
 یمنحان كبرى شركات السجائر دعًما إعالنیًا یصل إلى ملیار دقیقة F1وسباق   NETFLIXشركة   
   

تساعد شركة فیلیب موریس الدولیة  Netflixالتي تعرضھا  Drive to Surviveأن سلسلة  STOPة شبكیكشف تقریر جدید ل
 والشركة البریطانیة األمریكیة للتبغ على تقویض حظر اإلعالنات والوصول إلى جمھور من الشباب 

    
بثت أكثر من ملیار دقیقة* من البرامج   Netflixیكشف تحلیل جدید أن  –  )2023مارس  8(نیویورك، الوالیات المتحدة األمریكیة، 

 :Formula Oneوسلسلة  Formula Oneرویج لعالمات تجاریة لشركات سجائر، وذلك من خالل شراكتھا مع التي تحتوي على ت
Drive To Survive) إضافة إلى أن شركة فیلیب موریس الدولیة .PMI) والشركة البریطانیة األمریكیة للتبغ (BAT حصلتا على (

نُشرت النتائج في وفي وسائل التواصل االجتماعي وغیرھا من القنوات.  F1شھرة لعالمتھما التجاریة ومنتجاتھما في تغطیة سباق 
  Formula Money واإلعالن عن شركات السجائر، استنادًا إلى معلومات من Netflixو F1القیادة:  إدمانتقریر جدید بعنوان، 

 .STOP ، ونشرتھ ھیئة مراقبة التبغ العالمیة،F1مراقب صناعة التبغ في 
 

التاریخي عن إصدار بیانات نسب المشاھدة التي تملكھا إلى أن ھذا التقریر ھو األول من نوعھ الذي یقدر نسبة   Netflixیُشیر عزوف 
ا، وأكثر ثراًء ومن یشاھدھا. ویكشف التقریر عن أن الجمھور أصغر سنً  Drive to Surviveاللقطات المتعلقة بالتبغ في سلسلة 

. قد یكون البرنامج ینتھك قیود البث المطبقة على اإلعالن عن التبغ في F1الجنسین مقارنة بقاعدة المعجبین التقلیدیة لـ  موازن بینو
 كثیر من الدول حول العالم.

 
 نضمام كبرى شركات التبغ غیر المكترثةال  باإلضافةبسرعة  F1ینمو سباق 

مع مصالح شركات السجائر. ھناك سباقات جدیدة من المقرر   F1یذكر التقریر تفصیالً كیف تتوافق إستراتیجیة النمو الخاصة بسباق 
أیًضا على تأمین صفقة بث أفضل في   F1إقامتھا في األمریكتین وشرق البحر المتوسط، والتي تستھدفھا الشركات لتحقیق النمو. یعمل 

 طنًا ألكبر عدد من المدخنین في العالم. الصین، والتي تُعد مو
 

وتشھد حضوًرا    2023تزدھر ریاضة سباق السیارات بسرعة كبیرة في الوالیات المتحدة، والتي ستستضیف ثالثة سباقات في عام  
عبر رعایتھا لسباق   BAT، العالمة التجاریة للسجائر اإللكترونیة التي تروج لھا  Vuseقیاسیًا في السباق والجمھور التلفزیوني. تُعد  

F1  ثاني أكثر السجائر اإللكترونیة انتشاًرا بین الشباب في الوالیات المتحدة. دخلت شركة ،PMI    السوق األمریكیة مجددًا وستكون لھا
 . 2024في الوالیات المتحدة بدایة من شھر إبریل عام  IQOSحقوقًا حصریة للترویج لمنتج التبغ  

 
 Formula Oneقائالً: "ترغب  STOP شبكة، شریكة Vital Strategies منظمة)، مدیر Jorge Aldayي ألداي (ھورھوعقب 

في النمو عن طریق الوصول إلى جمھور من الشباب ویتماشى ھذا الھدف تماًما مع خطط كبرى شركات السجائر. نظًرا إلى أنھ من 
فیلب موریس الدولیة والشركة البریطانیة األمریكیة لنسبة لشركة الوسیلة المثالیة با Netflixالصعب للغایة تنظیم منصات البث، تُعد 

 ." للتبغ لتجاوز قیود اإلعالن على نطاق عالمي
 

محلیة. تحظر الكثیر من الدول، مثل وقوانین   معاھدة عالمیة على انتھاك BATو PMIشركة  F1یوضح التقریر كیف یساعد سباق 
ثل الھند اإلعالنات بصورة كبیرة وتحظر بیع المنتجات اإللكترونیة أُسترالیا، أیة إعالنات عن التبغ أو رعایة لھا، وتُنظم دول أخرى م

، یقدمان العالمات التجاریة لكبرى شركات السجائر للمستھلكین في تلك Drive to Surviveوسلسلة  F1لتلك الصناعة. إال أن سباق 
التجاریة، على الرغم من   Vuseعالمة  ، حملت سیارات ماكالرین2022األسواق. خالل سباق الجائزة الكبرى لمكسیكو سیتي عام 

 حظر المكسیك للسجائر اإللكترونیة والتسویق لھا.
 

 Netflixوسیلة كبرى شركات التبغ األحدث في التسویق: 
Formula 1: Drive to Survive    جذبت جماھیر جدیدة، بما في ذلك، المعجبون الذین ال یشاھدون سباقاتF1    عادةً. وقد استفادت

بشكل كبیر من الموسم الرابع من السلسلة، والذي ركز على المنافسة بین فیراري وماكالرین، الفرق    BATوشركة    PMIكل من شركة  
مدة كل منھا دقیقة*.  التي  ع من كل ثالثة مقاطع تقریبًا من لقطات البث  التي ترعاھا، وظھرت العالمات التجاریة لشركة التبغ في مقط

أن یكون المشاھد العادي قد شاھد    قدرواحتوت نصف إجمالي الحلقات على عالمة تجاریة متعلقة بالتبغ في الدقیقة االفتتاحیة ومن الم
 ملیار دقیقة من اللقطات التي ُشھدت عالمیًا*. 1.1وھو ما یقدر بـ  -دقیقة من البرنامج الذي یعرض محتوى متعلق بالتبغ  34أكثر من 

 
 F1سباق    ، والتي شاركت في كتابة التقریر، "بصفتنا متخصصین في رعایةFormula Moneyوقالت كارولین رید التي تعمل في  

وأضافت "لكن حتى   قدمت دعًما كبیًرا للجھات الراعیة مقابل ما دفعتھ من أموال،"  Drive to Surviveشھرة سلسلة  نحن نعلم أن  
صفقات الرعایة الماضیة:   استفادتا من  BATوشركة    PMIاللقطات المتعلقة بالتبغ. حتى أن شركة    یةبسبب كم  الدھشة  نحن أصابتنا

. وتوسع PMIفھناك دقیقة واحدة من لقطة تاریخیة عرضت خمس عالمات تجاریة مختلفة، من بینھا عالمة مارلبورو التابعة لشركة  
فنیة  BATشركة   مشاریع  لتشمل  السباق  مسار  عن  بعیدًا  ملحوظة  بصورة  ماكالرین  مع  لـ   صفقتھا  الموسیقیة  والحفالت 

Tomorrowland تي من المحتمل أن تتداخل مع جماھیر  والNetflix ".من الشباب 
 

في المئة من المعجبین    16وحده: فحوالي    F1أصغر سنًا من مشاھدي سباق    Drive to Surviveویوضح البحث أن مشاھدي سلسلة  
. نُسب للبرنامج أیًضا زیادة نسبة  34دون سن الـ    Drive to Surviveبالمئة من مشاھدي سلسلة    46، بینما  34دون سن الـ    F1بسباق  

https://www.formulamoney.com/
https://exposetobacco.org/
https://fctc.who.int/publications/m/item/tobacco-advertising-promotion-and-sponsorship


 Drive toمن سلسلة    5بالمئة. ویبدو أن تعرض الجمھور لشركات السجائر سیستمر خالل الموسم    30اھتمام اإلناث بالریاضة بمعدل  
Surviveثانیة، یظھر شعار السجائر اإللكترونیة    32ن العرض التشویقي الذي تبلغ مدتھ  . خالل أول خمس ثواٍن مVuse    بوضوح

 على جانب إحدى سیارات ماكالرین. 
 

)، نائب مدیر مجموعة أبحاث مكافحة التبغ في جامعة باث حدیثھ إلى أنھ: "حتى یتم  Phil Chamberlainخلص فیل تشامبرلین (
معرض لخطر االستھداف.  F1ویُفرض ذلك الحظر، فسیكون كل معجب جدید من معجبي  F1ق حظر رعایة منتجات التبغ في سبا

قبل البث. إذا لم   Drive to Surviveحذف جمیع العالمات التجاریة للتبغ، بأي شكل من أشكالھا، من سلسلة  Netflixیتعین على 
 Drive toوسلسلة  F1تراقب الحكومات الوطنیة تغطیة سباق  القیادة، فقد آن األوان لكيإدمان تكن إدارة الریاضة لدیھا نیة لوقف 

Survive ".لرصد انتھاكات اللوائح الوطنیة واتخاذ قرارات صارمة ضد المخالفات 
 

 استنتاجات إضافیة:
 . 2022في عام  Formula 1ملیون دوالر أمریكي على سباق  40ما یقدر بـ   BATوشركة  PMIأنفقت شركة  •
ملیار دوالر أمریكي منذ  2.4. تشیر التقدیرات إلى أنھا أنفقت حوالي F1شركة التبغ األكثر إنفاقًا في تاریخ سباق   PMIوتُعد  •

 . 1971دخولھا عالم الریاضة في عام 
. یقدر ما F1، فستكون ثاني أكثر شركات التبغ إنفاقًا في تاریخ سباق 2022ما أنفقتھ في  2023في  BATوإذا أنفقت شركة  •

 ملیون دوالر أمریكي.  455.9بـ   2022ھ حتى نھایة عام أنفقت
 

جھتین راعیتین لفیراري   BATوشركة  PMI، إذ تظل شركة 2023القیادة في عام  إدمانًا علىیُشكل  Formula 1وما زال سباق 
 وماكالرین على التوالي.  

 
في   عودة اإلنفاق على التبغ. تناول التقریر األول F1عن رعایة التبغ في سباق  STOP شبكة ویُعد التقریر الثالث في سلسلة أصدرتھا

 من الشباب على وسائل التواصل F1بین المعجبین بسباق  بشركات التبغ ةمجال الریاضة، أما الثاني فقد ناقش نسبة المعرف
 .  واإلعالن عن شركات السجائر Netflixو  F1القیادة: إدمان  الملخص التنفیذي الجدید والتقریر الكامل متاحان على: . االجتماعي

 
  .STOP شبكة للحصول على مزید من المعلومات أو التحدث إلى المتحدث باسم الصحفي STOPمكتب  یرجى التواصل مع

 
 مالحظات للمحررین:

 
 " Drive to Surviveمنھجیة قیاس التعرض لمنتجات التبغ في سلسلة " *

 Driveبتكییف طریقة قیاسیة في المجال ومطبقة في البحث األكادیمي، إذ قسمت محتوى البث للموسم الرابع لسلسلة " Formula Moneyقامت 
to Survive  إلى مقاطع مدتھا دقیقة واحدة وسجلت عدد المقاطع التي تضمنت العالمات التجاریة المتعلقة بشركات التبغ. استُخدمت بیانات عن "

" لحساب العدد اإلجمالي لدقائق المحتوى المعروض الذي احتوى على العالمات التجاریة. تتوفر تفاصیل  Drive to Surviveجمھور سلسلة " 
 في الملحق "ب" من التقریر.  Formula Moneyإضافیة عن منھجیة 

 
 مؤسسات ومنتجات التبغ)  وقف( STOPة شبكمعلومات عن 

) ھیئة رقابیة عالمیة على قطاع صناعة التبغ تتمثل مھمتھا في الكشف عن تكتیكات  STOPمؤسسات ومنتجات التبغ ( وقفتعد 
من شبكة من المؤسسات األكادیمیة ومنظمات الصحة العامة، وتبحث في   STOPصناعة التبغ التي تقّوض الصحة العامة. تتألف 

 Bloombergالیبھ وعرض أفعالھ المشینة لجمھور عالمي. تُمول مؤسسة مجال التبغ وتراقبھ وتشارك معلومات لمواجھة أس
Philanthropies شبكة STOP  لمزید من المعلومات، قم . مبادرة بلومبیرج للحد من استھالك التبغكجزء من

  .exposetobacco.org بزیارة
 

 Formula Moneyنبذة عن 
، وھي أداة 2007. صدرت التقاریر عام Formula Oneمعلومات وخدمات استشاریة بشأن أعمال سباق  Formula Money تقدم

 ومیزانیة السباق وتمویل الفریق ورسوم البث والمزید. Formula Oneمرجعیة للشركات واألفراد الذین یبحثون في رعایة سباق 
دایة من التأثیر االقتصادي المحلي ومروًرا بقیم الرعایة وصوالً إلى الحقوق التجاریة. تُعد تقاریر تغطي الخدمات مجاالت ب

Formula Money حة المحتملین والحالیین، مثل الجھات الراعیة وأصحاب لأدلة ال تُقدر بثمن للریاضة لكل من أصحاب المص
 ومروجي السباق.  الفرق ومدیري السائقین

https://exposetobacco.org/wp-content/uploads/Tobacco-Sponsorship-in-Formula-One.pdf
https://exposetobacco.org/wp-content/uploads/TobaccoSponsorshipFormula-One-2021.pdf
https://exposetobacco.org/wp-content/uploads/TobaccoSponsorshipFormula-One-2021.pdf
mailto:press@exposetobacco.org
https://www.bloomberg.org/public-health/reducing-tobacco-use/
https://exposetobacco.org/
https://www.formulamoney.com/

