
واملشروبات غير الكحولية واجملالت ،فإن طرق
عرض منتجات التبغ تعزّز فكرة أن منتجات
التبغ هي منتجات عادية غير ضارة .ولتحقيق
املزيد من املبيعات ،تنفق شركات التبغ مبالغ
طائلة على التخفيضات 34.ويتم اإلعالن عن
تلك التخفيضات في األسعار بصورة واضحة
كيف تبيع املوت
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تعد وسيلة
بالقرب من حاويات العرض وهي ّ
أخرى إلغواء املستهلكني لالندفاع إلى شراء
السجائر.

ّ
اخلاصة “”،Kool Special
طبعة العلبة
الواليات املتحدة األمريكية

علبة مغامرة بال مال “”،Pall Mall

ماليزيا

استخدام عبوات
السجائر كإعالنات
دائما ً ما تشكل عبوات السجائر جزءا ً هاما ً
من استراتيجية تسويق صناعة التبغ ،ذلك
أنها تشكل – حرفيا ً “ -واجهة” املنتج الذي
تروِّج له 35 .وعلى عكس العديد من املنتجات
األخرى ،تُشاهد عبوات السجائر بشكل
مستمر ،في كل مرة يُشعل فيها املدخن
سيجارة .ويُستخدم تصميم العبوات لتحسني
صورة املاركة ،ولتقليل الشعور باخلطر إلى أدنى
حد ممكن ولإلسهام في تشكيل هوية املدخن.
وإلى جانب استخدام اللون وشكل اخلط
والصور واألشكال الفريدة للعلبة ،قد ساعد

اإلعالن البسيط اجلديد ،إسرائيل

نكهة السجائر أل أم “ ”،LMماليزيا

تقدم تكنولوجيا الطباعة على طباعة
الصور على علب السجائر وبالتحديد على
بطاقة اإلطار الداخلي ،وعلى الغالف اخلارجي
الرقيق والشريط املنزوع ،إلى جانب دمج
الرسوم اجملسمة والفنون النادرة والتشطيبات
املعدنية واألشرطة الالصقة متعددة الطبقات
36
من الصور والرسوم في تصميم العلبة
وتستخدم شركات التبغ أيضا ً إصدارات خاصة
باملهرجانات ،كما تُزيد من حجم العلبة ،فضالً
37
عن العلب التي حتتوي على مواد ترويجية.
•في هوجن كوجن ،قدمت شركة فيليب
موريس غالفا ً خارجيا ً لعلب سجائر مارلبورو،
يبرز سلسلة من صور راعي البقر اخلاص
بسجائر مارلبورو .إلى جانب تقدمي صور
توحى بالقوة عن “رجل مارلبورو” ،ويبدو
مصمم ليخفي التحذيرات
أيضا ً أن الغالف
ّ
كيف تبيع املوت
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فوج سوبرسلمز “”،Vogue Superslims

فرنسا

رجل املالبورو “ ”،Marlboroماليزيا

الصحية على العلبة.

38

•في عام  ،٢٠٠٤شنّت شركة Brown
 & Williamsonحملة “”Kool Mixx

وموضوعها موسيقى الهيب هوب من أجل
الترويج لسجائر”كول” .وقد اشتملت
احلملة على سلسلة من علب السجائر
محدودة اإلصدار والتي تص ّور الفانني وهم
39
يجسمون عناصر ثقافة الهيب هوب.
ِّ

•في عام  ،٢٠٠٧أنتجت الشركة
البريطانية األمريكية للتبغ  BATعلبة من
سجائر كينت تُفتح مثل الكتاب .وعندما
كان املستهلكون يتصلون برقم الهاتف
املوجود بداخل علب السجائر ،كانت تتم
دعوتهم على حفالت “سرِّية” في البقاع
40
الصيفية الساخنة في تشيلي.

سترة املالبورو “ ”،Marlboroالصني

متجر مالبس من كامل ،اليابان

حاملة مفاتيح من مارلبورو ،ماليزيا

�عتاد بنسن وهيدجس

غطاء مالبورو لتلفون نقال ،ماليزيا

علبة مناديل من سامب ُِورنا ،ماليزيا

التوسع في استخدام
ُّ
األسماء التجارية

•في الهند ،استخدمت الشركة
الهندية للتبغ وهي شركة تابعة للشركة
البريطانية األمريكية للتبغ ،األسماء
التجارية لشركة وليامز وجون بليرز على
عالمات األزياء .وقد ربطت كال العالمتني
التجاريتني اسمهيما بالرياضة والشباب
41
والفتنة.

ومشتريات أخرى حتمل االسم التجاري
ملارلبورو مقابل علب السجائر الفارغة.

“”Benson & Hedges

تستخدم صناعة التبغ األسماء التجارية
والشعارات أو الهويَّات البصرية لألسماء
التجارية على منتجات ليس لها صلة بالتبغ
 مبا فيها املالبس واإلكسسوارات – وذلكالستقطاب مستهلكني جد ّد .وقد ح ّولت هذه
االستراتيجية الزبائن إلى لوحات إعالنية سائرة
تروِّج ملنتجات التبغ.

•في عام  ،٢٠٠٥مت بيع دراجات بخارية
صغيرة (وتُعرف أيضا ً باسم دراجات اجليب
أو الدراجات الصغيرة) في نيوزلندا باالسم
التجاري كامل والكي سترايك .وقد اتضح أن
تلك الدراجات تستهدف الصبيان من عمر
42
 ١٣-١٢عاماً ،وكانت تُصنع في الصني.
•في هوجن كوجن ،قد وزَّعت شركة
فيليب موريس حقائب ظهر ووالعات
كيف تبيع املوت
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43

إعالن فيليب موريس ،األرجنتني

جوائز أل إيهليتس بول “L.A. Lights
 ”،Poolأندونيسيا

املسابقات
تقوم شركات التبغ برعاية املسابقات التي
غالبا ً ما يتط ّلب دخولها شراء أحد منتجات
التبغ .وعادة ما تعرض املسابقات املنتجات
املرغوبة بشدة ،والتي تتن ّوع ما بني حقائب
الظهر وسالسل املفاتيح إلى شقة مجهزة
ومفروشة بالكامل.

منافسة سجاير جولدن “”،Golden

الفلبني

إعالن فيليب موريس ،األرجنتني

•في ال ُوس والصني ،يتم تبديل علب
السجائر الفارغة بهدايا مثل والعات
السجائر وقبعات البيسبول والقمصان
الرياضية .كما يوجد أيضا ً مسابقات
44
للمدخنني للفوز بجوائز مدهشة.
•في عام  ٢٠٠٢استخدمت الشركة
البريطانية األمريكية للتبغ في األرجنتني
ونيجيريا وفيتنام املسابقات جلذب الزبائن
مبا فيهم الرهانات على اخليل (يانصيب)
واملنافسات وألعاب الفيديو التفاعلية لزيادة
الوعي باالسم التجاري ولتشجيع الزبائن
45
على إكمال استطالع التسويق.
•في عام  ،٢٠٠٦عقدت شركة BAT
في نيجيريا سلسلة من املسابقات في ٢٦
كيف تبيع املوت
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جوائز إلكترونيات ملسابقة دنهل ,
ناجيريا
مدينة وكانت تسمى B&HGold Reign
 .promotionولزيادة الوعي باالسم
التجاري ،منحت  BATالفائزين أجهزة تلفاز
بالزما ،وأجهزة حاسوب محمولة وأنظمة
املسرح املنزلي وكاميرات رقمية وأجهزة آي
46
بود.

هدايا ُمنتج ،األرجنتني

منفضة سجاير محمولة من مارلبورو،
اليابان

اتوزيع املنتج كهدايا
مجانية
في كثير من البلدان ،متنح شركات التبغ
ع ّينات مجانية من منتجات التبغ في أماكن
التجمعات العامة ،مثل املراكز التجارية
وحفالت موسيقى الروك ومالهي الديسكو.
 xlixعلما ً بأن تكلفة توزيع منتجات التبغ
اجملانية ضئيلة للغاية وتسمح لصناعة التبغ
باالستمرار في جذب مستخدمني جدد .هذا،
وتستأجر شركات التبغ "فتيات السجائر"
لتوزيع منتجاتها ،ولتشجيع الناس على جتريب
الع ّينات اجملانية.

هدية رواج عند الشراء ،روسيا

حقيبة الكي سترايك “”،Lucky Strike

األرجنتني

•لدى العديد من املقاهي في فيتنام
فتيات يحملن صواني عليها سجائر بول
مول و 555يتناوبن في األروقة لبيع السجائر
للزبائن ومباشرة الترويج واملنافسات لـ
 .BATوفتيات السجائر لديهم جاذبية وهن
باعة مهرة ويبدو أنه يتم انتقائهن وتدريبهن
48
بعناية من قبل .BAT
•في كولومبيا والوس وإندونيسيا
والفلبني ،تستهدف شركات التبغ الفقراء
بالهدايا اجملانية من السجائر .وفي مقابل
االسم ومعلومات االتصال اخلاصة باملدخن،
يستطيع املستهلك أن يدخل في إحدى
49
املسابقات أو يحصل على سجائر مجانية.
•أصبح تسويق البريد املستهدف
املباشر شائعا ً بني شركات التبغ الرئيسية
كيف تبيع املوت
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هدية علبة مكياج و سجاير روز،
اليابان
حيث أنه قد مت تقييد القنوات اإلعالنية
األخرى .وتشتمل الرسائل البريدية على
ع ّينات تبغ مجانية ومجالت الشركات
وكتالوجات مصورة للسلع التي حتمل اسم
50
املاركة.

جوائز ورقة فيليب موريس الدولية
الالمعة

جائزة شجاعة غودفري فيليبس،
الهند

مؤسسة سامبورنا ،أندونيسيا

“املسئولية
االجتماعية
للشركات”
عن طريق تعزيز صورتها كمساهم سخي
في اجملتمع ،تتحايل شركات التبغ على موقف
اجلمهور جتاه سمعتها وترسل رسائل مفادها
أنها ال تزال تبحث عن أفضل منفعة للجمهور.
وغالبا ً ما تشترك شركات التبغ في أنشطة
“املسئولية االجتماعية للشركات” املزعومة
بغية الترويج ملنتجاتها وفي ذات الوقت
يصورون أنفسهم على أنهم مواطنون صاحلون
يعملون في الشركات .وقد استُخ ِدمت هذه
اجلهود ،في حاالت معينة  ،للتأثير على قادة

تبرّع فيليب موريس إلى الصليب
األحمر ،الفلبني

الرأي الذين يستفيدون من تلك اإلسهامات.
وتشتمل أمثلة من أنشطة “املسئولية
االجتماعية للشركات” اخلاصة بصناعة التبغ
على ما يلي:52
51

•إدارة البرامج البارزة ملكافحة فيروس
نقص املناعة البشرية ،ووقاية الشباب من
التدخني وعمالة األطفال وغيرها من برامج
“غسيل البيئة” ( 53جرين ووش) في رواندا
ونيجيريا والكاميرون وكينيا كأسلوب
ترويجي ،وذلك لتفادي االنتقاد وجتنُّب
الصدام مع اللوائح.
•السعي للحصول على شراكات مع
منظمات بيئية غير حكومية مرموقة مثل
إيرثووتش و فونا آند فلورا إنترناشيونال ورويال

كيف تبيع املوت

أنت مسؤول أيضا ،قل للقاصرين بأنهم يجب أن
ال ّ
يدخنوا ،قل نعم ملسؤوليتك بالقول ال  -لوحة
إعالنات ،كولومبيا
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بوتانيكل جاردنز كيو ،إلقامة مشروعات في
أفريقيا وذلك لتحسني صورة شركة BAT
54
ولتفرض سيطرتها على الرأي العام.
•إدارة البرامج املضادة ملنع التدخني بني
الشباب املن ِتج والتي تشجع األطفال على
رؤية استخدام التبغ على أنه شيء ينبغي
التط ّلع إليه في مرحلة البلوغ وليعتقدوا أنه
ال بأس باستخدام منتجات التبغ ملن يتجاوز
55
سن الثامنة عشر.

كيف تبيع املوت
خامتة

باختراق جميع وسائل اإلعالم بشكل افتراضى ،تهدف شركات التبغ إلى جعل تعاطى دخان التبغ
ليس مقبوال ً فحسب ولكن أيضا شائعا ً وفاتناً ،وجذابا ً .وتُعد شركات التبغ من بني املس ِّوقني
األكثر تطورا ً في العالم  -وإذا ظ ّلت جهودهم دون رادع  ،فسوف يواصلون تطوير حمالت جديدة
ومبتكرة خللق صورة إيجابية ملنتجاتهم وجلذب متعاطني جد ّد .ويجب أن يتضمن النهج الف َّعال
ملكافحة التبغ فرض حظر على جهود التسويق لشركات التبغ.
لألطراف املوقعة على االتفاقية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ وهي أ ّول معاهدة عاملية بشأن
الصحة العامة – يكون االلتزام باتخاذ إجراءات ملكافحة الهجوم التسويقي لصناعة التبغ التزاما ً
ملزما ً مبوجب القانون الدولي .وبالتسلُّح مبعرفة استراتيجيات التسويق لشركات التبغ ،يجب على
احلكومات واملناصرين من جميع أنحاء العالم العمل حلماية مواطنيهم من إعالنات صناعة التبغ
والترويج لها ورعايتها بكافة األشكال.

كيف تبيع املوت
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