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Імперіал Тобакко Груп 
Міжнародний Маркетинговий 
Стандарт 

 

  

Ми в Імперіал Тобакко Груп («Група») вважаємо, що наша Продукція 
призначається для дорослих споживачів, і ми з усією відповідальністю 
ставимося до комунікацій з дорослими споживачами стосовно нашої 
Продукції. 

Ми відповідально займаємося маркетингом і рекламою нашої Продукції 
відповідно до законів, процесуальних кодексів та угод тих країн, в яких 
працюємо.  

Ми повністю підтримуємо обмеження щодо мінімального віку і заборону 
доступу неповнолітніх до легального продажу або купівлі Тютюнових 
Виробів. 

 

  
Ми застосовуємо цей Міжнародний 
маркетинговий стандарт (ММС) стосовно 
споживчих рекламних/промоційних 
матеріалів і заходів. Цей ММС заміщує (і 
об’єднує) Міжнародний маркетинговий 
стандарт Імперіал Тобакко Груп для 
маркетингу Тютюнових Виробів і 
Міжнародний маркетинговий стандарт 
Імперіал Тобакко Груп для маркетингу 
аксесуарів для куріння. 

Відповідно до нашого Рекламного і 
Маркетингового зобов’язання про 
відповідальність, визначеного Кодексом 
поведінки Імперіал Тобакко Груп, цей 
ММС: 

– застосовується до матеріалів і заходів, 
направлених на рекламування і 
просування  Продукції Компаній Групи;  

– підтверджує наше зобов’язання на 
ринку, а також зобов’язання Компаній 
Групи відповідально рекламувати нашу 
Продукцію споживачам. 

 
Ми продовжуємо: 

– дотримуватися місцевого законодавства, 
процесуальних кодексів та угод про 
рекламу і просування тютюнових виробів 
(«Офіційні вимоги»). На ринках, де 
правові вимоги є менш суворими, ніж цей 
ММС, ми будемо застосовувати 
стандарти, викладені в цьому ММС; 

– зображувати і описувати нашу Продукцію 
чесно і правдиво, щоб не вводити в 
оману споживачів; та 

– забезпечувати правдивість всіх наших 
заяв і можливість їх підтвердження. 

Компанії Групи, всі співробітники і наші 
представники (включаючи всі рекламні, 
промоційні, дослідні агентства та інші 
організації, залучені до споживчого 
маркетингу нашої Продукції) сумлінно 
приймають цей ММС. 

 

  Цей ММС схвалений і підписаний уповноваженим співробітником Імперіал 
Тобакко. [01/12/2014] 
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Наше Зобов’язання  
 

 

 

Тільки дорослі споживачі 
Ми: 

– Продаємо нашу Продукцію через споживчі рекламні/промоційні 
матеріали та заходи, які спрямовані на дорослих споживачів. 

 

 

 

 

Поважаючи вибір споживача 
Ми: 

– Не заохочуємо нікого ставати споживачем Тютюнових Виробів; та 
– Не перешкоджаємо існуючим споживачам припинити споживання, 

якщо вони ухвалили таке рішення.  

 

 

 

 

Відповідальний споживчий маркетинг 
Ми: 

– Зображуємо і описуємо нашу Продукцію чесно і правдиво, щоб не 
вводити в оману споживачів; і 

– Не робимо заяв про те, що споживання Тютюнових Виробів є 
безпечним. 
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Термінологія 
 

  Дорослий споживач 

Особа, яка досягла віку 18 років і старше, якщо законодавством не передбачено інший 
старший мінімальний вік осіб, яким дозволено продавати, покупати або вживати 
тютюнові вироби. У випадку якщо законодавство передбачає старший мінімальний вік, 
термін «дорослий споживач» означає особу відповідного мінімального віку. 

Рекламне оголошення/Реклама 

Будь-які споживчі рекламні/промоційні матеріали, дії, заходи, спрямовані на заохочення 
дорослих споживачів вибирати один бренд з-поміж інших. Для уникнення неточностей 
тлумачення, наступне виключено з цього визначення: 

– комунікації між Компаніями Групи, а також повідомлення які адресуються торговим 
партнерам; 

– зображення продукції, брендів, упаковки або рекламування (a) в корпоративному 
спілкуванні (такому як річні звіти і доповіді) і/або (б) з метою збереження даних; 

– корпоративні веб-сайти Компаній Групи, метою яких є поширення інформації компанії, 
а не просування Продукції; 

– контент для споживачів (включаючи тексти, малюнки і відео), створений не Групою 
(і/або її представниками), а користувачем сайту, розміщений на Інтернет сайті поза 
контролем Групи; 

– упаковка Продукції; 

– брендинг Продукції в прейскуранті або іншій подібній формі комунікації, призначений 
для інформування споживача про ціни.  

Механізм перевірки віку 

Будь-який механізм перевірки віку, який підтверджує, що споживач є Дорослим.  

Цифровий маркетинг 

Просування брендів або Продукції і послуг за допомогою цифрових ресурсів, з 
використанням технологій/електронних засобів, таких як комп’ютери, планшети, 
смартфони, мобільні телефони і цифрові біг-борди. 

Компанія/Компанії Групи 

В яких ми маємо контрольний пакет акцій, наприклад, більше 50% (а) акцій та / або (б) 
права голосу.  
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Термінологія 
 

  
Офіційні вимоги 

Місцеві закони, місцеві /національні процесуальні кодекси країн та/або угоди, що 
регулюють наші Продукти. 

Продукція 

Тютюнові Вироби та аксесуари для куріння. 

Заходи та активності для просування Продукції 

Ряд заходів та активностей, організованих Компаніями Групи, розроблених спеціально 
для того, щоб підняти обізнаність дорослої аудиторії щодо того чи іншого бренду чи 
брендів Продукції, які не можуть проводитися без підтримки Компаній Групи. 

Вони не включають: 

– активності, які проводяться організаторами за попередньою домовленістю, згодом 
схвалені Компаніями Групи, подальший успіх яких залежить не тільки від Компаній 
Групи, у випадку, якщо не відбувається просування бренду Продукту; або 

– корпоративні заходи та активності, які не передбачають просування бренду Продукції. 

Аксесуари для куріння 

Сигаретний папір, фільтри, трубки і машини для наповнення сигарет тютюном. 

Спонсорство 

Захід, активність або команда, яким Компанії Групи надають підтримку з метою 
підвищення обізнаності щодо конкретного бренду чи брендів Продукції серед дорослої 
аудиторії, але без підтримки яких, захід, активність або команда все одно б відбувалися 
або існували. 

Тютюнові Вироби 

Вироблені сигарети, подрібнений тютюн, сигари, сигарили, тютюн для трубок, формовані 
тютюнові згортки, жувальний тютюн, нюхальний тютюн, а також снус. 

Неповнолітні 

Особи, які не є Дорослими споживачами.  
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Тільки дорослі 
 

  
Ми: 

- Продаємо нашу Продукцію за допомогою 
рекламних/промоційних матеріалів і заходів, які 
призначені тільки для дорослої аудиторії  

 

Дорослим споживачам повинна бути надана можливість приймати обґрунтовані рішення 
щодо придбання та вживання наших Продуктів.  

Реклама бренду нашої Продукції (і її зміст): 

– повинна бути розрахована тільки на дорослу аудиторію; 

– може використовувати знаменитість або демонструвати схвалення знаменитості, якщо 
звернення направлено здебільшого до дорослої аудиторії (беручи до уваги населення в 
цілому); 

– може використовувати осіб, які досягли і виглядають не молодше 25 років. 

Друк 

Ми можемо розміщувати рекламу бренду нашої Продукції в друкованих виданнях, якщо ми 
маємо достатні докази того, що щонайменш 75% аудиторії такого видання є дорослими 
особами.   

Зовнішня реклама 

Ми не розміщуємо рекламу бренду нашої Продукції на зовнішніх вивісках або біг-бордах, 
що розташовані ближче, ніж 100 м. до головного входу шкіл. Це правило не 
розповсюджується на зовнішні вивіски в місцях роздрібної торгівлі або поблизу освітніх 
закладів для дорослих.  

Реклама на радіо, телебаченні і в кіно  

Реклама брендів нашої Продукції дозволена:  

– на радіо або телебаченні за умови, що трансляція такої реклами здійснюється в ефірні 
години просмотру програм дорослою аудиторію (з метою обмеження доступу 
неповнолітнім); і 

– в кіно за умови, що рекламу демонструють аудиторії, яка складаються переважно з 
дорослих осіб.  

Відео, аудіо записи, CD диски, DVD диски і комп’ютерні ігри 

Ми не включаємо рекламу брендів нашої Продукції в матеріали, видані на відео-, аудіо 
касетах, CD і DVD дисках, в комп’ютерних іграх або на інших носіях, якщо не існує 
достатніх заходів переконатися у тому, що такий носій призначений для дорослої 
аудиторії. 
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Тільки дорослі споживачі 
 

  Цифровий маркетинг і реклама в Інтернеті  

 

Інтернет сайти 
(включаючи Інтернет 
сайти Компаній Групи 
або сайти, 
управління якими 
здійснюється від 
імені Компаній Групи) 

Ми розміщуємо рекламу брендів нашої Продукції на Інтернет 
сайтах, якщо: 

– доступ до Інтернет сайту і будь-якого контенту для завантаження 
обмежений дорослою аудиторією і на сайті є механізм перевірки 
віку користувача; і 

– механізм перевірки віку користувача для доступу на сайт 
завершується до того, як розпочинається користування контентом 
стосовно бренду. 

Інтернет/цифрова 
реклама 

Ми розміщуємо рекламу брендів нашої Продукції тільки за 
умови, що ми: 

– маємо достатні докази того, що якнайменш 75% користувачів – 
дорослі; і 

– чітко ідентифіковані (у тому числі у випадках, коли рекламне, 
промоційне, дослідницьке агентство або будь-яка інша 
організація, що працює у сфері маркетингу та продажу наших 
продуктів, діє від нашого імені). 

Додатки до 
смартфонів 
(включаючи Інтернет 
сайти Компаній Групи 
або сайти, 
управління якими 
здійснюється від 
імені Компаній Групи) 

Ми гарантуємо, що будь-які технології, які дозволяють 
користувачам отримати доступ до Інтернет сайтів з рекламою 
бренду Продукції за допомогою «піктограм» у смартфонах: 

– будуть доступними тільки дорослим користувачам і містити 
механізм перевірки віку користувача для доступу на сайт; і 

– механізм перевірки віку користувача для доступу на сайт за 
допомогою додатків мобільного телефону завершується до 
завантаження контенту щодо бренду.  

Вірусний маркетинг Ми не беремо участі в будь-якому вірусному маркетингу у 
відкритому доступі он-лайн або інших цифрових мережах, де 
неможливо контролювати цілісність повідомлення або коло 
одержувачів, яким воно може бути доставлене.  
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Тільки дорослі споживачі 
 

  Промоційні події та активності 

У випадку якщо заходи та активності з просування бренду Продукції дозволені, ми 

проводимо їх тільки у випадку, якщо впевнені, що вони призначені для дорослих. Окрім 

цього, ми: 

– направляємо зразки Продукції тільки існуючим дорослим споживачам, які виразили свою 
згоду на отримання таких зразків; 

– забезпечуємо доступ до заходів з просування бренду Продукції тільки для дорослої 
аудиторії; 

– спрямовуємо заходи та активності з просування бренду Продукції тільки на дорослих, вік 
яких перевірено; 

– наймаємо (прямо або через посередників) для заходів з просування бренду Продукції 
(включаючи відбір зразків) тільки осіб, які досягли 21-річного віку; 

– продаємо або даруємо промоційні зразки бренду Продукції з назвою і логотипом бренду 
Продукції тільки дорослим. Промоційний одяг бренду Продукції випускається тільки в 
дорослих розмірах; 

– спрямовуємо промоційні пропозиції бренду Продукції тільки на дорослих споживачів. 
Якщо умовами такої пропозиції допускається супровід дорослого споживача ще однією 
особою, така особа також має бути дорослою.  

Спонсорство 

У випадку якщо дозволено проведення спонсорських заходів з просування бренду 
Продукції, ми проводимо їх, якщо впевнені, що всі конкурсанти, члени команди, учасники 
заходу є дорослими.  

Ми забезпечуємо команду або учасника заходу або активності спонсорським одягом і 
товарами бренду Продукції під час заходу або активності, за умов, що така команда або 
учасник – дорослі.  

Розсилка  

Ми не здійснюємо розсилку товару поштою, якщо не впевнені що отримувачі є дорослими 
споживачами. Ми вживаємо всіх заходів для того, щоб пересвідчитися, що тільки дорослі 
споживачі занесені до списків розсилки.  

Ринкове дослідження продукції 

Ми проводимо дослідження з розробки концепції Продукту, рекламне і промоційне 
дослідження серед дорослих споживачів. 
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Поважаючи вибір 
споживача 

 

  
Ми: 

- Не заохочуємо нікого ставати споживачем 
Тютюнових Виробів; і 

- Не перешкоджаємо існуючим споживачам 
припинити споживання, якщо вони того побажають. 

 

  
Стиль і зміст реклами бренду Продукції  
Наші споживчі рекламні/промоційні матеріали і заходи (включаючи їх зміст) адресовані 
існуючим дорослим споживачам для інформування їх про Продукт або бренд. 

Разом з тим, наші споживчі рекламні/промоційні матеріали і заходи (включаючи їх зміст): 

– нікого не заохочують ставати споживачем Тютюнових Виробів;  

– не перешкоджають існуючим споживачам припинити споживання Тютюнових Виробів; 

– не передбачають, що споживання тютюнових виробів сприяє популярності, спортивним, 
професійним, сексуальним успіхам; 

– не передбачають, що більшість людей споживають Тютюнові Вироби, 
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Відповідальний 
споживчий маркетинг 

 

  

Ми: 

- Зображуємо і описуємо нашу Продукцію чесно і 
правдиво, не вводимо в оману дорослих 
споживачів; і 

- Не стверджуємо, що споживання Тютюнових 
Виробів є безпечним.  

 

  
Споживчі маркетингові заходи 

Наші споживчі рекламні/промоційні матеріали і заходи відповідають усім вимогам 
законодавства, кодексу поведінки і нашому ММС.  

Ми не: 
– заявляємо, що споживання Тютюнових Виробів є «безпечним»; 

– заявляємо, що певний Тютюновий Виріб є «безпечнішим» за інший (якщо це не вимагається 
державними органами). 

Ми: 
– не стверджуємо, що споживання Тютюнових Виробів становить здоровий спосіб життя; і  

– забезпечуємо супровід реклами наших Тютюнових Виробів чіткими і видимими (у випадку 
радіо – шляхом звукового супроводу) попередженнями про шкоду здоров’ю.  

Розміщення Продукції 

Ми не здійснюємо виплат (прямо або через посередників) за розміщення наших Продуктів, 
брендів або реклами в фільмах, телевізійних чи інших програмах публічного мовлення та 
розважальних передачах, призначених для перегляду широким колом осіб.  

Використання назв і логотипів бренду третьою стороною 

Ми робимо зважені кроки для запобігання використанню третіми сторонами товарних знаків і 
дизайну нашої Продукції без нашого дозволу та інших дій, які суперечать положенням ММС.  
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Відповідальний 
споживчий маркетинг 

 

 
Попередження про шкоду здоров’ю  

 

   

 
Практичний порадник 

Попередження про шкоду 
здоров’ю: 
- розміщується на Тютюнових 
Виробах і на таких споживчих 
рекламних/промоційних матеріалах 
бренду Тютюнових Виробів (де це 
дозволено): 

• Друковані публікації 
• Зовнішня реклама 
• Місце продажу матеріалів 

(>250 см2, виключаючи 
фірмові предмети, надані 
споживачам) 

• Реклама на радіо, 
телебаченні, в кіно  

• Цифровий маркетинг і 
реклама в Інтернеті  

• Відео записи, аудіо записи, 
CD диски, DVD диски і 
комп’ютерні ігри 

• Поштова розсилка 

- викладається на місцевій мові без 
помилок; 

- розміщується на видному місці 
(де це доречно – з аудіо 
супроводом); 

- включає посилання на офіційне 
джерело попередження про 
шкоду здоров’ю, якщо це 
доречно і юридично допустимо. 

 Тютюнові Вироби 

Належні попередження про шкоду здоров’ю, відповідно до 
офіційних вимог, розміщуються на всіх: 

– споживчих рекламних/промоційних матеріалах бренду Тютюнових 
Виробів; 

– матеріалах, розміщених у точках продажу, де площа розміщення 
реклами перевищує 250 см

2 (виключаючи фірмові предмети, 
надані споживачам, де це дозволено); 

– пачках Тютюнових Виробів, вироблених та/або, що продаються 
Компаніями Групи (і на зовнішній упаковці, призначеної для 
споживачів). 

У країнах, в яких відсутні Офіційні вимоги до попереджень про 
шкоду здоров’ю, використовуються належні й типові попередження 
про шкоду здоров’ю на всіх: 

– споживчих рекламних/промоційних матеріалах бренду Тютюнових 
Виробів; і 

– пачках Тютюнових Виробів, вироблених і/або, що продаються 
Компаніями Групи (і на зовнішній упаковці, призначеній для 
споживачів).  

Аксесуари для куріння  

Якщо інше не вимагається офіційними вимогами країни, ми не 
розміщуємо попередження про шкоду здоров’ю на таких аксесуарах 
для куріння:  

– Тютюнові Вироби вже мають попередження про шкоду здоров’ю; і 

– подальші попередження про шкоду здоров’ю на аксесуарах для 
куріння не надають споживачеві жодної додаткової інформації.  

 

 


