
4-1 -тиркеме

Соода туйундерундегу жарнама акцияларынын ачык мисалдары

12-CYP0T. Winston брендинин баа жарнама- акциясы, Бишкек ш., 2018-ж. март -  августу. 
Чоц пачка 2х62 сом (март 2018г), 2х65сом (июль 2018ж), 2х67 сом (август 2018ж)

13-CYрeт. «Народный» супермаркеттеринде Winston брендинин сатылышына 
тYрткY берYYчY JTI акциясы, Бишкек ш., 2018-ж. июлу

Промоутер кыздар атайын кийимчен, кимиси кек, кимиси кызыл юбкачан жана ак 
блузка кек жана кызыл CYретY менен Winston JTI брендинин CYретYне окшоштуруп 
кийингендер мониторинг жYргYЗYY мезгилинде айрым «Народный» супермаркеттеринде 
турушкан жана “STAYTRUE, STAYFREE” зажигалкасын уИ-шен^м^^ бол11 (Winston 
брендине ишеним артып келгин деген мааниде), эркин бол] же “FREEDOM MUSIC” деген 
аталыштагы брелокту бекер таратышкан.
13-CYретYн уландысы

11 Ушул ЖСТТ авторлорунун расмий эмес котормосу
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Промоутер кыз Winston сигаретин сатып алгандарды каттайт, аты-женYн, дарегин, 
телефонун жазат, андан кийин сигареттин пачкасын ачып, ак фольгасын алат, бул сигарет 
саткандыгын жана брелокту же зажигалканы бергендигинин далили болот, эгерде 2 пачка 
сатып алсац, белекке зажигалка да, брелок да берилет (1 3 ^ р е т ) . Белектери менен сумкалар 
дYкендYн шкафтарында сакталат. КYн ичинде промоутерлер ар кайсы дYкендердYн ортосунда 
жYPYшет.

Мында борбордук универсалдык дYкендYн 1-кабатында Winston соода маркасынын 
соода тYЙYHY (балким, маалыматтык борбору) жайгашкан12, бул жерде витринада 
“DESTINATION FREEDOM” аталашындагы мотоцикл жогоруда аталган “STAYTRUE, 
STAYFREE” урааны жазылган плакат алдында коюлган.

14-CYрет. Борбордук универмагдагы JTI акциясы, Бишкек ш., 2018-ж. июлу

«Кыргыз Республикасынын жарандарынын ден соолугун тамекинин зыяндуу 
таасиринен жана аны керектееден коргоо женYнде» 21.08.2006-ж. №175 Кыргыз

12Витринада жайылган товарлар сатууга эмес болчу, бирок кеп адамдар анкеталарды толтуруп жатышты (биз эмне болгон анкета экенин 
билбей калдык, анткени алар жеткиликтуу эмес болгон)
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Республикасынын Мыйзамынын 15-беренесине ылайык жарандардын саламаттыгын сактоо 
жана тамеки заттарын керектеенY женге салуу максатында тамеки заттарын сатуунун келемYн 
кебейтYY максатында эл арасында сынактарды жана акцияларды еткерYYге тыюу салынат 
(№175 КР Мыйзамынын 15-беренеси).

2018-жылынын май-июль мезгилинде мониторинг алкагында супермаркеттерде Winston 
брендин илгерилетYY жана сатууларынын келемYн жогорулатуу боюнча аныкталган акция, 
дагы бир жолу дYЙненYн кептеген елкелерде кабыл алынып, киргизилген, соода 
тYЙYндерYнде тамеки буюмдардын жарнамасына жана жайып сатуусуна мыйзамдуу тYPде 
тыюу салуу сунушу тууралыгын жана ез убагында берилгениндигин тастыктап турат. Россия 
Федерациясынын тамеки буюмдарынын жарнамасына жана жайып сатуусуна толук тыюу 
салуусунун тажрыйбасы, езYHYн натыйжалуулугун керсеттY (5-3-тиркеме).

Жарнамага жарым-жартылай тыюу салуулар иштебейт, анткени тамеки компаниялар 
маркетингди калган бокелдерге кебейтуп салышат. Тамеки буюмдарынын жана тамеки 
азыктарынын жарнамасына толук тыюу салуу -  бир гана натыйжалуу вариант. Бул учурда, 
тамеки импорттоочулардын екYлдерYнде же дистрибьюторлорунда сатуу тYЙYндерYнде 
тамекинин айрым бренддерин илгерилетYY боюнча акцияларды еткерYYге азгырылуу пайда 
болбойт.
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