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Бі лет ная пра гра ма
Прэ зен та цыя та ліс ма на Еў ра пей скіх гуль няў бу дзе пры-

мер ка ва на да стар ту про да жу бі ле таў на спа бор ніц твы, які 

пач нец ца 1 снеж ня на сай це www.mіnsk2019.tіcketpro.by. Та кім 

чы нам, не толь кі бе ла ру сы, але і жы ха ры ін шых кра ін змо гуць 

ку піць бі ле ты са ма стой на, за вы клю чэн нем Ра сіі, дзе экс клю-

зіў ныя пра вы на про даж вы ку піў адзін з лі дзі ру ю чых бі лет ных 

апе ра та раў су се дзяў — кам па нія ponomіnalu.ru.

Так са ма ўжо іс ну юць да моў ле нас ці па продажах бі ле таў 

на ін шых тэ ры то ры ях — гэ та Іс па нія, Фран цыя, Гер ма нія, 

Шве цыя, Да нія, Нар ве гія, Фін лян дыя, Літ ва, Лат вія, Эс то нія 

і Кі тай.

Акра мя гэ та га, бі ле ты на ІІ Еў ра пей скія гуль ні мож на бу дзе 

на быць у скла дзе ту рыс тыч ных па ке таў у афі цый на га ту ра-

пе ра та ра кам па ніі «Цэнтрку рорт» і афі цый на га ту рыс тыч на га 

аген та кам па ніі «Ва кол све та».

На чаль нік упраў лен ня па мар ке тын гу, ка мер цый ных пы-

тан нях і рэ кла ме фон ду «Ды рэк цыя ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 

2019 го да» Мак сім КАШ КАЛ ДА па ве да міў, што агуль ная коль-

касць па са дач ных мес цаў на тры бу нах пад час Гуль няў скла дзе 

375 ты сяч адзі нак з маг чы мас цю па ве лі чэн ня іх да 535 ты сяч у 

за леж нас ці ад по пы ту і па пу ляр нас ці ві ду спор ту. «Ня гле дзя чы 

на тое, што старт про да жу бі ле таў за пла на ва ны на 1 снеж ня, 

пе рад за каз бі ле таў ад ту рыс тыч ных апе ра та раў, на цы я наль ных 

алім пій скіх ка мі тэ таў, парт нё раў і спон са раў скла дае ўжо ка ля 

46,5 ты ся чы бі ле таў, гэ та пры клад на 12,5 % ад агуль най коль-

кас ці, што ня дрэн на», — ад зна чае Мак сім Каш кал да.

Да дат ко ва бу дзе рас пра ца ва на віп-пра гра ма гас цін нас ці, 

дзе акра мя бі ле та гля дач змо жа на быць і до ступ у віп-зо ну.

Про даж бі ле таў бу дзе ажыц цяў ляц ца ў тры эта пы. Пер шы 

стар туе 1 снеж ня, ары ен ці ро вач на ў про даж па сту піць 10 % бі-

ле таў, да рэ чы, гэ та бу дуць най леп шыя мес цы. Дру гі этап 

стар туе ў па чат ку са ка ві ка, а трэ ці — у кан цы мая 2019 го да. 

Ка ля 20 % ад усёй бі лет най кво ты пла ну ец ца рэа лі за ваць 

за меж ным гра ма дзя нам.

«Бі лет ная па лі ты ка бы ла рас пра ца ва на з улі кам роз ных 

эка на міч ных маг чы мас цяў кож на га гле да ча, а так са ма аба-

пі ра ю чы ся на тыя да моў ле нас ці, якія па зна ча ны ў кант рак це 

з Еў ра пей скі мі алім пій скі мі ка мі тэ та мі, — рас каз вае Мак сім 

Каш кал да. — Для фар мі ра ван ня цэ на вай па лі ты кі бы лі ўзя тыя 

за асно ву га лоў ныя фак та ры, якія ўплы ва юць на на вед ван не 

гле да чом спа бор ніц тваў. Гэ та ў пер шую чар гу па пу ляр насць 

ві ду спор ту, яго ўзро вень ві до вішч нас ці, мес ца зна хо джан не і 

ўмя шчаль насць спар тыў на га аб' ек та, дзень і час пра вя дзен-

ня ме ра пры ем ства». Са мы да ступ ны бі лет бу дзе каш та ваць 

5 руб лёў, па та кой ца не мож на бу дзе сха дзіць, на прык лад, на 

тур нір па бад мін то не. Са мы да ра гі — 50 руб лёў. Цэ ны бі ле таў 

на цы ры мо ніі ад крыц ця і за крыц ця бу дуць аб ве шча ныя ў прэ се 

ў най блі жэй шы час.

На чаль нік упраў лен ня па мар ке тын гу так са ма ад зна чыў, 

што ды рэк цыя ахо піць па трэ бы лю дзей з аб ме жа ва ны мі маг-

чы мас ця мі, для іх ар га ні за ва ны спе цы яль ныя вы дзе ле ныя 

мес цы і без бар' ер ны до ступ. Бі ле ты для лю дзей з да дат ко вы мі 

па трэ ба мі мож на бу дзе атры маць бяс плат на ў га лоў ным бі лет-

ным цэнт ры, па пя рэд не да слаў шы за яў ку на сайт.

Дзе ці да ся мі га доў уключ на змо гуць на ве даць ме ра пры-

ем ствы Еў ра пей скіх гуль няў бяс плат на ў су пра ва джэн ні да-

рос ла га, але без да дат ко ва га мес ца.

Як і па ве дам ля ла ся ра ней, за меж ні кі, якія ма юць бі ле ты на 

спа бор ніц твы ІІ Еў ра пей скіх гуль няў, змо гуць на ве даць Бе ла-

русь без ві зы. «Гэ та рас паў сюдж ва ец ца на пе ры яд з 10 чэр ве ня 

па 10 лі пе ня 2019 го да, за меж ні кі з бі ле там змо гуць пе ра ся чы 

лю бую мя жу Бе ла ру сі», — за ўва жае Мак сім Каш кал да.

Агуль ная коль касць спар тыў ных се сій, на якія бу дуць пра-

да вац ца бі ле ты, скла дае 111, са мы на сы ча ны дзень на Гуль-

нях ад бу дзец ца 25 чэр ве ня. Па за га дзя за ка за ных бі ле тах 

ар га ні за та ры ча ка юць па вы ша ную ці ка васць да бас кет бо-

ла 3х3 і пляж на га фут бо ла, ну і, вя до ма, асаб лі вым ажы я-

та жам бу дуць ка рыс тац ца цы ры мо ніі ад крыц ця і за крыц ця 

Гуль няў. «Гэ та шоу су свет на га маш та бу, гле да чы ўба чаць 

ве лі зар ную коль касць яр кіх эле мен таў з вы ка ры стан нем пе-

ра да вых тэх на ло гій і спец эфек таў, а так са ма зо рак су свет най 

сцэ ны, — рас каз вае Мак сім Каш кал да. — Гэ та ўні каль нае 

шоу, якое бу дзе пра хо дзіць адзін раз у жыц ці».

Хто стаў ва лан цё ра м
За раз за вяр ша ец ца пра цэс ад бо ру ва лан цё раў, у ліс та па-

дзе бу дуць пра хо дзіць апош нія ін тэр в'ю. На да дзе ны мо мант 

у сіс тэ ме рэ гіст ра цыі за фік са ва на больш за 12 ты сяч за-

явак, іх коль касць па вя ліч ва ец ца ве лі зар ны мі тэм па мі што-

дня. «З 1 ліс та па да па чаў пра ца ваць ва лан цёр скі пар тал, дзе 

мож на прай сці рэ гіст ра цыю і ўвесь шлях да акрэ ды та цыі, — 

рас каз вае на чаль нік упраў лен ня па ра бо це з ва лан цё ра-

мі фон ду «Ды рэк цыя ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 2019 го да» 

На дзея АНІ СА ВЕЦ. — Хут ка ту ды бу дзе за гру жа ны тэст па 

за меж най мо ве, і ў па чат ку снеж ня ва лан цё ры бу дуць атрым-

лі ваць ра дас ныя на ві ны, гэ та зна чыць пры зна чэн ні на па зі-

цыі. У снеж ні пач нец ца ак тыў ная фа за трэ нін гаў, ва лан цё ры 

па він ны бу дуць прай сці тры бло кі на ву чан ня, гэ та агуль ныя 

трэ нін гі, функ цы я наль ныя і аб' ек та выя, ка лі ўжо не па срэд на 

пе рад па чат кам Гуль няў усе прый дуць на аб' ек ты і бу дуць 

зна ё міц ца з ка ман дай».

Ці ка ва, што з 12 ты сяч ва лан цё раў пе ра важ ная боль шасць — 

гэ та дзяў ча ты — 77 %, 23 % — муж чы ны. Са мае рас паў сю джа-

нае імя ся род муж чын — Аляк сандр, ся род жан чын — Анас та сія. 

Уз рост са ма га да рос ла га ва лан цё ра — 75 га доў. Ся род ах вот-

ных да па маг чы ў ар га ні за цыі і пра вя дзен ні Гуль няў — во пыт ныя 

ін жы не ры, жур на ліс ты, фа то гра фы, ура чы. Гэ та дае зра зу мець, 

што най буй ней шая па дзея не па кі-

дае абы яка вым ні ко га.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

З да па мо гай элект ро-

ні кі ў це ле бу дзе пра сцей 

трап ляць у да мы, офі сы і 

ін шыя па мяш кан ні. Іх так са-

ма мож на вы ка рыс тоў ваць 

для за хоў ван ня важ ных 

кан так таў на вы па дак над-

звы чай най сі ту а цыі, про фі-

ляў у са цы яль ных сет ках 

і элект рон ных бі ле таў на 

ме ра пры ем ствы і чы гу нач-

ныя цяг ні кі ў ме жах Шве-

цыі. Пры хіль ні кі ма лень кіх 

чы паў ка жуць, што яны бяс-

печ ныя і ў знач най сту пе ні 

аба ро не ны ад уз ло му, але 

адзін з на ву коў цаў вы ка-

заў сваю асця ро гу на тэ му 

пры ват нас ці ў да чы нен ні да 

аса біс тых да ных пра зда-

роўе, якія мо гуць за хоў вац-

ца на та кіх пры ла дах.

Гэ тыя чы пы па ме рам з 

ры са вае зер не звы чай на 

ўстаў ля юц ца ў ску ру кры-

ху вы шэй вя лі ка га паль ца 

кож на га ка рыс таль ні ка з 

да па мо гай шпры ца, па доб-

на га на звы чай ны шпрыц 

для вак цы на цыі. Пра цэ ду-

ра каш туе ка ля 180 до ла-

раў ЗША. Так шмат шве даў 

ужо за ня ло чар гу на атры-

ман не мік ра чы паў, што га-

лоў ная кам па нія, якая зай-

ма ец ца чы па ван нем кра і ны, 

ад зна чае, што не спраў ля-

ец ца з коль кас цю за пы таў.

Больш за 4000 шве даў 

ужо пры ня лі гэ тую тэх на-

ло гію, і на рын ку за ца ра-

ваў адзін лі дар — кам па нія 

Bіohax Іnternatіonal. Фір ма 

бы ла за сна ва ная пяць га-

доў та му Ёва нам Ос тэр-

люн дам (на фота), бы лым 

пра фе сій ным спе цы я ліс там 

па пір сін гу це ла. Пра цу ю-

чы над гэ тым пра ек там без 

вы хад ных на пра ця гу апош-

ніх двух га доў, у ця пе раш ні 

час ён рас пра цоў вае на ву-

чаль ныя ма тэ ры я лы, каб 

най маць швед скіх ура чоў 

і мед сяс цёр, якія маг лі б 

раз гру зіць яго час. «Мець 

роз ныя кар кі і то ке ны, якія 

па цвяр джа юць ва шу асо-

бу пе рад са мы мі роз ны мі 

сіс тэ ма мі, прос та не мае 

сэн су, — ка жа ён. — Вы ка-

ры стан не мік ра схем мо жа 

азна чаць іс тот нае спра-

шчэн не іс на ван ня ча ла ве ка 

ва ўсім гэ тым пе ра пле це-

ным ася род дзі».

Мно гія пер шыя пры хіль-

ні кі пры мя нен ня чы паў вый-

шлі з квіт не ю чай стар тап-

сцэ ны Стак голь ма. Эрык 

Фрыск, 30-га до вы вэб-рас-

пра цоў шчык і ды зай нер, 

ка жа, што за ці ка віў ся тэх-

на ло гі яй ад ра зу, як толь кі 

па чуў пра яе, і вы ра шыў 

уста віць са бе чып у 2014 го-

дзе. «Ён зу сім па сіў ны, у яго 

ня ма кры ні цы энер гіі, ні чо га 

та ко га. Ка лі вы пад но сі це 

яго да счыт валь най пры ла-

ды, чып ад праў ляе на зад 

ІD, які па ве дам ляе счыт-

валь най пры ла дзе ін фар-

ма цыю пра ся бе, — тлу ма-

чыць ён. — Шве ды вель мі 

праг ма тыч ныя, а сам чып 

ка рыс ны. І па коль кі мно гія 

лю дзі ве да юць адзін ад на-

го ў тэх на ла гіч най су поль-

нас ці (яна вель мі цес ная), 

тэн дэн цыя рас паў сюдж ва-

ец ца, лю дзі ба чаць пе ра-

ва гі», — ад зна чае Фрыск. 

Ка лі ён пе ра ехаў у агуль ны 

дом у па чат ку гэ та га го да, 

ён ар га ні за ваў ве ча ры ну з 

чы па мі для сва іх но вых су-

се дзяў. Ця пер яны мо гуць 

атрым лі ваць до ступ да бу-

дын ка XVІ ста год дзя, у якім 

пра жы ва юць у Ста рым го-

ра дзе Стак голь ма, пад но-

ся чы ру ку да ліч ба ва га ры-

да ра на дзвя рах.

«Гэ ты чып, па сут нас ці, 

вы ра шае мае праб ле мы», — 

ка жа 28-га до вая Сіль вія 

Вар се гі, якая так са ма вы ка-

рыс тоў вае яго, каб тра піць 

на сваё мес ца пра цы. Так-

са ма з яго да па мо гай яна 

дзе ліц ца сва і мі да ны мі на 

сет ка вых ме ра пры ем ствах, 

па збя га ю чы не аб ход нас ці 

пра віль на пра маў ляць сваё 

імя. Яна прос та кра на ец ца 

смарт фо на ін ша га ўдзель-

ні ка і пе рад ае ін фар ма цыю. 

«Не ба чу ні я кіх пе ра шкод 

для рас паў сюдж ван ня чы-

паў. Ду маю, яны мо гуць 

іс тот на па леп шыць жыц цё 

лю дзей», — ад зна чае Вар-

се гі.

Най буй ней шая чы гу нач-

ная кам па нія Шве цыі па ча-

ла да зва ляць па са жы рам 

вы ка рыс тоў ваць чы пы за-

мест бі ле таў, і ка жуць, што 

чы пы не ўза ба ве бу дуць вы-

ка рыс тоў вац ца для ажыц-

цяў лен ня пла ця жоў у кра-

мах і рэ ста ра нах.

Ос тэр люнд мяр куе, што 

ёсць дзве важ ныя пры чы ны, 

па якіх мік ра чы пы па ча лі на-

бі раць па пу ляр насць у Шве-

цыі. Па-пер шае, у краі ны 

ёсць доў гая гіс то рыя пры-

няц ця но вых тэх на ло гій за-

доў га да мно гіх ін шых і хут-

ка га пе ра хо ду да та го, што 

мо жа стаць гра мад ствам, 

якое не вы ка рыс тоў вае на-

яў ныя гро шы зу сім.

У 1990-х га дах урад Шве-

цыі ін вес та ваў у ака зан не 

хут кіх ін тэр нэт-па слуг для 

сва іх гра ма дзян і да ваў пад-

атко выя льго ты кам па ні ям, 

якія за бяс печ ва лі сва іх ра-

бот ні каў хат ні мі кам п'ю та ра-

мі. Доб ра зна ё мыя мно гім 

Skype і Spotіfy ма юць швед-

скія ка ра ні. «Чым больш вы 

чу е це пра тэх на ло гіі, тым 

больш вы да ве да е це ся аб 

тэх на ло гі ях, тым менш вы 

іх асце ра га е це ся», — ка жа 

Ос тэр люнд.

Толь кі адзін з чатырох 

чалавек, якія жы вуць у 

Шве цыі, вы ка рыс тоў вае 

на яў ныя гро шы хоць бы 

раз на ты дзень. І па да ных 

цэнт раль на га бан ка кра-

і ны — Rіksbank, — до ля 

ганд лё вых апе ра цый з на-

яў ны мі зні зі ла ся з 40 % у 

2010 го дзе да 15 % сён ня.

Дру гая тэ о рыя Ос тэр-

люн да за клю ча ец ца ў тым, 

што шве ды менш за не па ко-

е ныя пры ват нас цю да ных, 

чым лю дзі ў ін шых кра і нах, 

дзя ку ю чы вы со ка му да ве ру 

да швед скіх кам па ній, бан-

каў, буй ных ар га ні за цый і 

дзяр жаў ных уста ноў. Шве-

ды пры вык лі дзя ліц ца аса-

біс тай ін фар ма цы яй з мно-

гі мі ан лайн-ры тэй ле ра мі і 

ад мі ніст ра цый ны мі ор га на-

мі, якія па тра бу юць ну ма ры 

са цы яль на га стра ха ван ня. 

Ну ма ры ма біль ных тэ ле-

фо наў шы ро ка да ступ ныя 

ў ан лайн-ба зах, лю дзі лёг ка 

мо гуць да ве дац ца зар пла-

ты ін шых лю дзей, за пы таў-

шы ў пад атко вай да ныя.

Ос тэр люнд ад зна чае, 

што пер са наль ныя мік ра-

чы пы знач на ця жэй уз ла-

маць, чым мно гія ін шыя 

кры ні цы да ных: «Усё мож-

на ўзла маць. Але па коль кі 

гэ та мік ра чып, з ім гэ та бу-

дзе вель мі цяж ка зра біць, 

бо ён зна хо дзіц ца ўнут ры 

вас». Ёсць не каль кі гуч ных 

кры ты каў швед ска га трэн-

ду мік ра чы па ван ня і прак-

тыч на ні я ка га рэ гу ля ван ня 

з бо ку дзяр жа вы.

Ад нак Бен Лі бер тан, анг-

лій скі на ву ко вец, які жы ве ў 

паўд нё вай Шве цыі, лі чыць, 

што трэ ба піль на са чыць за 

тым, як бу дуць раз горт вац ца 

па дзеі: «Тое, што ад бы ва ец-

ца ў да дзе ны мо мант, ад нос-

на бяс печ на. Але ка лі чы пы 

бу дуць вы ка рыс тоў вац ца 

паў сюд на, кож ны раз, ка лі 

вы хо ча це неш та зра біць і 

за мест карт кі вы ка рыс тоў-

ва е це чып, бу дзе вель мі і 

вель мі прос та атры маць ва-

шу пер са наль ную ін фар ма-

цыю». Лі бер тан, пра фе сій ны 

мік ра бі ё лаг, які пра цуе ў га-

лі не на ву ко вай ка му ні ка цыі, 

ка жа, што ад ной з га лоў ных 

праб лем з'яў ля ец ца тое, як 

мож на вы ка рыс тоў ваць чы-

пы для аб ме ну да ны мі аб на-

шым фі зіч ным зда роўі і фі-

зіч ных функ цы ях. «Па коль кі 

ён ім план та ва ны ў ва ша це-

ла, чым больш звя за най са 

зда роўем ін фар ма цыі вы ка-

рыс тоў ва ец ца і пе рад аец ца 

праз чып, тым больш асця-

рог вы клі кае не аб ход насць 

аба ра няць гэ ты да дат ко вы 

пласт пры ват ных да ных», — 

ка жа ён.

Ня гле дзя чы на гэ тую 

асця ро гу, тэн дэн цыя, па доб-

на на тое, і не ду мае іс ці на 

спад. У гэ тым ме ся цы адзін 

з ка вор кін гаў (ка лек тыў ных 

офі саў) у Стак голь ме пра во-

дзіць буй ную ім план та цый-

ную ве ча ры ну, на якой тэх-

на ла гіч ны стар тап DSruptіve 

абя цае па ка заць «но вае 

па ка лен не ім план та таў ка-

рыс таль ніц ка га ўзроў ню». 

Пры ла да бу дзе ўклю чаць 

2 Кб па мя ці — у два ра зы 

больш, чым у па пя рэд ніх ім-

план та таў — шэ раг но вых 

функ цый і свят ло ды ёд нае 

свят ло, пры зна ча нае для 

па ляп шэн ня пры ват най ін-

фар ма цыі. Лям пач кі бу дуць 

мір гаць, ка лі хтось ці па спра-

буе пра чы таць або атры-

маць до ступ да ім план та та.

Ос тэр люнд ка жа, што 

больш жорст кія пра ві лы 

аба ро ны да ных, якія ўсту-

пі лі ў сі лу ва ўсім Еў ра пей-

скім са ю зе ў па чат ку гэ та га 

го да, GDPR, так са ма мо гуць 

па ско рыць рас паў сюдж ван-

не мік ра чы паў. «Гэ та са мы 

сур' ёз ны на бор за ко наў, якія 

аба ра ня юць ін ды ві ду аль ную 

цэ лас насць да ных», — ка жа 

ён пра GDPR. Але гэ ты від 

рэ гу ля ван ня не іс нуе на гла-

баль ным уз роў ні, што мо жа 

за па во ліць рас паў сюдж ван-

не тэн дэн цыі ў ін шых мес-

цах. «Я не ўяў ляю, што ас-

тат няя част ка све ту пры ме 

GDPR у най блі жэй шы час. 

Але ўся Еў ро па — я маю на 

ўва зе адзін кан ты нент — гэ-

та ўжо доб ры па ча так», — 

ад зна чае ён.

Падрыхтаваў 

Іван КУПАРВАС.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)
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МІК РА ЧЫ ПЫ: МІК РА ЧЫ ПЫ: 
СУ ЧАС НАСЦЬ ЦІ БУ ДУ ЧЫ НЯ?СУ ЧАС НАСЦЬ ЦІ БУ ДУ ЧЫ НЯ?
Ты ся чы шве даў ужо ўжыў ля юць іх са бе пад ску руТы ся чы шве даў ужо ўжыў ля юць іх са бе пад ску ру

Тэх на ло гіі ста но вяц ца ўсё блі жэй і блі жэй да це-

ла ча ла ве ка, ад тэ ле фо наў у на шых кі шэ нях да 

ра зум ных га дзін ні каў на на шых за пяс цях. І вось, 

не ка то рыя лю дзі ад кры ва юць ім до ступ пад ску ру. 

У Шве цыі, у кра і не, вя до май тэх на ла гіч ным пра грэ-

сам, ты ся чы лю дзей ужыў ля юць са бе мік ра чы пы 

ў да ло ні. Гэ тыя пры ла ды спра ек та ва ны так, каб 

па ско рыць паў ся дзён ную ру ці ну і зра біць жыц цё 

больш зруч ным.


