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„ფილიპ მორის საქართველო“: IQOS-ი საქართველოს ბაზარზე ოფიციალურად შემოდის

2020 წლის 27 ივლისიდან IQOS-ი საქართველოს ბაზარზე ხელმისაწვდომი ხდება.
მოწევის შეწყვეტის წახალისებისა და მოწევის დაწყების პრევენციისკენ მიმართული გლობალური
ძალისხმევის მიუხედავად, მსოფლიოში ამჟამად 1.1. მილიარდი მწეველია და ჯანდაცვის მსოფლიო
ორგანიზაციის ვარაუდით, 2025 წლისათვის მოწევას 1 მილიარდ ადამიანზე მეტი გააგრძელებს.
თამბაქოს მომხმარებლები იმსახურებენ გონივრულ მიდგომასა და უკეთეს არჩევანს, რომელიც მათ
ტრადიციული სიგარეტის ჩანაცვლებაში დაეხმარება. დღეს, მათთვის ასეთი არჩევანის შესაძლებლობა
არსებობს. სიგარეტის კვამლში არსებული მავნე ნივთიერებების დიდი ნაწილი მოწევასთან
დაკავშირებულ დაავადებებთან ასოცირდება, ამ მავნე ნივთიერებების გამოყოფის მიზეზს კი თამბაქოს
წვის პროცესი წარმოადგენს. ელექტრონული სიგარეტებსა და გახურებადი თამბაქოს პროდუქტებში არ
მიმდინარეობს წვის პროცესი, სწორედ ამიტომ ეს მოწყობილობები მოწევის ალტერნატივად მიიჩნევა.
მეცნიერებისა და ისეთი ტექნოლოგიური ინოვაციის გამოყენება, როგორიც არის ელ-სიგარეტები და
გახურებადი თამბაქოს პროდუქტები, ამცირებს სიგარეტის მოწევისგან გამოწვეულ ზიანს და ეს
ალტერნატივები 21-ე საუკუნის ჯანდაცვის სისტემის შესაძლებლობას წარმოადგენს.
2020 წლის 7 ივლისს, აშშ-ს საკვებისა და მედიკამენტების ადმინისტრაციამ (FDA) თამბაქოს გახურებადი
ელექტრონული სისტემის, IQOS-ის მარკეტინგის ნებართვა გასცა, როგორც მოდიფიცირებული რისკის
მქონე თამბაქოს პროდუქტი (MRTP).
„FDA-ს გადაწყვეტილება მნიშვნელოვანი მაგალითია იმისა, თუ როგორ არის შესაძლებელი
მთავრობებისა და ჯანდაცვის ორგანიზაციების ძალისხმევით უკვამლო ალტერნატივების
სიგარეტისგან დიფერენციაცია და მათზე სიგარეტისგან განსხვავებული რეგულაციების დაწესება,
რათა დაცული იქნას საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ინტერესები. ჩვენ საკმაოდ გაბედული და
ამბიციური მიზნები გვაქვს: გვსურს, რომ სიგარეტი მეცნიერებაზე დაფუძნებული, უკვამლო
პროდუქტებით იქნას ჩანაცვლებული, და ამასთანავე, რაც შეიძლება მალე.“ - განაცხადა იური
გორდოკმა, „ფილიპ მორისის“ კავკასიისა და მოლდოვას გენერალურმა მენეჯერმა.
„საქართველოში შემოდის ჩვენი უკვამლო პროდუქტები და ვიმედოვნებთ, რომ საქართველოც
გაიზიარებს ევროკავშირის ზოგიერთი წევრი ქვეყნის იმ მაგალითებს და დანერგავს დაბეგვრისა და
რეგულაციების იმდაგვარ სისტემას, რომელიც წაახალისებს იმ სრულწლოვან მწეველებს, რომლებსაც
არ სურთ მოწევის შეწყვეტა, ჰქონდეთ არჩევანი გადავიდნენ უკვამლო თამბაქოს პროდუქტების
მოხმარებაზე.“ - დასძინა იური გორდოკმა.

IQOS-ის ქართულ ბაზარზე შემოსვლა სარგებლის მომტანია საქართველოს ეკონომიკისთვისაც, რადგან
ეს ინიციატივა ახალი სამუშაო ადგილების შექმნასა და ინფრასტრუქტურაში მნიშვნელოვანი
ინვესტიციების განხორციელებას გულისხმობს. იური გორდოკის განმარტებით: „IQOS-ის
საქართველოს ბაზარზე გამოჩენა საშუალებას მისცემს ზრდასრულ მწეველ მომხმარებლებს, მიიღონ
ოფიციალური განმარტებები პროდუქტების შესახებ, რაც უზრუნველყოფს მათ დაცვას ყალბი ან
არაზუსტი ინფორმაციისგან.“

IQOS-ის შესახებ:
IQOS-ი არის ინოვაციური სისტემა, რომელიც შექმნილია კორპორაცია „ფილიპ მორის
ინთერნეიშენალის“ მიერ. IQOS-ი ტრადიციული მოწევის ალტერნატივას წარმოადგენს ზრდასრული
მწეველებისათვის, რომლებიც სხვაგვარად გააგრძელებდნენ ტრადიციული სიგარეტის მოხმარებას.

„ფილიპ მორის საქართველოს“ შესახებ:
“ფილიპ მორის საქართველო“ წარმოადგენს კორპორაცია „ფილიპ მორის ინთერნეიშენალის“
შვილობილ კომპანიას, რომელსაც ქვეყნის მასშტაბით 100-ზე მეტი თანამშრომელი და
ბიზნესპარტნიორი ჰყავს.

„ფილიპ მორის ინთერნეიშენალი“
„ფილიპ მორის ინთერნეიშენალი“ (PMI) უძღვება თამბაქოს ინდუსტრიაში მიმდინარე
ტრანსფორმაციის პროცესს, რომლის საბოლოო მიზანს სიგარეტების უკვამლო პროდუქტებით
ჩანაცვლება წარმოადგენს. PMI წამყვანი საერთაშორისო კომპანიაა, რომელიც ჩართულია როგორც
სიგარეტების წარმოებასა და გაყიდვაში, ასევე უკვამლო პროდუქტების, ელექტრონული
მოწყობილობებისა და მათი აქსესუარების და სხვა ნიკოტინის შემცველი პროდუქტების წარმოებაში
აშშ-ს საზღვრებს მიღმა არსებულ ბაზრებზე. ასევე, PMI რეალიზაციას უწევს იმ IQOS Platform 1-ის
მოწყობილობასა და მის სათადარიგო ნაწილებს, რომელიც ავტორიზებულია FDA-ს მიერ და
ლიცენზირებულია Altria Group Inc-სათვის, ამერიკის შეერთებულ შტატებში რეალიზაციის მიზნით.
PMI-ს უკვამლო პროდუქტის პორტფელი მოიცავს წვის ნაცვლად გახურებისა და ნიკოტინის შემცველი
ვეიპინგის (vapor) პროდუქტებს. 2020 წლის 30 ივნისის მონაცემების მიხედვით, PMI ვარაუდობს, რომ
მთელი მსოფლიოს მასშტაბით დაახლოებით 11.2 მილიონმა მწეველმა უკვე შეწყვიტა მოწევა და
გადავიდა PMI-ის გახურებადი პროდუქტების მოხმარებაზე, რომელიც მსოფლიოს 57 ბაზარსა და
მსხვილ ქალაქებში არის ხელმისაწვდომი.
დამატებითი ინფორმაციისათვის, გთხოვთ, ეწვიოთ შემდეგ ვებ-გვერდებს : www.pmi.com და
www.pmiscience.com
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Philip Morris Georgia Launches IQOS in Georgia
IQOS - an alternative to continued smoking, will be available for purchase on the Georgian market as of
July 27, 2020.
Despite the global efforts to encourage people to quit smoking and prevent initiation, there are still 1.1
billion smokers on the planet, and the World Health Organization predicts that there will still be more
than 1 billion people who smoke in 2025.
These people deserve a pragmatic approach and a sensible solution that moves them away from
cigarettes. Today, this solution exists. The vast majority of harmful compounds found in cigarette
smoke and associated with smoking-related diseases are generated by combustion. Products that
eliminate combustion, such as e-cigarettes and heated tobacco products, are an alternative to smoking.
Harnessing science and technological innovation like e-cigarettes and heated tobacco products reduce
the harm caused by cigarette smoking is the public health opportunity of this century.
On July 7, 2020 the U.S. Food and Drug Administration (FDA) has authorized the marketing of
electronically heated tobacco system, IQOS, as a modified risk tobacco product (MRTP).
“The FDA’s decision provides an important example of how governments and public health
organizations can regulate smoke-free alternatives to differentiate them from cigarettes in order to
promote the public health. We have a bold ambition: We want cigarettes to be replaced by sciencebased smoke-free products as soon as possible.’ – said Yuri Gordok, General Manager PM Caucasus and
Moldova.
We are bringing smoke-free products to the market, hoping that Georgia will follow the track of some
countries in the EU by establishing taxation and regulation which encourage smokers who do not quit
to switch”. – added Gordok.
Launching IQOS on the Georgian market will bring benefits to the Georgian economy, as the initiative
includes creating new jobs and significant investment in infrastructure. According to Yuri Gordok:

“IQOS launch in Georgia will also allow consumers to receive information about new products while
strictly prohibiting false or misleading statements.”

About IQOS:
IQOS is a device created by Philip Morris International. IQOS represents the alternative to traditional
smoking for adult smokers, who would otherwise continue smoking.
About Philip Morris Georgia:
Philip Morris Georgia LLC is an affiliate of Philip Morris International Inc. (PMI) with more than
100 employees and business partners working over the country.

Philip Morris International
Philip Morris International (PMI) is leading a transformation in the tobacco industry to ultimately
replace cigarettes with smoke-free products. PMI is a leading international tobacco company engaged
in the manufacture and sale of cigarettes, as well as smoke-free products and associated electronic
devices and accessories, and other nicotine-containing products in markets outside the United States.
In addition, PMI ships a version of its IQOS Platform 1 device and its consumables authorized by the
U.S. Food and Drug Administration to Altria Group, Inc. for sale in the U.S. under license.
PMI's smoke-free product portfolio includes heat-not-burn and nicotine-containing vapor products.
As of June 30, 2020, PMI estimates that approximately 11.2 million adult smokers around the world
have already stopped smoking and switched to PMI's heat-not-burn product, available for sale in 57
markets in key cities or nationwide.
For more information, please visit www.pmi.com and www.pmiscience.com.

