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КІРІСПЕ ЖӘНЕ МАҚСАТЫ ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ 

«Өз орнымен ләззат алу» — бұл Carlsberg Group бүкіл маркетингтік 
қызметінің лейтмотиві. Компания ретінде біз әлеуметтік 
жауапкершілікке байыпты қараймыз және проблеманың бір бөлігі 
емес, шешімнің бір бөлігі болуға ниеттіміз. Біздің брендтер әр 
отбасына белгілі; біз бүкіл әлемдегі миллиондаған тұтынушылардың 
өмірінде белгілі рөл атқаратынын білеміз. Біз оларды мақтан тұтамыз 
және тұтынушыларды ішімдікті жауапты және бірқалыпты 
пайдалануға шақырамыз. Біз өз сыра мен алкогольді сусындардың 
брендтерін жағымды компанияда сергіту және қарым-қатынас жасау 
тәсілі ретінде ұстанамыз және оларды жауапты ересек адамдардың 
қалыпты тұтынуын насихаттаймыз. 

Біздің маркетингтік қарым-қатынастарымыз заңдылық, парасаттылық, 
адалдық және шындық принциптері бойынша құрылады. Олар 
әлеуметтік жауапкершілік пен адал бәсекелестікке деген құрмет сезіміне 
ие. Біз әр елде бірегей ұлттық заңдарды әрдайым сақтаймыз. 

Осы саясаттың мақсаты — біздің маркетингтік 
коммуникацияларымыздың әрдайым «өз орнымен ләззат алу» 
корпоративтік коммуникациясын бейнелеуін қамтамасыз ету. 

Осы Саясат азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар негізінде жұмыс 
істейтін басшыларға, қызметкерлер мен тұлғаларға, Carlsberg Group 
құрамына кіретін, цифрлық арналарды қоса алғанда, барлық тиісті 
арналарда маркетингтік коммуникациялармен айналысатын барлық 
компанияларға қатысты жаһандық деңгейде қолданылады. 

Саясат барлық бұқаралық ақпарат құралдарында тұтынушылармен 
барлық байланыс арналарында, оның ішінде келесілерді қосқанда 
пайдаланылады: 

• ТВ және радио 

• Баспа басылымдары 

• Кино 

• Сыртқы жарнама және билбордтар 

• Сандық құралдар және басқа да бұқаралық ақпарат құралдары 

• POS-материалдар және мерчендайзинг 

• Жапсырма 

• Өнімнің атауы 

• Орау 

• Промо акциялар 

• Оқиғалар 

• Дегустация 

• Демеушілік  
Маркетингтік коммуникациялар жөніндегі саясат кез келген келісімшарттың 
ажырамас бөлігі болып табылады және (немесе) Carlsberg Group атынан 
маркетингтік материалдарды әзірлейтін агенттіктер үшін брифингтерге 
енгізілуі тиіс. 
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ТАЛАПТАР  

1. ӘЛЕУМЕТТІК ЖАУАПКЕРШІЛІК ЖӘНЕ ҚАЛЫПТЫ ТҰТЫНУ 

1.1. Біздің маркетингтік қарым-қатынастарымыз әрқашан этика және 
ашықтық қағидаттарына, адами қадір-қасиетіне құрметпен және 
жалпы қабылданған дәм мен әдептілік стандарттарына сай 
құрылуы тиіс. 

1.2. Біз ешқашан алкогольді шамадан тыс немесе жауапсыз тұтынуды 
елемеуге немесе көтермелеп отыруға; теріс жарықта қалыс қалуға 
немесе ұстамауға; маскүнемдікке назар аудармауға немесе 
маскүнемдік — бұл қалыпты немесе қолайлы деп мәлімдеуге тиіс емес. 

1.3. Біз әрқашан зорлық-зомбылықпен, агрессивті, қауіпті немесе 
қоғамға қарсы мінез-құлықпен кез келген қауымдастықтан, соның 

ішінде агрессивті спорт түрлерін (мысалы, бокс, жауынгерлік өнер), 
есірткіні пайдаланумен немесе есірткіні пайдалану мәдениетімен кез 
келген ассоциациядан аулақ болуға тиіспіз. 

1.4. Біздің сандық маркетингтік коммуникациялар мен сандық 
платформалар "алкогольді жауапты пайдалану" қағидасын нақты 
көрсету керек. 

1.5. Біздің сандық платформаларымызда осы саясаттың негізгі 
элементтеріне сәйкес болу үшін пайдаланушы мазмұнын үнемі 

жаңартып отыру; пайдаланушы мазмұны саясаты туралы хабарды 
қосу қажет. 

1.6. Біз пайдаланушылардың құпиялылығын құрметтеуге және оларға 
тікелей сандық маркетингтік хабарламаларды жібермес бұрын 

тұтынушының келісімін әрдайым алуға; пайдаланушылардың жеке 
деректерін жинау туралы жергілікті заңдар мен ережелерді сақтауға; 
өз сандық платформаларында орналастырылған құпиялылық туралы 
ереженің көмегімен деректерді қалай, қашан және неге 
жинайтынымызды анық көрсетуге тиіспіз. 

1.7. Біз әлеуметтік желілердегі аккаунттарымызда «» секілді ресми 
тексеру белгілерін орналастыра отырып, әрқашан өз сандық 

платформалардың түпнұсқалығын пайдаланушыларға ресми ретінде 
сәйкестендіруге көмектесетін жазбаша өтініштер арқылы растауымыз 
керек. 

1.8. Біз әрқашан тұтынушыларға азық-түлік құндылығы, ингредиенттер 
және біздің орауышта және интернет-сайттарда жауапты тұтыну туралы 
ақпарат береміз. 

 

2. ДЕНСАУЛЫҚ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІК 

2.1. Біздің маркетингтік хабарламаларда алкоголь адамның қандай да 
бір ауруын алдын алады, емдейді немесе емдейді немесе емдейді, 
немесе осындай мәлімдемелерге сілтеме жасалмауы тиіс. 

2.2. Нақты елдің заңнамасымен жеке рұқсат етілген денсаулық 
тақырыбына мәлімдемелер, мысалы, алкогольді бірқалыпты тұтыну 
бойынша Мемлекеттік ұсыныстарға сілтемелерге рұқсат етіледі. 

2.3. Біздің маркетингтік коммуникацияларда қандай да бір көлік 
құралын немесе өндірістік жабдықты басқаратын алкогольді 
сусындарды тұтыну қауымдастығы ешқашан болмауы тиіс. 

2.4. Біздің маркетингтік коммуникацияларымыз ешқашан аң аулау 

немесе экстремалды спорт түрлері сияқты әлеуетті қауіпті қызмет 
түрлерімен белсенді алкоголь тұтынуды байланыстырмауы тиіс. 

 

3. БАЛАЛАР МЕН ЖАСТАР 

3.1. Біздің маркетингтік коммуникацияларымыздың мақсатты аудиториясы 
ресми жастан асқан адамдар ғана болуы тиіс, оның басталуымен спирттік 
ішімдіктерді қолдануға рұқсат етіледі. Біз ешқашан өзінің мақсатты 

аудиториясымен кәмелетке толмағандарды, яғни ұлттық заңнамаға сәйкес 
кәмелеттік жасқа толмаған адамдарды таңдамауымыз керек; кәмелетке 
толмағандар үшін ерекше қызығушылық тудыратын элементтерді: 
ойыншықтарды, ойын алаңдарын, мектептер мен хайуанаттар бақтарын 
қоспауымыз керек. 

3.2. Біз ешқашан мыналарды жасамауымыз керек: кәмелетке 
толмағандарға арнайы маркетингтік хабарламаларды жіберу; алкогольді 
ішімдіктерді қолданатын кәмелетке толмағандарды көрсету; 

аудиторияның 30% - дан астамын кәмелетке толмағандар құрайтын БАҚ-
та, іс-шараларда немесе бағдарламаларда брендтерді жылжыту; 
кәмелетке толмағандарға алкогольдік ішімдіктерді дәмін татуға 

мүмкіндік беру. 
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3.3. Біздің маркетингтік хабарламаларда пайда болған кез келген адам 
25 жастан жас болмауы керек және осы жастан жас көрінбеуі керек. 

3.4. Біз балалар музыкасы немесе ертегілері сияқты кәмелетке 
толмағандарға ерекше назар аудара отырып, қандай да бір ойын-
сауықты қолданудан аулақ болуымыз керек; кәмелетке толмағандарға 
аса қызықты атақты адамдардың қатысуынан аулақ болуымыз керек. 

3.5. Кәмелетке толмағандардың сандық платформаларға қол жеткізуін 
шектеу мақсатында, біз мүмкіндігінше жасты растау тетігін енгіземіз; егер 
бұл мүмкін болмаса, — мазмұн жасынан асқан пайдаланушыларға ғана 
арналған, оның басталуымен алкоголь қолдануға ресми рұқсат етілген 
мәлімдеме жасаймыз. 

3.6. Контент алмасу функциясы қол жетімді болғанда, біз мазмұны 
алкоголь ішуге рұқсат етілген жастан асқан адамдарға ғана қолжетімді 
болуы тиіс деп анық көрсетілген ескертуді қосу керек. 

 

4. АЛКОГОЛЬДІ ҚОЛДАНУДЫҢ САЛДАРЫ 

4.1. Біздің маркетингтік коммуникацияларымыз ешқашан: алкогольдік 
сусынның сипатын немесе бекінісін жасыруға тырыспауға; алкогольдік 
сусынның бекінісіне дұрыс екпін жасауға немесе өзінің тамаша 
қасиеттерінің арқасында қалаулы екенін көрсетуге тиіс. 

4.2. Біздің өнімді пайдалану әлеуметтік өмірдің жағымды бөлігі 
ретінде бейнеленуі мүмкін, бірақ біз бұл жеке әлеуметтік табысқа, 
қоғамда қабылдауға немесе жеке танымалдыққа ықпал етуі мүмкін 
екенін көрсетпеуіміз керек. Біз әлеуметтік оқиғаның табысты болуы 
алкогольдік ішімдіктерді ішумен байланысты деген пікірден аулақ 
болуымыз керек. 

4.3. Бізге тыйым салынады: өз өнімін жеке кешендерді жою құралы 
ретінде жайғастыру; жыныстық табысқа ықпал етуі немесе адамның 
жыныстық тартымдылығын арттыруы мүмкін екенін мәлімдеу. 

4.4. Біз өнім тұтынуды көңіл-күй өзгерістерімен байланыстырудан 
аулақ болуымыз керек; тұтыну жеке мәселелерді шешуге көмектесуі 
мүмкін екенін көрсетуіміз керек. 

4.5. Біздің маркетингтік коммуникацияларымыз ешқашан алкогольді 
ішімдіктер ақыл-ой қабілетін немесе физикалық көрсеткіштерді арттыра 
алады деп әсер етпеуі тиіс. Спорт жарыстарын көрсеткен жағдайда, 
спорт іс-шарасы аяқталғаннан кейін қолданылатынын нақтылау қажет. 

 

5. ӨНІМ ЖӘНЕ ҚАПТАУ 

5.1. Carlsberg Group және оның еншілес компаниялары барлық брендті 
коммуникацияларға жауапты тұтыну туралы хабарламаны, сандық 
маркетингтің барлық хабарламаларын (веб, әлеуметтік желілер мен 
бейнероликтер) және A артық өлшемдегі барлық баспа материалдарын 
қамтуы тиіс. 

5.2. Біз алкоголь өнімінің қаптамасында алкогольдің ықтимал зияны 
туралы ақпаратты символдарды, мәтінді немесе интернет-сайттардың 
мекенжайын пайдалана отырып, автокөлікті мас күйінде жүргізу; 
кәмелетке толмаған және жүкті әйелдердің ішімдік ішуіне кедергі жасау 
үшін орналастыруымыз керек. 

5.3. Біздің сыраның бастапқы тұтынушылық қаптамасында құрамы 
мен тағамдық құндылығы көрсетілуі тиіс. 

5.4. Бізге қоздырғыш қоспалардың шамадан тыс мөлшері бар 
алкогольді ішімдіктерді өндіруге немесе жарнамалауға тыйым 
салынады. 

5.5. Бізге кәмелетке толмағандардың назарын аударатын немесе 
алкогольді шамадан тыс тұтынуды көтермелейтін жаңа алкоголь өнімдерін 
әзірлеуге тыйым салынады. 

 

6. ДЕМЕУШІЛІК 

6.1. Біз автопортпен, құмар ойындармен, қару-жарақпен немесе 
компьютерлік және/немесе онлайн ойындармен айналысатын 
ұйымдарға демеп бермеуіміз, сондай-ақ біздің алкоголь өнімінің 
брендтерін олармен байланыстырмауымыз керек. 
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ЛАУАЗЫМДЫҚ МІНДЕТТЕР ЖӘНЕ ЖАУАПКЕРШІЛІК 
 

 
Орган / функция / лауазымды тұлға  Лауазымдық міндеттер және жауапкершілік  

 
Атқарушы комитет (ExCom) Саясатты бекітуге жауапты. 

 
Топтың коммерциялық қызметі 

(Group Commercial (CCO)) 

Саясаттың иесі болып табылады, Атқарушы комитет (ExCom) алдында Carlsberg Group Маркетингтік 
коммуникациялар мәселелері үшін жалпы жауапты болады, сондай-ақ Қадағалау кеңесінің (Supervisory 
Board) Атқарушы комитетінің / аудиторлық комитетінің (Audit Committee) атына қажеттілігіне қарай топ 
бойынша маркетингтік коммуникациялар саласындағы елеулі тәуекелдердің тиісті анықталуын және 
коммуникациясын қадағалайды. 

 Топтың маркетинг жөніндегі 

директоры / жергілікті компанияның 

маркетинг жөніндегі директоры 

(Global / Local Marketing Director) 

Осы саясаттың орындалуы мен сақталуына, барлық тиісті қызметкерлердің саясат пен оның талаптары 
туралы хабардар болуына жауап береді 

 
Жергілікті компанияның Бренд-

менеджерлері (Local Brand 

Owners) 

Саясатқа сәйкес маркетингтік материалдарды тексереді және бекітеді. 

 
Жергілікті заң кеңесшісі және 

корпоративтік қатынастар 

департаментінің қызметкері (Local 

legal Counsel & Corporate Affairs) 

Маркетингтік материалдарды заңды талаптарға / стейкхолдерлер пікіріне / салалық стандарттарға 
сәйкестігін тексереді. 

 
Топтың Корпоративтік қатынастар 

жөніндегі Вице-президенті (VP 

Corporate Affairs) 

Эскалация жағдайында түпкілікті бірлескен шешім қабылдайды. 

 
Топтың заң мәселелері жөніндегі 

Вице-президенті (VP Group Legal) 

Эскалация жағдайында түпкілікті бірлескен шешім қабылдайды. 

 
Carlsberg Group компаниясының 

басшылығы, қызметкерлері мен 

мердігерлері 

Осы Саясаттың сақталуына жауап береді. 
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САЯСАТТАН ШЕГІНУЛЕР 

Төтенше жағдайлар туындаған жағдайлардан басқа жағдайларда 
немесе осы саясатты қолданудың мүмкін еместігі айқын болған 
жағдайда, осы саясаттан алып тастау көзделмеген. Саясаттан бас тарту 
туралы барлық сұрау салулар осы Саясаттың иесіне жазбаша түрде 
жіберілуі тиіс. Саясат иесі әр сұрау бойынша тиісті шешімді жеке 
бағалауға және қабылдауға міндетті. Ерекшеліктер тиісті түрде тіркелуі 
және құжатталуы тиіс. 

САЯСАТТЫ ҚАЙТА ҚАРАУ 

Топтың коммерциялық қызметі (Group Commercial) топтың 
Корпоративтік қатынастар қызметінің (Group Corporate Affairs) 
қолдауымен мезгіл-мезгіл, кем дегенде, әрбір екі жыл сайын, біздің 
бизнесіміз үшін оның тұрақты өзектілігін қамтамасыз ету үшін осы 
саясатты қайта қарау керек. Саясатқа өзгерістер Атқарушы комитеттің 
(ExCom) мақұлдауымен кез келген уақытта енгізілуі мүмкін. Осы 
Саясаттың ағылшын тіліндегі мәтіні мен оның аудармасы арасында 
қандай да бір алшақтық болған жағдайда, ағылшын тіліндегі мәтін 
басым күшке ие болады. 

БАЙЛАНЫСТЫ САЯСАТТАР ЖӘНЕ 
НҰСҚАУЛЫҚТАР 

            Қолданылмайды 

 

БАЙЛАНЫС АҚПАРАТЫ 

Топтың коммерциялық қызметі (Group Commercial) 
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КАЗАК ТІЛІНДЕГІ НҰСҚА 
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