
6

I са бе, i лю дзямI са бе, i лю дзям

09 07 2020 г.22 РАСКЛАД НА ЗАЎТРА

28 чэр ве ня на пло шчы 

Дзяр жаў на га сця га Рэс-

пуб лi кi Бе ла русь ад бы-

ло ся афi цый нае ад крыц-

цё трэ ця га пра цоў на га 

се мест ра — 2020, пры-

све ча на га 75-год дзю Вя-

лi кай Пе ра мо гi.

Ва ўра чыс тай цы ры мо нii 

ўру чэн ня пра цоў ных пу цё вак 

сту дэнц кiм атра дам пры ня лi 

ўдзел ка ля 400 прад стаў нi коў 

сту дат ра даў ска га ру ху з роз-

ных рэ гi ё наў кра i ны, у тым лi-

ку звод ныя атра ды пра цоў-

ных пра ек таў гэ та га го да: 

«Усе бе ла рус кая ма ла дзёж-

ная бу доў ля «Го рад ма ла до-

сцi» (г. Аст ра вец, Бе ла рус кая 

АЭС) i «Ат лант-2020».

У Дзень мо ла дзi на ад рас 

удзель нi каў па пу ляр на га 

ма ла дзёж на га пра цоў на га 

ру ху пра гу ча лi ска за ныя на 

да ро гу сло вы ад кi раў нi коў 

Са ве та Мi нiст раў i Ад мi нiс-

т ра цыi Прэ зi дэн та Бе ла ру сi, 

якiя ку ры ру юць са цы яль ную 

сфе ру, мi нiст ра аду ка цыi, а 

так са ма пер ша га сак ра та ра 

Цэнт раль на га ка мi тэ та Бе ла-

 рус ка га рэс пуб лi кан ска га са-

ю за мо ла дзi.

У хо дзе цы ры мо нii быў 

за пла на ва ны па рад сту д-

ат ра даў скiх сця гоў i прэм' е ра 

но вай пес нi ру ху «Гiмн БСА» 

ў вы ка нан нi сту дэнц ка га 

бу даў нi ча га атра да з По лац-

ка га дзяр жаў на га ўнi вер сi-

тэ та «Эў ры ка» iмя Ге роя 

Са вец ка га Са ю за Вiк та ра 

Iва на вi ча Яронь кi.

Свя точ ная пра гра ма бы-

ла вель мi на сы ча ная роз ны-

мi вi да мi ак тыў нас цi. Так, на 

тэ ры то рыi гiс то ры ка-куль тур-

на га комп лек су «Лi нiя Ста лi-

на» ад бы ла ся ма ла дзёж ная 

пра цоў ная ак цыя «Пра цу ем 

ра зам!». У хо дзе ме ра пры ем-

 ства бай цы сту дат ра даў вы-

са дзi лi ў го нар 75-год дзя 

Пе ра мо гi 75 хвой ных дрэў, 

па фар ба ва лi дзi ця чую пля-

цоў ку, доб ра ўпа рад ка ва лi 

да рож кi i ако пы, да па маг лi 

ачыс цiць па верх ню тэх нi кi 

ад ста рой фар бы.

За вяр шыў свя точ ны 

дзень сту дат ра даў скi квэст i 

эк скур сiя па «Лi нii Ста лi на». 

Да рэ чы, пе ра мож цаў квэс та 

ча каў га лоў ны прыз — ка тан-

не на бра ня тэх нi цы.

Для ўдзе лу бе ла рус кай 

мо ла дзi ў сту дат ра даў скiм 

ру ху Рэс пуб лi кан скiм шта бам 

сту дэнц кiх атра даў за пла на-

ва на ра бо та 192 бу даў нi чыя 

атра ды на 3068 ча ла век, 

509 сель ска гас па дар чых 

атра даў на 11 757 ча ла век, 

104 пе да га гiч ныя атра ды на 

3135 ча ла век, 174 эка ла гiч-

ныя атра ды на 3062 ча ла ве-

кi, 413 сэр вiс ных атра даў на 

6400 ча ла век, 27 ме ды цын-

скiх атра даў на 359 ча ла век, 

147 вы твор чых атра даў на 

1889 ча ла век.

Па даць за яў ку для ра-

бо ты ў трэ цiм пра цоў ным 

се мест ры мож на бы ло ан-

лайн у гру пах БРСМ у сац-

сет ках з вы ка ры стан нем 

QR-ко да i хэш тэ гаў #Вы-

бираем_сту дот ряд!, #Студ-

отряд, #Працуем_ра зам! i 

#БСА.

Па чы на ю чы з са ка вi ка бя-

гу ча га го да 23 400 ча ла век 

ужо за бра нi ра ва лi мес цы для 

ра бо ты ў сту дат ра дах роз на-

га про фi лю. За пiс у атра ды 

пра цяг ва ец ца.

З 1 сту дзе ня да 1 лi пе-

ня ў рам ках круг ла га до вай 

пра цоў най за ня тас цi ў скла-

дзе 230 атра даў пра ца ўлад-

ка ва на 2997 ча ла век, у тым 

лi ку ў скла дзе сту дэнц кiх 

атра даў пра ца ўлад ка ва на 

1685 не паў на лет нiх.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ТРЭ ЦI ПРА ЦОЎ НЫ — 2020 ПА ЧАЎ СЯ Ў ДЗЕНЬ МО ЛА ДЗI

Пра гэ та свед чаць вы нi кi са-

цы я ла гiч на га да сле да ван ня 

«Ма ла дзёж ны брэнд — 2020», 

ар га нi за та ра мi яко га вы сту пi лi 

ТАА «Бел Брэн дАў дыт» i Ма ла-

дзёж ная ла ба ра то рыя са цы я-

ла гiч ных да сле да ван няў Бе ла-

рус ка га ка мi тэ та ма ла дзёж ных 

ар га нi за цый.

СIГ НАЛ 
ДЛЯ ВЫ ТВОР ЦАЎ

Рэс пуб лi кан скае са цы я ла гiч-

нае да сле да ван не «Ма ла дзёж ны 

брэнд» прай шло ў 25 на се ле ных 

пунк тах Бе ла ру сi сёлета ў кра са вi-

ку-маi i аха пi ла больш за 1,2 ты ся-

чы ма ла дых бе ла ру саў ва ўзрос це 

ад 18 да 30 га доў. Яго мэ тай бы ло 

вы яў лен не па пу ляр ных у ма ла дзёж-

ным ася род дзi бе ла рус кiх i за меж-

ных брэн даў, а так са ма вы ву чэн не 

та го, ча му ад да юць пе ра ва гу па-

куп нi кi.

Для збо ру iн фар ма цыi быў вы ка-

ры ста ны ме тад ан лайн-апы тан ня. 

Як ад зна чыў стар шы ня Бе ла рус-

ка га ка мi тэ та ма ла дзёж ных ар га-

нi за цый Па вел АЛЕК СА, да сле да-

ван не хоць i пра во дзi ла ся ўжо пя ты 

раз, але ў ан лайн-фар ма це — упер-

шы ню. «Гэ та бы ло пра дык та ва на 

дзвю ма пры чы на мi: скла да най 

эпi дэ мi я ла гiч най аб ста ноў кай, вы-

клi ка най пан дэ мi яй ка ра на вi ру са, 

i спе цы фi кай ма ла дзёж най аў ды-

то рыi (ця пер ва ўсiх ёсць су час ныя 

га джэ ты i тэх на ла гiч ныя срод кi 

су вя зi). Ан лайн-фар мат ака заў ся 

больш прос тым, хут кiм i эфек тыў-

ным, — за ўва жыў ён. — Та му ў бу-

ду чы нi, мяр кую, мы бу дзем вы ка-

рыс тоў ваць ме на вi та яго».

Ды рэк тар ТАА «Бел Брэн д-

Аў дыт» Ва лян цi на ДЫ НIЧ кан ста туе: 

ува га да бе ла рус кiх брэн даў рас це.

— Пад час апош ня га да сле да-

ван ня гэ та ад чу ва ла ся асаб лi ва. 

На ват тыя па зi цыi, на якiх на пра-

ця гу не каль кiх га доў зна хо дзi лi ся 

за меж ныя вы твор цы, ця пер за ня лi 

на шы кам па нii. Мне зда ец ца, што 

да сле да ван не — доб ры iн фар ма-

цый ны ба зiс, на якiм на шы прад-

пры ем ствы i ар га нi за цыi мо гуць 

больш кан струк тыў на i адэ кват на 

вы бу доў ваць сваю па лi ты ку i па зi-

цыю па пра соў ван нi бе ла рус кiх та-

ва раў. Мо ладзь заў сё ды ады гры вае 

важ ную ро лю ў гра мад стве. А праз 

не ка то ры час ро ля ма ла дых яшчэ 

ўзмоц нiц ца, ка лi юна кi i дзяў ча ты 

бу дуць зай маць ужо но выя па зi цыi 

на сва iх ра бо чых мес цах, у тым 

лi ку кi ру ю чыя. I ад та го, на коль кi 

яны за раз цэ няць сваё, бе ла рус-

кае, за ле жаць iх ра шэн нi ў бу ду чы-

нi па пра соў ван нi i па пу ля ры за цыi 

бе ла рус кiх та ва раў, — ад зна чы ла 

Ва лян цi на Ды нiч.

ПРА ЦУ ЕМ 
НАД ПА ЗНА ВАЛЬ НАС ЦЮ

— Мы пра па на ва лi ма ла дым 

лю дзям ад ка заць на пы тан нi пра 

па пу ляр насць i вя до масць роз ных 

бе ла рус кiх брэн даў у на шай кра i не i 

за мя жой. I та кiм чы нам атры ма ла ся 

склас цi рэй тынг брэн даў на асно ве 

пра ве дзе на га апы тан ня, — да да ла 

вы ка наў чы ды рэк тар ТАА «Бел-

Брэн дАў дыт» Нi на КА ЛI ТА. — Рэй-

тын гi бе ла рус кiх брэн даў на ця пе-

раш нi мо мант не скла да юц ца. У iн-

тэр нэ це мож на знай сцi толь кi звест кi 

рэй тын га ста бе ла рус кiх брэн даў 

ад на го ўкра iн ска га агенц тва, якое 

па сва ёй пэў най тэх на ло гii пад лiч вае 

рын ка вы кошт брэн даў з фо ку сам на 

iх iн вес ты цый ную пры ваб насць, але 

без улi ку iн шых ак ты ваў. Рэй тын гi, 

скла дзе ныя па вы нi ках пра ек та «Ма-

ла дзёж ны брэнд», за сна ва ныя на 

да ных са цы я ла гiч на га да сле да ван-

ня. Швей цар скiя га дзiн нi кi, iталь ян скi 

абу так, фран цуз ская кас ме ты ка... 

Пры iх згад ван нi ва ўсiх нас з'яў ля-

юц ца пэў ныя аса цы я цыi. Але i бе ла-

рус кiя та ва ры не менш якас ныя — 

прос та трэ ба больш пра ца ваць над 

iх па зна валь нас цю.

Пры скла дан нi ан ке ты на пер шае 

мес ца бы ло па стаў ле на пы тан не аб 

па пу ляр нас цi i вя до мас цi ме на вi та 

бе ла рус кiх брэн даў: рэ спан дэн ты 

на зы ва лi тыя з iх, пра якiя па ду ма лi 

ў пер шую чар гу.

— Па няц цi «вя до масць» i «па пу-

ляр насць» — роз ныя рэ чы, — пад-

крэс лi вае Нi на Ка лi та. — Вя до масць 

на бы ва ец ца па ней кiх аб' ек тыў ных 

пры чы нах. Ганд лё вая мар ка мо жа 

быць не па пу ляр ная ў наш час, за-

тое доб ра вя до мая. Пры фар му лёў-

цы пы тан няў мы кан крэ ты за ва лi: цi 

лi чы це вы пэў ны брэнд па пу ляр ным 

або вя до мым? Звяр ну лi ўва гу на 

тое, што з го ду ў год i па пу ляр насць, 

i па зна валь насць бе ла рус кiх брэн-

даў ся род мо ла дзi рас це.

На пад ста ве пра ана лi за ва ных 

ад ка заў на тры пы тан нi («На за вi-

це най больш па пу ляр ны бе ла рус кi 

брэнд», «Якiя бе ла рус кiя брэн ды 

з пе ра лi ча ных да лей вы лi чы це 

па пу ляр ны мi» i «Ад знач це ў слуп-

ку са мы(-я) вя до мы(-я) у кра i не 

бе ла рус кi брэнд» ) мож на зра бiць 

на ступ ныя вы сно вы. На пер шым 

мес цы па па пу ляр нас цi ся род бе ла-

рус кiх брэн даў ста iць кан ды тар ская 

фаб ры ка «Ка му нар ка», па коль кi 

боль шасць рэ спан дэн таў лi чаць яго 

па пу ляр ным (66,1 пра цэн та) i вя до-

мым (63,5 пра цэн та). Так са ма знач-

ная коль касць рэ спан дэн таў (13,9 

пра цэн та) зга да лi «Ка му нар ку» ў 

ад кры тым пы тан нi пра па пу ляр-

насць бе ла рус кiх брэн даў. На дру-

гiм мес цы раз мяс цiў ся брэнд «Са-

вуш кiн пра дукт»: па пу ляр ным яго 

лi чаць 53,2 пра цэн та рэ спан дэн таў, 

а вя до мым — 44,6 пра цэн та. Трэ цяе 

мес ца зай мае Mark Formell: па ло ва 

апы та ных лi чаць яго па пу ляр ным i 

знач ная част ка (40,6 пра цэн та) — 

вя до мым. На чац вёр тым мес цы 

зна хо дзiц ца брэнд «Сан та Брэ мар», 

пя ты ра док зай мае «Спар так».

СА МАЕ СМАЧ НЕНЬ КАЕ
Пад час са цы я ла гiч на га да сле-

да ван ня ма ла дым лю дзям бы ло 

пра па на ва на вы зна чыць са мыя па-

пу ляр ныя брэн ды ў гру пе хар чо вых 

i пра мыс ло вых та ва раў.

Пя цёр ка лi да раў у мяс ной пра-

дук цыi вы гля дае на ступ ным чы нам: 

пер шае мес ца — «Брэсц кi мя са кам-

бi нат», дру гое — Вi цеб ская птуш ка -

фаб ры ка («Ган на»), трэ цяе — «Ваў-

ка выс кi мя са кам бi нат», чац вёр-

тае — «Сер ва люкс» («Пят ру ха», 

«Мi шут кi», «Мясоградъ») i пя тае — 

Бя ро заў скi мя са кам бi нат.

У ка тэ го рыi «Ры ба i мо рап ра дук-

ты» пе ра маг ла пра дук цыя «Сан та 

Брэ мар». Да лей па па пу ляр нас цi 

iдуць VICI, «Эка ном Мар кет», «Вi-

та люр» i «Шху на».

У ка тэ го рыi «Ма лоч ная пра дук-

цыя» на пер шай па зi цыi раз мяс-

цiў ся брэнд «Са вуш кiн пра дукт», 

да лей — «Брэст-Лi тоўск», «Бел-

лакт», «Ба бу лi на крын ка» i «Лас-

ка вае ле та».

У на мi на цыi «Ма ро жа нае» на 

пер шых пя цi па зi цы ях — брэн ды 

«ТОП», Soletto, «20 ка пе ек», «Юкi» 

(«Трыа», «Ка роў ка») i «Плам бiр 

20 ка пе ек».

У на мi на цыi «Ша ка лад, цу кер кi i 

пры сма кi» са май па пу ляр най ака-

за ла ся пра дук цыя Alpen Gold. Ёй 

са сту пi лi i «Ка му нар ка», i «Спар-

так». На чац вёр тай па зi цыi — 

брэнд Kinder, а за мы кае пя цёр ку 

пра дук цыя Roshen.

Ся род кан ды тар скiх вы ра баў 

на пер шай па зi цыi апы нуў ся «Сло-

дыч», да лей «Яш кi на» , «Спар так», 

7Days i «Бар нi».

«БЕЛ IТА» ВЫ ЦЯС НЯЕ 
КАН КУ РЭН ТАЎ

У ка тэ го рыi «Адзен не» ў мо-

ла дзi лi дзi ру юць та ва ры мар кi 

MаrkFоrmеllе i LC WAIKIKI. Так са-

ма ў спi се та ва раў, якiя вы бi ра юць 

хлоп цы i дзяў ча ты, пры сут нi ча юць 

Conte, De Facto, Colin, «ТВОЕ», 

Zara, «Свi та нак», Mango i «Мi ла-

вi ца».

У ка тэ го рыi «Абу так» на пер-

шай па зi цыi ся род брэн даў ста iць 

пра дук цыя Mаrkо. Дру гое i трэ цяе 

мес ца ад па вед на зай мае абу так 

Megatop i Kari. У дзя сят ку ўвай шлi 

так са ма Belwest, Basconi, Converse, 

Baldinini, Caprice, Basta i Ecco. Што 

да ты чыц ца па куп нiц кiх пе ра ваг, то 

знач ная част ка апы та ных ма ла дых 

лю дзей час цей за ўсё за апош нiя 

паў го да на бы ва лi абу так Mаrkо 

(пра гэ та па ве да мi лi 23 пра цэн ты 

рэ спан дэн таў), Megatop (14,4 пра-

цэн та) i Kari (13,7 пра цэн та).

Пя цёр ка лi да раў у вы твор час цi 

спар тыў на га адзен ня i абут ку вы-

гля дае на ступ ным чы нам: пер шае 

мес ца — Adidas, дру гое — Nike, 

трэ цяе — Puma, чац вёр тае — 

Reebok i пя тае — Mark Formelle. 

Да лей па па пу ляр нас цi iдуць Asics, 

Columbia, New Balance, «Свi та нак» 

i Champion.

Ся род вы твор цаў кас ме ты-

кi пер шым брэн дам для мо ла дзi 

з'яў ля ец ца «Бел iта-Вi тэкс». Дру-

гое i трэ цяе мес цы ад па вед на 

зай ма юць Dove i Nivea. У дзя сят ку 

ўвай шлi так са ма Adidas, Gillette, 

Rexona, Elseve, Garniere, Eveline i 

Head&Shоulders.

IДЗЕМ ПА ПА КУП КI!
Прад ме там да сле да ван ня ста-

ла так са ма па пу ляр насць у ма-

ла дзёж ным ася род ку ганд лё вых 

се так. Боль шасць рэ спан дэн таў 

(88 пра цэн таў) па ве да мi лi, што 

па ста ян на iх на вед ва юць. Пры 

ана лi зе спа жы вец кiх па во дзi наў 

на зi ра ец ца на ступ ная тэн дэн цыя: 

час цей за ўсё за апош нiя паў го-

да рэ спан дэн ты здзяйс ня лi па куп-

кi ў сет ка вых кра мах «Еў ра опт» 

(58,8 пра цэн та), «Вост раў чыс цi нi 

i сма ку» (44,9 пра цэн та), «Мi ла» 

(34 пра цэн ты), Green (25,3 пра цэн-

та) i «Ал мi» (24,7 пра цэн та).

Але па па пу ляр нас цi мо ладзь 

рас ста вi ла брэн ды на ступ ным чы-

нам: на пер шай па зi цыi «Еў ра опт», 

да лей «Вост раў чыс цi нi i сма ку», 

Green, «Ал мi», «Мi ла», «Даб ра-

ном», «Ка ро на», «Бел мар кет», 

«Сан та» i «АМI ўтуль ны дом».

У цэнт ры ўва гi да сле да ван-

ня ака за лi ся так са ма i бан каў скiя 

па слу гi. Боль шасць рэ спан дэн таў 

(88,8 пра цэн та) па ве да мi лi, што 

яны ка рыс та юц ца па слу га мi бан-

каў. Пер шыя тры зга да ныя бан-

каў скiя ўста но вы бы лi на ступ ныя: 

Бе ла рус банк (78,8 пра цэн та), Бе л-

а грап рам банк (23 пра цэн та) i Бел-

iн вест банк (14,8 пра цэн та).

Пры ана лi зе спа жы вец кiх па-

во дзi наў у ад но сi нах да бан каў 

на зi ра ец ца на ступ ная тэн дэн цыя: 

час цей за ўсё за апош нiя паў го да 

рэ спан дэн ты ка рыс та лi ся па слу-

га мi Бе ла рус бан ка (74,8 пра цэн-

та), да лей iдзе Бе ла грап рам банк 

(24,2 пра цэн та), на трэ цiм мес цы — 

Бел iн вест банк (15,3 пра цэн та), на 

чац вёр тым i пя тым мес цах — Аль фа-

банк (13,4 пра цэн та) i Бел газп рам-

банк (10,2 пра цэн та).

А дзя сят ка лi да раў вы гля дае 

на ступ ным чы нам: Бе ла рус банк, 

Бе ла грап рам банк, Бел iн вест-

банк, Аль фа-банк, Бел газп рам-

банк, Прi ор банк, МТБанк, БПС –

Ашчад банк, Банк ВТБ i Банк 

Даб ра быт.

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

Вы бар ма ла дыхВы бар ма ла дых

Фо
 та

 Б
ел

 ТА
.

ЮНА КI I ДЗЯЎ ЧА ТЫ ГА ЛА СУ ЮЦЬ ЗА СВАЁЮНА КI I ДЗЯЎ ЧА ТЫ ГА ЛА СУ ЮЦЬ ЗА СВАЁ
Па пу ляр насць i па зна валь насць бе ла рус кiх брэн даў рас це

Фо
 та

 з 
ад

 кр
ы т

ых
 кр

ы н
iц.


