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Бишкек жана Ош шаарларындагы мектептердин жанында тамекинин сатылышын, 
жарнамасын жана илгерилетуусун баалоо, 2017-жылдын декабры.

Далилдуу маалыматтар:

Tiny Targets, же Кичи не максаттар - балдарга жана еспYPYмдерге багытталган 
трансулуттук тамеки компанияларынын маркетингин ааламдык изилдее. Аталган изилдее 
дYЙне жYЗYHYн 22 мамлекетинде жYргYЗYЛYп, темендегYлердY керсеттY, тамеки 
компаниялары дYЙне жYЗY боюнча окшош тактиканы колдонушат: жалпыга рекламалоо, арзан 
жана жада калса бекер тамеки заттарын илгерилетYY, мектепке жакын жердеги кече кYркелерY 
сыяктуу чекене сатуу тYЙYндерге, енYмдердY сатууда кезге керYнее жерлерге жайгаштыруу. 
Тамеки заттары, алардын рекламасы жана бренддердин аталышы кепчYЛYк учурда 
мектептерден же алардын кире беришинен керYHYп тургандай жайгаштырылат жана ошол 
себептен балдардын кецYЛYн оцой эле езYне бурат.

Изилдее ыкмалары
“Кичине максаттар” изилдеесY 2017-жылдын декабрь айында Бишкек жана Ош 

шаарларында жYргYЗYлген. Бишкек шаарынан 82 мектеп жана Ош шаарынан 20 мектеп, 
бардыгы 102 мектеп тандалып алынган.

Изилдеенун жыйынтыктары:
102 мектептен анча алыс эмес (5 мYнеттYк жолдо) жайгашкан 443 соода тYЙYHY 

аныкталган. Барып керген соода тYЙYндерYHYн кебYреегY - 76% эки кадамдык басып жетYYЧY 
дYкендер, 10,4% - киоскалар, ошондой эле супермаркеттер, кечедегу лотоктор жана башкалар. 
Барып керген соода тYЙYндерYHYн дээрлик 100%ында сигареттер сатылат.

1) Байкоочулар тарабынан барып керген мектептерге 100 метрден жакын жайгашкан соода 
тYЙYндерYHYн 30%га жакыны, мыйзам тарабынан тыюу салууга карабастан, тамеки 
заттарын саткан;

2) Рекламалык плакаттар сатуу тYЙYндерYнде эц кецири жайылган тамекини рекламалоо 
формасы болуп эсептелет, алар соода тYЙYндерYHYн 60% белгиленген;

3) Барып керген дYкендердYн 65%ында ар кандай даамын жакшыртуучу кошулмалары бар 
жыпар жыттуу сигареттер сатыкка коюлган;

4) Балдардын кецртун буруу максатында сигареттерди баланын кезYHYн децгээлине (1 метрге 
жакын) жайгаштыруу мектепке жакын жайгашкан дYкендердYн 90%ында колдонулат.

5) Соода тYЙYндердYн 60%нан кебYреегYнде тамекилер балдар YЧYH кецири керектелYYЧY 
товарлардын жанына жайгаштырылат -  бул болсо таттуулар жана оюнчуктар.

6) Соода тYЙYндердYн 87%ында мыйзамдык тыюу салууга карабастан тамекини дааналап 
сатышат.

7) Мектептерге жакын жайгашкан соода тYЙYндерYHYн 63%ынында сигареттен башка насвай 
да сатылат.

8) Ошондой эле тамеки енYмдерYн илгерилетYYнYн мындай ыкмалары да катталган, сатып 
алгандыгы YЧYн белек, арзандатуулар, сигареттерди таратуу, сигарет тYPYндегY таттуулар 
же оюнчуктар, тамеки енер жайынын иш-чаралары (концерттер, кечки оюн-зоок кецYл 
ачуулар, фестивалдар) тууралуу эскертYYлер, б.а. мыйзамдык тыюу салууга карабастан 
тамекини кыйыр рекламалоо жYргYЗYлет.

Тамеки буюмдарынын рыногунун изилдеесY т е м е н ^  тYЗYмдY аныктады Бишкек жана 
Ош шш. мектептердин жанында сатылган жана рекламаланган сигареттердин негизги 
трансулуттук ендуруучулеру-импорттоочулары:

1) JTI -  41,1%,
2) Philip Morris International -  24,6%,
3) Imperial Tobacco -  14,3%,
4) BAT- 12,3%,
5) Башка бренддер -  7,7%.
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1 5 ^ р е т . Тамеки заттарын таттуулар менен бирге, баланын кезYHYн децгээлинде, Бишкек ш. 
мектептерине кадамдык жакын жайгаштырып жайып сатуу, 2017 -жылдын декабры.

Тыянак

Кыргызстанда тамеки енер жайынын балдарга жана еспYPYмдерге багытталган 
агрессивдYY маркетингдик кампаниясы жYPYп жатат. Муну изилдеенYн маалыматтары 
тастыктайт -  тамеки заттарынын 90%ы балдардын кезYHYн децгээлине, ошону менен 
бирге тамеки заттарынын тецинен кебYтаттуулар жана оюнчуктардын жанына 
жайгаштырылат, бардык жерлерде сигареттерди дааналап сатуу ошону менен бирге 
мектептерге жакын жерлерде мыйзамсыз тамеки заттарын сатуу ишке ашууда. 
Насвайдын балдар YЧYн жеткиликтYYЛYГY ете жогору. Натыйжада теменкY жана 
ортонку класстардын окуучулары максималдуу тYPде рекламага жана тамеки заттарын 
илгерилетYYге кабылууда, ал эми тамеки заттарынын балдар YЧYн жеткиликтYYЛYГY 
социалдык жактан кабыл алынган сыяктуу эле, тамеки сатып алуу жана керектеенYн 
коом тарабынан кабыл алынуусу ете жогору болуп саналат

Сунуштар

Балдарды тамеки керектееге азгырууга бегет коюу максатында теменкYлердY аткаруу 
керек:

1) Соода тYЙYндерYнде тамекини рекламалоого тыюу салууну киргизYY жана ишке 
ашыруу, жыпар жыттуу тамеки заттарын сатууга тыюу салуу;

2) Тамеки сатууга тыюу салуулар жана чектеелер женYнде жоопкерчиликти жана 
коргоону кYчетYY;

3) Насвайды фабрикада ендYPYлген сигареттердин катарына коюу жана аларды да 
тамеки заттары сыяктуу женге салуу.
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