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ΚΑΠΝΙΖΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ

• Γνωστό προϊόν

• Παραγωγή

• Διανομή

• Marketing



ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Δέσμευση της ΡΜΙ: H πραγματοποίηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα του νόμου και άλλα αποδεκτά
πρότυπα επιχειρηματικής συμπεριφοράς που αντανακλώνται στις
πολιτικές της εταιρείας.

Ακεραιότητα: Λειτουργία σύμφωνα με τους νόμους και τα δικά μας
εσωτερικά πρότυπα. Τίποτε δεν είναι πιο σημαντικό στην ΡΜΙ.

Ο Κώδικας Συμπεριφοράς της ΡΜΙ παραπέμπει σε σημαντικούς νόμους και
πολιτικές που θα πρέπει να ακολουθεί όποιος εργάζεται για την ΡΜΙ.



MARKETING ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ ΜΕ ΚΑΥΣΗ

• Προωθούμε και πωλούμε τα προϊόντα καπνού με καύση σε
ενήλικους καπνιστές

• Προειδοποιούμε τους καταναλωτές για την επίδραση που έχουν τα
προϊόντα καπνού με καύση στην υγεία τους.

• Το μάρκετινγκ πρέπει να χαρακτηρίζεται από εντιμότητα, ακρίβεια
και διαφάνεια

• Σεβόμαστε τη νομοθεσία και τα αυστηρά πρότυπά μας.







ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ ΧΩΡΙΣ ΚΑΥΣΗ

• Νέο προϊόν, Επιστήμη και Τεχνολογία

• Διαφορετική παραγωγική διαδικασία

• Νέα κανάλια διανομής και νέοι τρόποι επικοινωνίας: Λιανική – Digital 
(e-commerce, customer care)

• Επέκταση ρυθμίσεων – Αδειοδότηση

• Εξωστρέφεια – Διάδραση με Αρχές και επιστημονική κοινότητα



ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ˃ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

• Η τήρηση των κανόνων είναι πάντοτε αναγκαία συνθήκη, αλλά πλέον
όχι ικανή από μόνη της να μας οδηγήσει στη νέα εποχή – Συνδυασμός
με όραμα και αξίες

• Βοηθάμε τους ανθρώπους μας να λαμβάνουν αποφάσεις σε συνθήκες
αβεβαιότητας

• Δημιουργούμε πλαίσιο για τη λήψη ηθικών και νόμιμων αποφάσεων σε
ένα πολύπλοκο νομικό περιβάλλον

• Αμφισβητούμε το status quo, οι κανόνες δεν υποκαθιστούν την ορθή
δεοντολογική κρίση – γνώμονας η υπεύθυνη και τεκμηριωμένη
ενημέρωση των καταναλωτών



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

• Το κοινό μπορεί να αξιολογήσει και να εμπιστευτεί το επιστημονικό μας
έργο

• Αναπτύσσουμε προϊόντα που δεν παράγουν καπνό, χρησιμοποιώντας
αντικειμενικές, διεπιστημονικές μεθόδους

• Ο έλεγχος ποιότητας και οι υπόλοιπες διαδικασίες που εφαρμόζουμε
διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα μας είναι ακριβή και αξιόπιστα

• Επιζητούμε την εξωτερική επαλήθευση των ευρημάτων μας
• Διενεργούμε έρευνες χωρίς να πιέζουμε προς την εξαγωγή συγκεκριμένων

αποτελεσμάτων
• Λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις βάσει των επιστημονικών στοιχείων

που παρέχουμε



ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

• Τα νέα προϊόντα καπνού χωρίς καύση απευθύνονται σε ενήλικους καπνιστές, οι οποίοι επιθυμούν να 
συνεχίσουν τη χρήση καπνικών προϊόντων. 

• Δεν απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που δεν έχουν καπνίσει ποτέ ή έχουν διακόψει το κάπνισμα. 
• Δεσμευόμαστε στην ενημέρωση των ενήλικων καπνιστών κατά τη μετάβασή τους στη χρήση των νέων 

προϊόντων καπνού χωρίς καύση, με εκπαίδευση και καθοδήγηση ως προς τον τρόπο χρήσης
• Τα νέα προϊόντα δεν είναι ισοδύναμα της διακοπής του καπνίσματος. Η καλύτερη επιλογή για τους 

καπνιστές που προβληματίζονται με τους κινδύνους του καπνίσματος είναι να διακόψουν οριστικά και 
συνολικά τη χρήση καπνικών προϊόντων.

• Για να έχουν τα οφέλη των νέων προϊόντων, οι ενήλικοι καπνιστές πρέπει να μεταβούν αποκλειστικά στη 
χρήση αυτών.

• Τα νέα προϊόντα δεν είναι ακίνδυνα ούτε αποτελούν ασφαλή εναλλακτική λύση στο κάπνισμα, αλλά 
σύμφωνα με τις ως σήμερα επιστημονικές μελέτες μας αποτελούν μία καλύτερη εναλλακτική λύση.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Μπορεί ο μετασ χηματισμός μίας μεγάλης πολυεθνικής
εταιρείας και η κανονισ τ ική συμμόρφωση να μην είναι
δίδυμα αδέλφια, με ιδιαίτερο δεσμό σαν αυτόν του Κάσ τορα
και του Πολυδεύκη, αλλά σίγουρα ο νομικός σύμβουλος
μπορεί να πλοηγηθεί ανάμεσά τους χωρίς να αισθάνεται ότ ι
βρίσκεται ανάμεσα σ τη Σκύλλα και τη Χάρυβδη .



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ


