
 
 

СТАЛИЙ РОЗВИТОК 

Корпоративна поведінка в «Бритіш Американ Тобакко»: Один день з життя 
 

 

Клер Спендлав 

Менеджер лабораторії підрозділу з питань протидії незаконній торгівлі, Велика Британія 
 

Мене звати Клер Спендлав. Лабораторія підрозділу з питань протидії незаконній торгівлі Групи «Бритіш 

Американ Тобакко» займається визначенням автентичності наших виробів. 

 

Повсякденна діяльність лабораторії є достатньо різноманітною. Інколи ми аналізуємо зразки продукції з усього 

світу і намагаємось з'ясувати, є цей продукт оригінальним чи контрафактним. Якщо продукт виявиться 

контрафактним, ми намагаємось встановити його походження, порівнюючи його зі зразками з нашого багатого 

архіву. 

 

А іноді ми працюємо поза лабораторією: проводимо навчання та тренінги з виявлення та ідентифікації 

контрафакту спільно з правоохоронними органами. Ми залучаємо до співпраці всі зацікавлені сторони і 

співпрацюємо з різними функціями нашої компанії, для того, щоб пояснити їм, яким чином вони можуть 

допомагати протидіяти незаконній торгівлі. 

 

В межах діяльності лабораторії ми тісно співпрацюємо з правоохоронними органами. В результаті цієї співпраці 

ми збираємо величезні обсяги інформації, за допомогою якої ми встановлюємо осіб та підприємства, які стоять 

за незаконним виробництвом, і намагаємося ліквідувати їхню діяльність. 

 

Валентин Канура 

Менеджер з протидії незаконній торгівлі, Румунія 
 

Мене звати Валентин Канура. В 2008 році мене призначили на посаду менеджера проекту з протидії незаконній 

торгівлі в Румунії. 

 

У 2010 році в Румунії був зафіксований безпрецедентний обсяг незаконної торгівлі. В результаті проведення 

двох медіа-кампаній і широкого залучення державних органів влади, європейських органів і Міжнародного 

валютного фонду нам вдалося скоротити обсяг контрабанди з 36% до 15%. 

 

Ми тісно співпрацюємо з митними органами Румунії, прикордонною службою, зокрема, для обміну 

інформацією, якою ми володіємо. Ми співпрацюємо зі багатьма зацікавленими сторонами, вживаємо всіх 

заходів для того, щоб пояснити кожному чиновнику, що ліквідація незаконної торгівлі піде на користь всім і 

саме він зможе в цьому допомогти.  

 

Крістіан Кохіта 

Торговельний представник, Румунія 
 

Мене звати Крістіан Кохіта. Я торговельний представник і працюю в «Бритіш Американ Тобакко» з лютого 2010 

року. 

Я працюю з продавцями і власниками магазинів, пояснюючи їм, що  необхідно неухильно дотримуватися наших 

Принципів щодо профілактики куріння серед неповнолітніх, недопущення продажу тютюнових виробів без 

перевірки віку покупців у випадках, коли це необхідно. 

 

Перша і найважливіша умова ведення бізнесу в Румунії є комунікація в торговій точці. Ми повинні забезпечити 

тісний зв'язок між дистрибуцією і маркетингом, а також між компанією "Бритіш Американ Тобакко" і нашими 

споживачами. Для того, щоб побудувати хороші стосунки з продавцями і власниками магазинів, ми повинні 

присвячувати якомога більше часу спілкуванню з ними. 


