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ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ВЛИЯНИЕТО НА МАРКЕТИНГА ВЪРХУ 

УПОТРЕБАТА НА ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ 

 

„Цигарената индустрия умело поддържа тезата, че рекламата на цигари няма нищо общо с 

продажбата им. Това е пълна безсмислица. Индустрията го знае. Винаги се разсмивам при 

твърденето, че рекламата, за която е доказано, че допринася за увеличението на потреблението при 

всеки един друг продукт, някак по чудо, не важи за тютюневите изделия.” 

                                                                  Емерсон Фут, бивш изпълнителен директор на McCann-Erickson –                                                                                   

Глобална рекламна агенция работеща с компании от тютюневата индустрия.1 

 

Тютюневата индустрия използва всеобхватна маркетинг стратегия, за да създаде 

впечатлението, че употребата на тютюневи изделия е широко разпространено и приемливо явление. 

Посланията в рекламите придават на тютюнопушенето желани качества като: популярност, чар и 

сексапил, които идват с употребата на тези продукти, като по този начин се омаловажават рисковете 

за здравето.2 

Целите на тютюневите маркетинг стратегии, ориентирани към потребителите са:3,4 

• да се привличат нови потребители на тютюневи изделия, които да заместят отказалите се 

или починалите. 

• да се запази или да се увеличи употребата сред текущите потребители. 

• да се намали желанието за отказване у потребителите. 

• да насърчават екс пушачи към подновяване на навика. 

 

Рекламата на тютюневите изделия привлича нови потребители 

Тютюневите предприятия трябва да привличат нови поколения потребители, за да заменят 

отказалите се от пушенето или починалите. За да постигнат това, предприятията разработват масови 

маркетинг кампании, които примамват младите да пушат и да се превърнат в трайни пушачи.5 

Доказано е, че маркетингът на тютюневи изделия, който включва реклами, промоции и спонсорство, 

води до увеличение на младите, които решават на пропушат.6 

• Преглед на 9 лонгитудинални проучвания от 2003 г., включващи над 12 хил. младежи 

заключава, че рекламите на тютюневи изделия и промоциите увеличават вероятността 

подрастващите да пропушат.7 

• Проучване в Обединеното кралство, проведено между 1999 и 2004 година установява, че с 

всяка една реклама на тютюневи изделия, която е видяна от младежи, увеличава шанса те да 

пропушат със 7%.8 

• Проучване в Испания от 2004 г. установява, че влиянието на локалните билбордове, 

рекламиращи тютюневи изделия, увеличават шанса младежи между 13 и 14 годишна възраст да 

пропушат.9 

• Проучване в САЩ установява, че рекламирането в магазини увеличава вероятността за 

пропушване, а наличието на търговски промоции увеличава вероятността младежи да преминат от 

експериментиране към редовна употреба.10 

Рекламата на тютюневите изделия запазва или увеличава употребата сред настоящи 

потребители 
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Рекламата на тютюневи изделия и визуалните материали подсещат потребителите, че трябва да 

запалят цигара. 

• Според проучвания, след като са им показани изображения свързани с пушене, като 

например, пушещ човек или кутия цигари, пушачи от всички възрастови групи чувстват по-силно 

желание за пушене. Рекламите на тютюневи изделия често съдържат такива изображения.11,12 

• Тютюневите предприятия заблуждават пушачите по отношение на ползите от пушенето на 

„леки” цигари или такива с „ниско съдържание на катран”, като ги представят за по-здравословни 

от обикновените цигари. Пушачите на „леки” цигари и тези с „ниско съдържание на катран” 

увеличават броя на изпушените цигари на ден, всмукват по-силно, по-често и по-дълбоко или 

блокират вентилационните дупчици на цигарата, само за да увеличат нивото на приетото количество 

никотин и задоволят тяхната зависимост.13 Глобалните продажби на „леки” цигари и такива с „ниско 

съдържание на катран” се увеличават значително - от 388 милиарда цигари през 2000 г. до почти 500 

милиарда през 2005 г., което илюстрира успеха на измамните маркетингови похвати на тютюневата 

индустрия.14 

 

Рекламата на тютюневите изделия намалява опитите за отказване 

Тютюневите предприятия възпират опитите за отказване от тютюнопушенето като разработват и 

рекламират продукти, които изглеждат по-малко пристрастяващи и социално по-приемливи.15 

Съобщения, подкрепящи тютюнопушенето, осигуряват неоснователно успокоение и отслабват 

решимостта на пушача да се откаже от навика.16 

• За да възпрат от отказване пушачи, загрижени за своето здраве и социален статус, 

тютюневите предприятия асоциират своите продукти със сила, атлетизъм и социална приемливост, 

наред с други желани качества.17  

• Изследване сред възрастни пушачи, които се опитват да се откажат, показва, че ако са 

изложени кутии с цигари в даден обект, това стимулира желанието им за закупуване на цигари. 

Австралийски учени са установили, че хора, които описват себе си като опитващи се да откажат или 

наскоро отказали се от тютюнопушенето, избягват някои магазини, в които има видимо изложени 

тютюневи изделия.18 

 

Рекламата на тютюневите изделия, насърчава екс пушачи да се завърнат към пушенето 

Мнозинството от пушачите, които се опитват да се откажат от пушенето, се завръщат към него до 

една седмица.19 Изображения, свързани с цигарите, като тези използвани в маркетинга на тютюневи 

изделия, предизвикват тютюнев глад и водят до възобновяване на вредния навик.20 

• Пушачи, които обръщат повече внимание на реклами, свързани с тютюнопушенето, е много 

по-вероятно в краткосрочен план да се върнат към вредния навик, отколкото хора, които по-рядко 

им обръщат внимание.21 

• Проучване на тютюневата индустрия открива, че по-голямата част от „отказалите се“ са 

млади хора. Младите хора, разглеждани като потенциални „доживотни клиенти“, винаги са били цел 

на тютюневите компании, които се опитват да ги насърчават да се завърнат към пушенето.22 

 

Пълната забрана на рекламите на тютюневи изделия, промоциите и спонсорството намалява 

употребата на тютюневи изделия  

Пълната забрана на рекламите, промоциите и спонсорството на тютюневи изделия е сред най-

ефективните политики за намаляване на употребата на тютюневи изделия.23 Рамковата конвенция за 

контрола на тютюна (РККТ) на Световната здравна организация е първият глобален договор за 

обществено здраве. Конвенцията създава политическа рамка, насочена към намаляването на 

разрушителните здравни и икономически последици от тютюнопушенето.24 Страните от РККТ са 
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задължени да подготвят и прилагат пълна забрана на рекламите, промоциите и спонсорството на 

тютюневи изделия до 5 години от ратифицирането на Рамковата конвенция.25 

 

Основни изводи: 

• Тютюневата индустрия използва обширна маркетинг стратегия, за да се създаде 

впечатлението, че употребата на тютюн е широко разпространена и социално приемлива. 

• Рекламите, промоциите и спонсорството на тютюневи изделия насърчават хората, особено 

младите, да пропушат; вече действащите пушачи, да пушат още повече; намалява мотивацията на 

хората, желаещи да се откажат и подтиква отказалите се да пропушат отново. 

• Пълната забрана на рекламите, промоциите и спонсорството намалява използването на 

тютюневи изделия; частичните забрани имат по-ограничен ефект върху потреблението на тютюневи 

изделия. 

 • Страните членки по РККТ са задължени да прилагат пълна забрана върху рекламите, 

промоциите и спонсорството. 

 

 

 

Източник: Tobacco Free Kids, USA  

www.tobaccofreekids.org/ 
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