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Επειτα από πολλά χρόνια έρευνας και ανάπτυξης, παρουσιάζουμε στους Ελληνες
καπνιστές κάτι που πιστεύουμε ότι είναι καλύτερο. Κύρια χαρακτηριστικά του myblu
είναι η εμπειρία απόλαυσης που προσφέρει και η ευκολία στη χρήση του.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΝΑ Ευρώπης της Imperial Tobacco

Ξένη δημοσίευση

«Οι καπνιστές μάς
ζητούν περισσότερα
και καλύτερα
προϊόντα νέας γενιάς»

Ποια είναι η στρατηγική σας για
μαντικές αυτές της Ιταλίας, της
τα Προϊόντα Νέας Γενιάς;
Ελλάδας, της Ρουμανίας και της
Πρόσφατα λανσάραμε στην ελΒουλγαρίας. Εχει παρουσία σε
περισσότερα από 22.000 σημεία
ληνική αγορά το myblu, το οποίο
λιανικής πώλησης και διατηρεί
είναι αποτέλεσμα της μεγάλης
δίκτυο 90 χονδρεμπόρων συνερπαγκόσμιας επένδυσής μας σε
προϊόντα νέας γενιάς. Επειτα
γατών. Ο μεικτός τζίρος της
από πολλά χρόνια έρευνας και
ανήλθε στα 360 εκατ. ευρώ
ανάπτυξης, παρουσιάζουμε
για τη χρήση 2018, ενώ τα καθαστους Ελληνες καπνιστές κάτι
ρά κέρδη έφτασαν τα 5,5 εκατ.
που πιστεύουμε ότι είναι καλύευρώ. Πέρυσι συνεισέφερε
τερο. Κύρια χαρακτηριστικά του
στο Ελληνικό Δημόσιο φόρους
myblu είναι η εμπειρία απόλαυπου άγγιξαν τα 300 εκατ. ευρώ.
Τι εικόνα παρουσιάζει σήμερα
σης που προσφέρει
το λαθρεμπόριο καπνικών προϊκαι η ευκολία στη χρήση του.
Με μία απλή κίνηση (click & go)
όντων και πόσο επηρεάζει τις
αλλάζουν οι προ-γεμισμένες κάεργασίες σας;
Το λαθρεμπόριο από το 4% πριν
ψουλες χωρίς κουμπιά ή ρυθμίαπό μία δεκαετία έχει πλέον φτάσεις στη συσκευή, ενώ η μπαταρία του επιτρέπει μία πλήρη
σει στην Ελλάδα στο 28%, που
ημέρα χρήσης.
είναι το υψηλότερο στην ΕυρώΤο myblu ξεχωρίζει γιατί είναι
πη και ένα από τα μεγαλύτερα
απλό, με μεγάλη διάρκεια μπαστον κόσμο. Οι υπερβολικές φοταρίας, έχει κομψή εμφάνιση και
ρολογικές αυξήσεις στα καπνικά
5 διαφορετικά χρώματα συσκευπροϊόντα τα τελευταία χρόνια
τροφοδότησαν την αύξησή του.
ών, έχει ευχάριστη μυρωδιά και
Ως αποτέλεσμα, το Δημόσιο στεπροσφέρεται σε 5 γεύσεις και 2
επίπεδα νικοτίνης. Αυτές τις μέρείται κάθε χρόνο 700 εκατ. ευρώ
φορολογικά έσοδα, ενώ απειλείρες κυκλοφορήσαμε και μία νέα
πρωτοποριακή γεύση με 0% νιται η επιχειρηματική βιωσιμότηκοτίνη.
τα του χονδρικού και του λιανιΤι απαντάτε στους φόβους που
κού εμπορίου και πλήττεται η βιεκφράζονται για την ασφάλεια
ομηχανία. Χρειάζεται συστηματιτων ηλεκτρονικών τσιγάρων,
κή εφαρμογή ελέγχων παντού
μετά τα πρόσφατα ατυχήματα;
αλλά και θέσπιση πολύ πιο αυΟι περισσότερες περιστηρών ποινών για
όλους εκείνους που
πτώσεις που έχουν πα«Αυτές τις μέρες
εμπλέκονται με το
κυκλοφορήσαμε και
ρουσιαστεί φαίνεται ότι
παράνομο εμπόριο.
σχετίζονται με ανθρώμία νέα πρωτοποριακή
Πιστεύετε πως τα
γεύση του myblu
πους που χρησιμοποιεναλλακτικά προϊόμε 0% νικοτίνη».
ούσαν παράνομα υγρά
στο ηλεκτρονικό τους
ντα καπνίσματος
τσιγάρο. Εχει σημασία να επισημάθα εκτοπίσουν τα παραδοσιακά
τσιγάρα; Οδεύουμε προς ένα
νουμε ότι ο Οργανισμός Τροφίμων
μέλλον χωρίς τσιγάρα;
και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA)
Υπάρχει στροφή των καπνιστών
προειδοποίησε τους
σε όλο τον κόσμο προς τα προϊόΑμερικανούς καταναλωτές
«να μην αγοράζουν ηλεκτρονικά
ντα νέας γενιάς και η διείσδυσή
τσιγάρα στον δρόμο και να
τους προβλέπεται ότι θα συνεχίμην προσθέτουν οποιεσδήποτε
σει να αυξάνεται. Ακόμα όμως
ουσίες στα προϊόντα που αγοράαποτελούν ένα πολύ μικρό ποζουν από τα καταστήματα».
σοστό των πωλήσεων σε σχέση
Το τμήμα Δημόσιας Υγείας της Μ.
με τα συμβατικά τσιγάρα.
Βρετανίας, στον απόηχο των πρόΕμείς θα συνεχίσουμε να παράσφατων κρουσμάτων, επανέλαβε
γουμε και να πουλάμε καπνικά
ότι το άτμισμα είναι πολύ πιο
προϊόντα, πάντα σεβόμενοι τους
ασφαλές από το κάπνισμα και
νόμους και στηρίζοντας την
πρόσθεσε ότι «θα ήταν τραγικό αν
εφαρμογή τους, χωρίς να τρέοι καπνιστές που θα μπορούσαν να
φουμε αυταπάτες ότι μπορούμε
σταματήσουν αυτήν την κακή συνα επιβάλουμε στους καπνιστές
τι θα κάνουν. Τους προσφέρουμε
νήθεια με τη βοήθεια του ηλεόμως με το myblu μια νέα επικτρονικού τσιγάρου, δεν το έκαναν
λόγω εσφαλμένου φόβου για την
λογή, τους προτείνουμε κάτι
ασφάλειά τους».
που είναι διαφορετικό, κάτι που
Ποια είναι η πορεία της
πιστεύουμε ότι είναι καλύτερο
Imperial Tobacco στην ελληνιαπό το κάπνισμα και ελπίζουμε
ότι, χάρη στην ευρεία ενημέρωκή αγορά;
Η Imperial Tobacco ανήκει στον
ση που θα κάνουμε, οι ενήλικοι
διεθνή Ομιλο της Imperial
καπνιστές θα εκτιμήσουν τα
Brands που είναι μία από τις κοπλεονεκτήματά του. Για την παρυφαίες καπνοβιομηχανίες στον
ραγωγή του εφαρμόζουμε αυκόσμο. Τα τελευταία χρόνια έχει
στηρά ποιοτικά πρότυπα, ενώ
πραγματοποιήσει μια μεγάλη
υποβάλλεται σε πολυάριθμους
επένδυση σε προϊόντα νέας γεελέγχους ασφαλείας επιπλέον
των όσων απαιτούνται από την
νιάς, εναλλακτικά του καπνίΕυρωπαϊκή Ενωση. Κάθε συσματος. Η ελληνική θυγατρική
αποτελεί σήμερα το Διοικητικό
στατικό και υλικό που χρησιμοΚέντρο της Νοτιοανατολικής
ποιείται υπόκειται σε προσεκτιΕυρώπης, με 9 χώρες της ευρύκό τοξικολογικό έλεγχο και αξιοτερης περιοχής να ανήκουν στον
λόγηση για την καταλληλότητά
τομέα ευθύνης της, με πιο σητου. ●

