
 
 
 

София 1202, Бул. „Сливница“ 257, ет. 3  
coalicia.bezdim.org | +359 882 374000  

1 
 

 

ИЗЛАГАНЕ НА ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ В МЕСТАТА ЗА 

ПРОДАЖБА 

 

Маркетингът на тютюневи продукти в местата за продажба включва реклами, промоции (намаления на 

цените, предоставяне на различни подаръци), както и излагането на тези продукти в търговските обекти. 

Маркетингът в местата за продажба понякога не е включен в законите, забраняващи рекламата, промоцията 

и спонсорството на тютюневи изделия.1 Рекламите в местата за продажба намаляват ефективността на 

мерките за контрол на тютюна и излагат населението на тактиките на тютюневата индустрия, които целят да 

увеличат продажбата и консумацията на тютюневи изделия. Младежите са особено уязвими към рекламата в 

местата за продажба. Рекламите в местата за продажба правят по-трудно отказването от вредния навик. 

 

Рекламите в местата за продажба подлагат младите хора на въздействието на послания, подкрепящи 

пушенето и създаващи положителни нагласи към тютюневите марки и продукти. 

• Тютюневите изделия и реклами често са изложени в близост до лакомства и стоки за деца и са на 

нивото на техните очи, което предразполага децата да гледат на тези стоки като на безобидни битови 

стоки.1-3  

• Проучвания в Бразилия и Калифорния установяват, че магазините с повече рекламни материали са 

посещавани по-често от подрастващите, от тези с по-малко рекламни материали.4, 5  

• Процентът на младежите, които пушат, е по-висок в училища, разположени в квартали с по-голяма 

концентрация на магазини за цигари и рекламни материали.6  

• Младежи, които посещават магазини с голям брой рекламни материални на тютюневи продукти, е 

много по-вероятно да сметнат, че е лесно да се закупят цигари и да решат, че броят на пушачите е 

много по-висок от реалния.7-9  

• Проучване, проведено в САЩ показва, че забраната на рекламата в местата за продажба и 

съхраняването на кутиите с цигари извън полезрението (в затворени шкафове), може да намали 

досега на младежите до различните марки цигари със до 83%.4 

 

Рекламите, промоциите и видимото излагане на продукти в търговски обекти увеличават броя на 

младежите, които решават да експериментират с тютюневи изделия или да пропушат. 

• Изследвания постоянно разкриват силната взаимовръзка между контакта на младежи с рекламата в 

местата за продажба, промоциите и видимото излагане на продукти, и вероятността те да пропушат, 

общата податливост към пушене, или намерение за пушене.8, 10-13  

• Младежи, които често (т.е. повече от 2 пъти седмично) посещават магазини, в които цигарите са 

широко рекламирани, е по-вероятно да пропушат.14, 15  

• Проучване в Норвегия установява, че изложените продукти изкушават по-младите респонденти да 

купуват цигари повече, отколкото по-възрастните.11  

• Наличието на промоции в местата за продажба увеличава вероятността младежи да преминат от 

експериментиране към редовна употреба.12  

 

Наличието на реклами в местата за продажба и излагането на тютюневите изделия генерират импулс 

за купуването им и прави отказването от тютюнопушенето по-трудно. 

• Австралийско проучване установява, че почти 40% от хората, които се опитват да прекратят 

пушенето, изпитват нужда от закупуване всеки път, когато видят рекламни материали на цигари. 

Повече от 60% от хората импулсивно купуват цигари под влиянието на реклами, а 20% избягват 

магазини, от които редовно са си купували цигари, за да избегнат изкушението.16  
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• Проучване в четири страни показва по-ниски нива на импулсивното купуване на цигари в Канада и 

Австралия, където откритите рафтове за цигари са забранени, за разлика от САЩ и Великобритания, 

където все още по време на проучването няма такава забрана.17  

• В интервюта екс-пушачи от Нова Зеландия споделят, че откритите рафтове с тютюневи изделия 

предизвикват у тях „физическо и емоционално желание за пушене“, което прави отказването по-

трудно.18 

• Проучване на продажбата на цигари във Върмонт установява, че всяка десета цигара е непланирана 

покупка и че младежите и хората, които се опитват да се откажат, е по-вероятно да правят 

непланирани покупки. Една трета от пушачите потвърждават, че рекламата в местата за продажба 

прави отказването по-трудно.19  

 

Дизайнът на кутиите за цигари и излагането на тютюневите продукти са маркетингови инструменти 

• Тютюневите предприятия разчитат на дизайна на опаковките, които са ключов елемент на 

маркетинга. За популяризирането на продукта се използват всички елементи на кутията, в това 

число: конструкцията, външния филм, лентата за разкъсване, вътрешната рамка, вътрешни и външни 

вложки, брандиране на информация и цветова схема20  

• Рафтовете, на които са подредени тютюневите изделия, се проектират много внимателно, като се 

подбират осветление, форма, материал и цветова гама, за да привличат вниманието на потребителите 

към кутиите с цигари и други сходни продукти. Големите стелажи обикновено са разположени зад 

касите поради по-добрата видимост.21  

• Рафтовете с тютюневи продукти се използват като мощен инструмент за маркетинг, които 

нормализират пушенето и позволяват на тютюневата индустрия да си общува с непушачи, бивши 

пушачи и настоящи пушачи.22  

• Тютюневата индустрия сключва договори и предлага парични стимули за търговците на дребно, за 

да осигури разполагането на продуктите и рекламите на ключови места в търговските обекти.23, 24  

• Прекият контакт с подредените на рафтове тютюневи изделия е свързан с увеличаване на 

вероятността за пушене и увеличено потребление.25, 8  

 

Забраната на откритите рафтове с тютюневи изделия е широко разпространена 

Обществото подкрепя забраната на откритите рафтове за тютюневи изделия. 

• Проучване в Канада показва, че значителен процент от пушачите (между 55 и 83%) подкрепят 

премахването на рафтовете с тютюневи изделия, както и че хора, които възнамеряват да се откажат 

от пушенето е по-вероятно да подкрепят забраната на рекламата и на рафтовете с тютюневи изделия, 

от хората които не възнамеряват да се откажат.25 

• В Нова Зеландия, проучване проведено сред маори пушачи установява, че висок процент (68%) от 

тях подкрепят забраната на откритите рафтове с тютюневи изделия.26 

 

Забраната на откритите рафтове с тютюневи продукти не вредят на бизнеса и е лесно приложима 

Проучвания показват, че забраната на откритите рафтове с тютюневи изделия в местата за продажба не 

обременява търговските обекти и дори може да носи предимства. 

• Икономическа оценка на продажбите на тютюневи продукти преди и след забраната на откритите 

рафтове с тютюневи изделия в Ирландия показва, че тя няма осезаем ефект върху годишните 

приходи на магазините, година след като е въведена.27 

• Спазването на забраните върху използването на откритите рафтове с тютюневи изделия винаги е 

било широко разпространено в някои страни, в това число: Австралия28, Ирландия29 и Норвегия30  

• Търговците на дребно на тютюневи продукти, твърдят, че съхранението на тютюневи изделия в 

закрити шкафове води до намаляване на кражбите, не е скъпа инвестиция, не причинява неудобство 

и няма съществено влияние върху приходите им.31 

Основни изводи: 
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• Маркетингът в местата за продажба е мощен способ за рекламиране и промоция на тютюневи 

изделия, който е особено ефективен сред младежите и пушачите, който искат да се откажат от 

зловредния навик. 

• Пълната забрана на рекламата, промоцията и спонсорството на тютюневи продукти е от съществено 

значение за намаляването на употребата им.  

• Пълната забрана на рекламата, промоцията и спонсорството трябва да включва и забраната за 

излагането на тютюневите изделия в местата за продажба, в това число и рафтовете с цигари, 

поставени на видно място.  

• Откритите рафтове с тютюневи изделия, разположени в местата за продажба са важен способ, 

използван от тютюневата индустрия за реклама на своите продукти. 

• Досегът до рафтовете с тютюневи изделия влияе върху младите хора, които пушат, промоцира 

социалната приемливост на тютюневите продукти, увеличава желанието за закупуване на продукти 

и възпира опитите за отказване от тютюнопушенето. 

• Член 13 от Рамковата конвенция на СЗО за контрола на тютюна задължава да се въведе пълна 

забрана върху всички видове реклама, включително и тази в местата за продажба. 

 

 

Източник: Campaign for Tobacco-Free Kids, USA 

www.global.tobaccofreekids.org 

 

 

 

 

Библиография: 

1. Barnoya J, Mejia R, Szeinman D, Kummerfeldt CE. Tobacco point-of-sale advertising in Guatemala City, Guatemala and 

Buenos Aires, Argentina. Tobacco Control. 2010 Aug;19(4):338-41. 

2. Quedley M, Ng B, Sapre N, Blakiston M, Crawford A,Devadas R, et al. In sight, in mind: Retailer compliance with legislation 

on limiting retail tobacco displays. Nicotine & Tobacco Research. 2008 Aug;10(8):1347-54. 

3. Hosler AS, Kammer JR. Point-of-purchase tobacco access and advertisement in food stores. Tob Control. 2012;21(4):451-2. 

4. Henriksen L, Feighery EC, Schleicher NC, Haladjian HH, Fortmann SP. Reaching youth at the point of sale: Cigarette 

marketing is more prevalent in stores where adolescents shop frequently. Tobbaco Control. 2004 September;13(3):315-8. 

5. Aliança de Controle do Tabagismo. Pesquisa ACT/ Datafolha mostra como companhias de cigarros investem na publicidade 

em pontos de venda. 2010. 4.  

6. Henriksen L, Feighery E, Schleicher N, Cowling D, Kline R, Fortmann S. Is adolescent smoking related to the density and 

proximity of tobacco outlets and retail cigarette advertising near schools? Preventive Medicine. 2008:5. doi: 

10.1016/j.ypmed.2008.04.008. 

7. Wakefield M, D. Germain, Durkin S, Henriksen L. An experimental study of effects on school children of exposure to point-of-

sale cigarette advertising and pack displays. Health Education Research. 2006;21(3):338-47. 

8. Henriksen L, Flora J, Feighery E, Fortmann S. Effects on youth of exposure to retail tobacco advertising. Journal of Applied 

Social Psychology. 2002;32(9):19.  

9. Spanopoulos D, Britton J, McNeill A, Ratschen E, Szatkowski L. Tobacco display and brand communication at the point of 

sale: implications for adolescent smoking behaviour. Tobacco Control. 2013. doi: 10.1136/tobaccocontrol-2012-050765. 

10. Mackintosh AM, Moodie C, Hastings G. The association between point-of-sale displays and youth smoking susceptibility. 

Nicotine & tobacco research: official journal of the Society for Research on Nicotine and Tobacco. 2012;14(5):616-20. 

11. Scheffels J, Lavik R. Out of sight, out of mind? Removal of point-of-sale tobacco displays in Norway. Tob Control. 2012. 

Epub 2012/06/09. doi: 10.1136/tobaccocontrol-2011-050341. 

12. Slater SJ, Chaloupka FJ, Wakefield M, Johnston LD, O’Malley PM. The impact of retail cigarette marketing practices on 

youth smoking uptake. Archives of Pediatric and Adolescent Medicine. 2007;161(5):440-5. Epub 2007/05/09. doi: 161/5/440 

[pii]10.1001/archpedi.161.5.440. 

http://www.global.tobaccofreekids.org/


4 
 

13. McNeill A, Lewis S, Quinn C, Mulcahy M, Clancy L, Hastings G, et al. Evaluation of the removal of point-of-sale tobacco 

displays in Ireland. Tob Control. 2011;20(2):137-43. Epub 2010/11/23. doi: 10.1136/tc.2010.038141.  

14. Paynter J, Edwards R, Schluter PJ, McDuff I. Point of sale tobacco displays and smoking among 14-15 year olds in New 

Zealand: A cross-sectional study. Tobacco Control. 2009 Aug;18(4):268-74. 

15. Henriksen L, Shleicher N, Feighery E, Fortmann S. A longitudinal study of exposure to retail cigarette advertising and 

smoking initiation. Pediatrics. 2010 July 19;103:7. 

16. Wakefield M, Germain D, Henriksen L. The effect of retail cigarette pack displays on impulse purchase. Addiction. 2008 

February;103(2):322-8. 

17. Li L, Borland R, Fong GT, Thrasher JF, Hammond D, Cummings KM. Impact of point-of-sale tobacco display bans: findings 

from the International Tobacco Control Four Country Survey. Health Educ Res. 2013 OCT; 28(5): 898-910. 

18. Hoek J, Gifford H, Pirikahu G, Thomson G, Edwards R. How do tobacco retail displays affect cessation attempts? Findings 

from a qualitative study. Tobacco Control. 2010 Aug;19(4):334-7. 

19. Clattenburg EJ, Elf JL, Apelberg BJ. Unplanned cigarette purchases and tobacco point of sale advertising: a potential barrier 

to smoking cessation. Tob Control. 2013 NOV; 22(6): 376-81. 

20. Henriksen L. Comprehensive tobacco marketing restrictions: promotion, packaging, price and place. Tobacco Control 2012; 

21: 147-153. 

21. Tobacco Control Legal Consortium: Placement of Tobacco Products. Available from: 

 http://publichealthlawcenter.org/sites/default/files/resources/tclc-guide-placementoftobprods-2011.pdf. 

22. Brown A, Boudreau C, Moodie C, Fong GT, Li GY, McNeill A, et al. Support for removal of point-of-purchase tobacco 

advertising and displays: findings from the International Tobacco Control (ITC) Canada survey. Tob Control. 2012;21(6):555-9. 

23. Feighery EC, Ribisl KM, Clark PI, Haladjian HH. How tobacco companies ensure prime placement of their advertising and 

products in stores: Interviews with retailers about tobacco company incentive programmes. Tobacco Control. 2003;12(2):184-8.  

24. Bloom PN. Role of slotting fees and trade promotions in shaping how tobacco is marketed in retail stores. Tobacco Control. 

2001;10(4):340-4. 25. Burton S, Clark L, Jackson K. The association between seeing retail displays of tobacco and tobacco 

smoking and purchase: findings from a diary-style survey. Addiction. 2012;107(1):169-75. 

25. Brown A, Boudreau C, Moodie C, Fong GT, Li GY, McNeill A, et al. Support for removal of point-of purchase tobacco 

advertising and displays: findings from the International Tobacco Control (ITC) Canada survey. Tob Control. 2012;21(6):555-9. 

26. Wilson N, Edwards R, Thomson G, Weerasekera D. High and increased support by Māori and non-Māori smokers for a ban 

on point-of-sale tobacco displays: National survey data. New Zealand Medical Journal. 2010;123(1317):84-6. 

27. Quinn C, Lewis S, Edwards R, McNeill A. Economic evaluation of the removal of tobacco promotional displays in Ireland. 

Tob Control. 2011;20(2):151-5. 

28. Zacher M, Germain D, Durkin S, Hayes L, Scollo M, Wakefield M. A store cohort study of compliance with a point-of-sale 

cigarette display ban in Melbourne, Australia. Nicotine & Tobacco Research. 2013;15(2):444-9. 

29. McNeill A, Lewis S, Quinn C, Mulcahy M, Clancy L, Hastings G, et al. Evaluation of the removal of point-of-sale tobacco 

displays in Ireland. Tobacco Control. 2011;20(2):137-43. 

30. Scheffels J, Lavik R. Out of sight, out of mind? Removal of point-of-sale tobacco displays in Norway. Tob Control. 2012. 

31. Hoek J, Vaudrey R, Gendall P, Edwards R, Thomson G. Tobacco retail displays: a comparison of industry arguments and 

retailers’ experiences. Tobacco Control. 2012;21(5):497-501. 


