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WSTĘP 

RekJama jest zjawiskiem wszechobecnym w dzisiejszym świecie. Trudno 
wyobrazić sobie świat, gospodarkę, media czy też życie codzienne bez reklamy. 
Każdy z nas może o reklamie powiedzieć wiele. Każdy ma wyrobioną opinię na 
temat przekazów reklamowych, reklamowanych produktów, skuteczności reklamy. 
Wydaje się, że tak powszechna znajomość reklamy wykluc~.:a możliwość jej uczenia 
- czegóż bowiem można o niej uczyć, jeżeli każdy wie o niej praktycznie wszystko. 

A jednak patrząc na rynek i działające na nim finny, zadajemy sobie pytanie, 
dlaczego jedne z nich odnoszą sukcesy, a inne bez po" odzenia usiłują zaistnieć na 
rynku lub sprzedawać na nim swoje wyroby, pomimo iż wszystkie się reklamują? 
Co sprawia, że jedne produkty pojawiają się na rynku i znajdują nabywców. 
a inne znikają w anonimowej masie towarów, których nie dostrzegamy lub szybko 
o nich zapominamy? Wystarczy przecież .,tylko., odpowiednio się zareklamować, 

zastosować działanie powszechnie znane, stare jak świat, traktowane często jako 
panaceum na wszelkie trudności rynkowe. Dlaczego nie każdemu się to udaje? 

Odpowiedź na to pytanie jest oczywista. W rzeczywistości reklama nie jest 
tak prosta, jak to się powszechnie wydaje. Działalność reklamowa to nie jedno 
działanie -to zestaw powiązanych ze sobą ctynności, które przenikają się wza
jemnie i które muszą być podejmo\' ane" określonej kolejności. Czynności, które 
uwzględniać muszą nie tylko zasoby i możli\\ości firmy, ale przede wszystkim 
uwarunkowania płynące z otoczenia, w którym finna działa. Aby móc zatem 
prowadzić dzia-łalność reklamową w sposób skutecLny. trzeba te wszystkie U\\ a
runkowania po-znać, i to nie tylko od strony zwykłego konsumenta stykającego się 
na co dzień z dziesiątkami przekazów reklamowych, ale "od kuchni·', poznając za
sady ich tworzenia i wykorzystywania. Chcąc Lgłębić tę wiedzę, należy pamiętać, 
że nauka o reklamie to twór złożony. w którym splatają się wątki nie tylko market
ingowe, ale również ogólnoekonomiczne. psychologic7ne, społeczne i prawne. 

Celem podręcznikajest zaprezentowanie usystematyzowanej wiedzy z zakresu 
reklamy, prowadzącej CZ) telnika niemalże ,.za rękę'' pnez wszystkie etapy całego 
procesu planowania i zarządzania działalnością reklamO\\ ą. Prz) swojenie \\ iedzy 
zawartej w podręczniku powinno ułatwić czytelnikowi wdrożenie się w działania 
reklamowe, włącznie z samodzielną ich organizacją. 

Układ podręcznika oparty został na obowią7ującym programie nauczania przed
miotu .. Reklama" dla szkoly średniej, rozszerzonym o zagadnienia występujące 
w programie szkół policealnych o profilu reklamowym. Treści zaprezentowane 
w ramach poszczególnych rozdziałów zostały dopaso~anc do jednostek lekcyjnych, 
a każdy punkt zakończony jest pytaniami spra\\dzającymi i ćwiczeniami. 



ROZDZIAŁ 1 

REKLAMA W SYSTEMIE 
NARZĘDZI PROMOCYJNYCH 
PRZEDSIĘBIORSTWA 

1.1. Geneza reklamy 
Podstawowe zagadnienia: 
• geneza terminu .reklama"; 
• etapy rozwoju reklamy; 
• reklama starożytna a reklama nowoczesna. 

Jednym z najstarszych działań gospodarczych na świecie jest wymiana towarowa koja
rzona z działalnością handlową. Rozwijała się ona już w epoce prehistorycznej, przy czym 
pierwotnie obejmowała przede wszystkim fom1y ·wymiany naturalnej ,.towar za towar". 
Wraz z rozwojem ludzkości pojawiały się udoskonalone formy działalności handlowej. 
Jej rozkwit nastąpił w okresie starożytności. Wtedy też zaczęto rozwijać działania wspie
rające sprzedaż, informujące potencjalnych nabywców o możliwości dokonania zakupu 
określonego produktu lub skorzystania z usługi. W ten sposób narodziła się reklama. 
Termin reklama pochodzi od łacińskich recJamo, reclamare, reclamavi. reclamatum, 
oznaczających głośne nawoływanie, krzyczenie, hałasowanie. przywoływanie, wzywa
nie. Pierwszymi reklamami były bowiem nawoływania starożytnych zapowiadaczy na 
ulicach. jarmarkach i targowiskach - żywe słowo zawierało ofertę i zwracało uwagę prze
chodniów. Później pojawiły się pierwsze szyldy stanowiące znak rozpoznawczy produ
centa. Szyldy charakteryzowały poszczególnych wytwórców. np. but oznaczał szewca, 
wół lub jego głowa - rzeźnika. beczka lub kielich - karczmarza. 

W starożytnym Rzymie pojawiły się też pierwsze afisze (zwane dipinti) malowane 
na murach miasta lub specjalnych tablicach czerwoną bądź czarną farbą, przeznaczone 
początkowo do publikowania ogłoszeń urzędowych. a potem prywatnych. Nie były one 
jeszcze rozpowszechnione ze względu na niewielką liczbę osób umiejących czytać. 

W średniowieczu reklama związana była przede wszystkim z cechami rzemieślni
ków i ich znakami firmowymi. Każdy z tych cechów posiadał własny symbol (tzw. gme
rek). Symbole te wywieszane były na domach rzemieślników. Wykonywano je z metalu 
i przytwierdzano prostopadle do ściany. aby były jak najlepiej widoczne. 

Przełomowym momentem w historii reklamy było wynalezienie druku przez Joba
na Gutenberga w 1441 roku. Wraz z jednoczesnym rozwojem czytelnielwa umożliwiło 
to rozw~j reklamy drukowanej (w formie ulotek, afiszy, plakatów). Pierwsza drukowana 
ulotka pojawiła się w 1450 roku i reklamowała książkę wydaną przez Leopolda Laubera. 
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Rozpowszechnianie się prasy dawało nowe możliwości reklamowe. Już w 1612 
roku powstało w Paryżu pierwsze pismo przeznaczone wyłącznie do druk_owania ogło
szeń ( .. Journal General d'Affiches "). XVII i XVIII wiek to okres funkcjonowania 
dwóch nurtów: reklamy opartej na wykorzystywaniu symboli wizualnych oraz rekla
my drukowanej. W XVIJl wieku rozpoczął się nowożytny, intensywny rozwój rekla
my - upowszechnienie prasy spowodowane wzrostem liczby osób umiejących czytać 
przyczyniło się do wzrostu znaczenia reklamy drukowanej i ograniczania roli szyldów 
reklamowych. Dotyczy to również terenów Polski, gdzie już w 1762 roku ukazał się 
pierwszy numer pisma ogłoszeniowego - były to ,.Warszawskie Extraordynaryjne Ty
godniowe Wiadomości''. Gwałtowny rozwój reklamy prasowej w XIX wiekuzwiązany 
był z powszechnym rozwojem różnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego, 
w tym również handlu, oraz rozwojem prasy (wiek ten nazywa się często .. wiekiem 
prasy'') - początkowo dotyczyło to specjalnych pism ogłoszeniowych, potem również 
politycznych i społecznych. 

W drugiej połowie XIX wieku pojawiają się pierwsze agencje reklamowe, początko
wo zajmujące się ogłoszeniami prasowymi, oraz specjaliści twonący na potr.leby rekla
my (zajmujący się grafiką, fotografią). W ślad za tym zmienił się wygląd ogłoszeń i pla-
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katów reklamowych. W miejsce bardzo ogólnych i prostych infonnacji o sprzedawanych 
towarach i usługach, zaczęły pojawiać się ogłoszenia zachęcające do zakupu poprzez 
zachwalanie ich zalet, W)korzystywanie rysunkÓ\\, a później równie.l fotografii . 

W 1897 roku powstała pierwsza SLkoła reklamy w Stanach Zjednoczonych, kształ
cąca osoby profesjonalnie zajmujące się projektO\\ a niem ogłoszeń reklamowych .. Page 
Davis Advertismg School ··. C oraL '' iększa liczba reklam ukazujących się w prasie czy 
też publikowanych w formie plakatów i afiszy doprowadziła do powstania w 1914 
roku w Niemczech pierv. szego Archi'' urn Reklamy przy Instytucie Nauk o Przedsię
biorstwie, przeks7tałconego później w Instytut Wiedzy Reklamowej. 

Równolegle z reklamą drukowaną rozwijała się reklama bezpośrednia, związana 

w początkowym okresie z eksponowaniem towarów w miejscach sprzedaży. Każdy 
kupiec od najdawniejszych czasów dążył do tego, aby móc zaprezentować swoje to
wary w miejscujak najbardziej atrakc}jnym (rynki w centrum miasta, w pobliżu głów
nych budowli, kościołów. zamków, pałaców) i w sposób przyciągający jak najwięk
szą U\\ agę potencjalnych nabywców. Korzystano w tym celu ze specjalnie przygoto
wywanych stoisk, straganów. często obudowywanych daszkiem i bocznymi ściankami 
chroniąc)' mi towary i kupujących przed wpl)'\' e m warunków atmosferycznych, a po
tem z odpowiedniej lokalizacji sklepów (na parterze domów mieszkalnych. w specjal
nych budowlach pr7e7naCLonych dla kupców (np. Sukiennice w Krakowie). Wraz ze 
wzrostem liczby sklepów kupcy zaczęli przykładać coraz v. iększą wagę do atrakcyjne
go wyglądu wnętrza sklepów. a tak7e okien wystawowych. 

Dalszy rOZ\\ ój środków masowego komunikowania się w XIX i XX wieku (tele
fon, radio, film. telewizja, a ostatnio nowoczesne techniki telekomunikacyjne i Internet) 
zrewolucjonizował reklamę. W 1898 roku powstał pierwszy film reklamowy wyświe
tlan} w kinach. Przedstawiał on środek do prania. W 192 l roku w lokalnej stacji radio
wej KDKA w mieście Pittsburgh w Stanach Zjednoczonych rozpoczęto emisję reklam 
różnych towarów i usług, a w 1939 roku pojawiła się piem sza reklama nadav. ana w te
lewizji komercyjnej WTMJ TV w Milwaukee (równic.l Stany Zjednoczone). W 1994 
roku rozpoczęła się era najnowszego medium reklamowego - Internetu. Na stronie in
ternetowej Hot Wired umieszczony został pierwszy banner reklamowy firmy AT & T. 

Obecnie reklama stała się narzędziem walki konkurencyjnej, bez którego trudno 
wyobrazić sobie funkcjonowanie rynku. Jest przede wszystkim sposobem oddziały
wania na nabywców, informowania o produktach i zachęcania do ich zakupu. Staje się 
w ten sposób podstawą sukcesu rynkowego wielu przedsiębiorstw. 

Pytania i ćwiczenia 
l. Co omacza tennin .,reklama" i od kiedy funkcjonuje? 
2. Omów rozwój reklamy zewnętrznej. 
3. Scharakteryzuj rozv.ój reklamy prasowej. 



Cele marketingowe przedsiębiorstwa a narzędzia promocji 

1.2. Cele marketingowe przedsiębiorstwa 
a narzędzia promocji 

Podstawowe zagadnienia: 
• onentaqa marketingowa przeds1ęb1orstwa; 

• marketing i market1ng-m1x, 
• narzędzia i Instrumenty marketingu 

Z historycznego punktu widzenia reklama była zawsze i wszędzie związana bezpo
średnio z działalnością handlową. Jej zadaniem było wspieranie sprzedaży. 

Współczesna reklama jest już nie tylko formą aktywizacji sprzedaży. ale wchodzi 
w skład znacznie szerszego i bardziej skomplikowanego zestawu działań i instrwnentów, 
Z\\ anego marketingiem. Marketing zrodził się" polowie XX wieku. w sytuacji pojawie
nia się barier popytowych na rynku. Rozwój cywilizacyjny i techniczny doprO\\adlił bo
wiem do gwałtownego wzrostu ilości produkowanych dóbr. Ze względu na silną konku
rencję i nadwyżkę podaży nad popytem przedsiębiorstwa zaczęły poszukiwać sposobów 
upłynniania towarów. Zaczęto wtedy stosować w działaniach tzw. orientację marketin
gową (rynkową). Orientacja ta stawia za punkt wyjścia rozpoznanie potrzeb potencjal
nych nabywców. wychod7ąc z założenia. że istotnym jest nie to. co przcdsiębiorst\\ o chce 
sprzedać, ale to, co nabywca chce kupić. Cała działalność rynkowa przedsiębiorstwa jest 
zatem procesem dopasowywania się do oczekiwm1 nabywców i kształtowania tych ocze
kiwań. Służy temu właśnie marketing. rozumiany w szerokim ujęciu jako proces pla
OO\\ ania i urzec-Lywistniania koncepcji, cen, promocji oraz dystrybucji idei, dóbr 
i usług w celu doprowadzenia do wymiany sat)sfakcjonującej jednostki i organi
Lacje1. Potocznie definicję tę moma uprościć do formuiO\\ania mówiącego. że: 

' • 
Marketing 
to dostarczenie właściwego produktu. po właściwej cenie, we właściwym miejscu 
i czasie i przy użyciu właściwych środków promocji. 

W definicje tej pojawia się zestawienie podstawowych narzędzi marketingowych, 
określanych jako marketing-mix2: 

• produkt -jest podstawowym narzędziem marketingu-mix, obejmującym za
równo dobra materialne, usługi, jak i idee ofero"'ane na rynku do sprzedaży 

1 Definicja Amerykańskiego Stowarzyszema Marl.etingu (American Marketing Associalion) z 1985 
roku. D1ctionary oJ Market mg. Praca zb. pod red. P. D. Benneta, AMA, Chicago 1988, s. liS. 

2 Jest to klas} czna koncepcja marketingu-mix, oparta na l.r\\. formule 4 P (od pierwszych liter angid
skH:h sformułowań: product, pnce. place. promotion). opraco\\'anej w 1960 roku przez McCanh} 'ego. 
Obecnie rozwijane są (w szczególności\\ usługach) koncepcje ro7S7CI7onc, o~jmujące • .5 P" ( najpopu
larniej sza. uwzględniająca dodatkowo: people - personel) ... 7 P" {dodatkO\\O: p1vceH - proces produkcji 
i Ś\\ iadczenia oraz physica/ ewdence - Ś\\ iadect\\'o materialne. czyli fiz)C7ne atrybuty procesu ~wiadc7e· 
nia). czy też "8 p·· (dodatk0\\0: productil'lty and quali~l - produl.t)"'\ no~c 1 jako~ć). 
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Reklama w systemie narzędzi promocyjnych przedsiębiorstwa 

i zaspokajające określone potrzeby. Właściwy produkt to nic innego jak produkt, 
którego oczekują nabywcy (np. bezpieczne produkty dla dzieci): 

• cena -jest rozumiana jako suma pieniędzy. jaką musi wydać nabywca w związ
ku z zakupem określonego produktu. Właściwa cena to cena, która jest akcepto
\\ a na przez naby\\ców i która zapewnia zysk przedsiębiorstv. u: 

• dystrybucja (miejsce) obejmuje różne czynności związane z przemieszcza
niem produktu z miejscajego \Vyt\vorzenia do miejsca nabycia i konsumpcji. Wła
ściwa dystrybucja to miejsce i czas, które naj lepiej odpowiadają nabywcy z punktu 
widzenia dokonywania zakupu (np. hipennarket otwarty 24 godziny na dobę) ; 

• promocja - obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo in
fonnuje o finnie i cechach produktu oraz przekonuje nabywców do jego zakupu. 
Właściwa promocja umożliwia dostarczenie nabywcy infonnacji o produkcie, 
cenie, sposobach zakupu (np. reklama telewizyjna, ogłoszenie w prasie). 

Rysunek 2. Struktura marketingu-mix przedsiębiorstwa 

Produkt właściwy Reklama 

Marka Sprzedaż 
cen osobista 

Opakowanie Public relations 

Oznakowanie 

Jakość Sponsońng 

Gwarancja 

' 

Źródło: Opracowanie własne. 



Miejsce reklamy w systemie instrumentów promocyjnych 

Narzędzia te oddziałują na siebie tworząc swoistą mieszankę (stąd zwrot mix, ozna
czający w języku angielskim właśnie mieszankę). Żadne z tych narzędzi nie jest w pełni 
samodzielne. Każdorazowa zmiana jednego z narzędzi marketingowych pociąga za sobą 
zmianę narzę~i pozostałych, np. zmiana cech produktu (przykładowo jego udoskona
lenie i podwyższenie jakości) może wpłynąć na zmianę (podwyższenie) ceny, kanałów 
dystrybucji (wprowadzenie do ekskluzywnej sieci sklepów. w której dokonują zakupów 
nabywcy inni od dotychczasowych), promocji (stosowanie instrumentów promocji do
pasowanych do oczekiwań nowej grupy potencjalnych nabywców). 

W skład każdej z omawianych grup narzędzi wchodzi szereg instrumentów (rysu
nek 2). Stosowanie marketingu-mix związane jest z określeniem odpowiedniej kombi
nacji poszczególnych narzędzi i instrumentów marketingowych. 

Pytania i ćwiczenia 

l. Na podstawie wiadomości z zakresu marketingu przypomnij sobie cechy charakteryzujące 
podstawowe orientacje biznesowe w działalności przedsiębiorstwa. 

2. Co to jest marketing i jakie są cele jego stosowania? 
3. Wymień i scharakteryzuj podstawowe narzędzia marketingowe. 

1.3. Miejsce reklamy 
w systemie instrumentów promocyjnych 

Podstawowe zagadnienia: 
• komunikacja marketingowa i jej zakres; 
• promocja i promotion-mix przedsiębiorstwa: 
• pozapromocyjne formy komunikaCJi marketingowej; 
• proces komunikacji marketingoweJ. 

W strukturze marketingu-mix przedsiębiorstwa znaczące miejsce zajmuje promo
cja. Jest ona często utożsamiana ze znacznie szerszym sfonnułowaniem, a mianowicie 
komunikacją marketingową. Pochodzi ono od łacińskiego communis, co jest tłuma
czone jako "wspólny"'. Z marketingowego punktu widzenia oznacza to konieczność ro
zumienia się i posiadania wspólnych odczuć. Jest to możliwie dzięki wzajemnej vvymia
nie in fonnacji pomiędzy uczestnikami komunikacji. W zakres komunikacji marketingo
wej wchodzą: 

• promocja; 
• inne działania poza promocją. 
Podstawową fonną komunikowania się przedsiębiorstw z rynkiem jest promocja, na

zywana również aktywizacją sprzedaży. Za jej pomocą firmy przekazują na rynek po
żądane infonnacje. Termin promocja pochodzi również z języka łacińskiego (promotio, 
promovere oznaczają popieranie, sprzyjanie, lansowanie czy pobudzanie). 

15 
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Reklama w systemie narzędzi promocyjnych przedsiębiorstwa 

l • 
Promocja 
obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek 
informacje o firmie, cechach produktu i przekonuje nabywców do zakupu. 

A'umunikując się z rynkiem, przedsiębiorstwa wykorzystują również działania po
za promocyjne. Niosą one komunikaty marketingowe do otoczenia rynkowego i z tego 
otoczenia je pobierają. Należy bowiem pamiętać. że oprócz specjalnych działań podej
mov.anych przez firmę (CZ) li promocji), w firmie i poza nią (lecz w jej imieniu) codzien
nie odbywa się szereg działań, które nawet silniej wpływają na wizerunek przedsiębior
stwa niż działania promocyjne. Wszystko, co firma robi lub czego zaniecha, może być 
bowiem komunikatem w stosunku do otoczenia. Promocja nic nie pomoże finnie, jeże
li jej pracownicy będą niekompetentni, złe wyniki finanSO\\e będą nakazywały ostroż
ność. produkt będLie złej jakości. a kontakty L.arządu dotycLyć będąpodejrzanych środo
wisk. Komunikaty poLapromocyjne mogą być związane z oceną działalności firmy, jej 
praco\\'llikami. \\ ykorzystywanymi technologiami. oferowanymi produktami, sposoba
mi sprzed al)' oraz charakter) styką nabywców3. 

Przekazywanie informacji na rynek nie jest sprawą prostą. Oceniając działania pro
mocyjne, trzeba pamiętać. 7e informacje z nimi związane są środkami osiągnięcia okre
ślonego celu. np. Lwięksnnia sprzedaży. Muszą być ntem przekazY'\ane w taki sposób, 
ab) docierać do jak największej liczby potencjalnych nabywców. Proces przekazywania 
informacji jest efektY'' n). gdy komunikat nie tylko dociera do przewid)'\' anego odbior
cy, ale rÓ\\ nieżjest przez niego zrozumiany zgodnie z intencjami nada" cy. Umożliwia to 
odpo'' iednio skonstruowany proces komunikacji z rynkiem (rysunek 3). 

Najprostszy model komunikacji z rynkiem składa się z ośmiu elementów: nadaw
cy, odbiorcy, przekazu, kanału, kodowania. odkodO\\ ywania, reakcji oraz zakłóceń (szu
mów). Nada\\ca to osoba lub grupa osób, która wysyła komunikat. NajcLęściej jest to 
przedsiębiorstwo. Odbiorca to osoba lub grupa osób. do której komunikat po\\ in i en do
trzeć i na którą ma wpływać. Nadawcy muszą wiedzieć, do kogo chcą dotrzeć i jaką od
powiedź od niego uzyskać. W tym celu kodują. czyli formułują informacje w sposób 
symboliczny, czytelny dla odbiorcy (np. hasła reklamowe). Następnie wybierają kanał 
(np. reklamę telewizyjną), który naj lepiej nadaje się do przesyłania tej informacji. Kolej
nym etapem jest opracowanie formy i treści komunikatu zwanego prLekazem. Głów
nym zadaniem odbiorcy jest właściwe odkodowanie komunikatu. czyli zrozumienie 
tego. co nadawca chciał przekazać. Komunikowanie się prowadzi do o)<reślonej reak
cji odbiorcy. Reakcja może być spontaniczna, natychmiastowa lub może być opóźnio
na w czasie. Jest ona rezultatem oddziaływania informacji na odbiorcę. na jego wiedzę 
i nastrój, w jakim się znajduje. Bardzo ważnym elementem wpływającym na efektyw
ność wysłanego przekazu są istniejące w środowisku zakłócenia. Głównym z nich jest 

3 Komunikacja marketingowa, pracazb. pod red. M. Rydla. ODDK, Gdańsk 2001, s. 22-27. 



Miejsce reklamy w systemie instrumentów promocyjnych 

Rysunek 3. Model procesu komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem 

Zakłócenia 

'----------' 

l 

l 
l 
l ~ 

~ l 
l 

Nadawca l 

Kodowanie l 
Kanał l 
... Reakcja 

Przekaz l 
Odkodawanie l 

Odbiorca l 
l 

Źródło: P. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie. wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, 
Warszawa 1994, s. 547. 

nadmiar komunikatów skierowanych do tego samego odbiorcy. Odbiorca może więc nie 
odebrać przekazywanej informacji" ogóle lub odebrać ją " sposób zniekształcony. 

Komunikując się z rynkiem, przedsiębiorstwa wykorzystują zestaw instrumen
tów promocynych tworzących tzw. promotion-mix (rysunek 4). 

' • 
Promotion-mix 
zespół środków wykorzystywanych w procesie komunikowania Się przedsiębiorstwa 
z rynkiem 

Rysunek 4. Promotion-mix przedsiębiorstwa 

Sprzedaż osobista Promocja sprzedaży 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Reklama w systemie narzędzi promocyjnych przedsiębiorstwa 

Promotion-mix tworzą następujące instrumenty: 
• reklama, c1yli wszelka płatna fonna nieosobowego przedstawiania i popierania 

towarów. usług lub idei przez określonego nadawcę: 
• spnedaŁ osobista, czyli prezentowanie oferty finny w toku bezpośredniej roz

mowy sprzedawcy 7 naby'' cą '' celu doprowad/enia do za\\arcia transakcji; 
• promocja sprzedaży. L\\ana także promocją uzupełniającą. czyli zespół środ

ków mających na celu pod\\} 7szenie atrakcyjności produktu przez dodanie do 
niego różnorodnych 7ach~tt materialnych; 

• public rt>/atiorrs, CL) li d7iałania mające na celu ustanO\\ ienie i utrzymanie jak naj
lepszych stosunkÓ\\ finny z otoCleniem przez budowanie jej dobrego wizerunku; 

• sponsoring, czyli finansowe lub rzeczO\\e ''spieranie różnych organizacji, osób. 
czy wydarzeń w /a mian za eksponowanie znaku tO\\ arowego lub naz\\ y finny. 

Stosowanie promocji nie polega tylko i wyłącznie na '' ykorzystaniu jednego wy
branego instrumentu. Z reguły jednocześnie wykorz)SlY'\anych jest kilka różnych in
strumentÓ\\. 

Pytania i ćwiczenia 

l. \\)mień i ornÓ\\ element} t...omunikacj i market i n go" ej. 
2. Scharakteryzuj proces komunikacji markctingo,,cj przedsiębiorstwa. 
3. Zastanów się. jakie mogą b)Ć 7ródla zakłócCI'1 \\komunikacji marketingoY.ej różnych finn. 
4. \\)mień instrumenty '' chod7ące "' st... ład promotion-mi\ przedsiębiorstY. a. 

1.4. Charakterystyka pozareklamowych 
instrumentów promocji 

' Podstawowe zagadnienia: 
• poJęcie, funkqe 1 zasady sprzedaży osobisteJ: 
• poJęCle 1 formy promOCJI sprzedaży, 
• cechy i środki pubhc retat1ons: 
• sponsoring 1 jego rodzaJe. 

NajstarSZ) m instrumentem promocji jest spr tedal o~obista. Polega na przeko
ny\\ ani u nabywc) do dokonania 7akupu oferowanych mu produktów. Stosując sprze
daż osobistą realizO\\ aną poez W}l-..\\alifikowan) ch przedstawicieli. przedsiębiorstwo 
przekazuje na rynek infonnacje o swoich produktach, ich \\łaści\\Ościach . miejscach 
i warunkach zakupu. zbiera infonnacje o potrzebach, popycie i oczekiwaniach nabyw
ców. zachęca do zakupu. a także ksztahuje swój wizerunek. 

Sprzedaż osobista jest szczególnie istotna wtedy, gdy: 
• produkt jest bardLo złoiony i wymaga demonstracji d7iałania i przeprowadzenia pró

b) pl-zez nabywcę (np. maszyn) i urządzenia. sprz\!lY zaawansowane technicznie); 



Charakterystyka pozareklamowych instrumentów promocji 

• produkt jest wykonany na specjalne zamówienie (np. meble wykonane według 
indywidualnego projektu): 

• cena produktu jest negocjowana (np. samochód z dodatkowym wyposażeniem, 
mieszkanie); 

• konieczna jest fachO\\ a porada dotycząca produktu t Jego u żytkO\\ ania (np. przed
stawiciela firmy farmaceutycznej, agenta ubetptL'CLCntO\\Cgo): 

• nabywcami produktu jest nieliczna i bardzo rozproszona grupa osób lub instytu
cji (np. turbiny energetyczne dla elektrowni). 

Stosowanie sprzedaży osobistej związane jest L. dwoma typami działań: oferowa
niem produktów w punktach sprzedaży. czyli prc7entO\\anicm produktów w sta
łym punkcie sprzedały prze1 sprzedawc~ w sposób. który moie \\ pl) nąć na os tatcetną 
decyzję zakupu. ora.t sprtedażą bezpośrednią (ak" iz~cja). polegającą na nwiera
niu transakcji kupna-sprzeda7y u klienta (poza sklepem). Sprzedaż realizują wykwali
fikO\\ani akwizytorzy, dystrybutorzy, agenci. przedsta\\ icicle handiO\\ i itp. 

Wykorzystywanie sprzedaży osobistej Z\\ ią.tane jest z prowadzeniem bezpo!>redniej 
rozmowy (twarzą w twarz) sprzedającego i potencjalnego nabywcy w różnych miej
scach: sklepach, magazynach hurtowych, biurach, salonach sprzedaży. mieszkaniach 
nabywców i ich miejscach pracy, podczas imprez handlo'' ych, np. targów. Wymaga to 
przede wszystkim posiadania szerokiej wiedzy o naby\'.cach oraz umiejętności na'>' iązy
wania i podtrzymywania kontaktÓ\\ z nimi. Charakterystyczną cechą nabywcy jest rów
nież to, że jest on bardziej skłonny do dokonania zakupu. jeżeli sprzedawca "'ykazuje 
zaangażowanie i aktywność pr7y sprzedaży. Sprzyja temu wykorzystywanie zarówno 
komunikacji werbalnej. jak i nic'>'crbalnej. Komunikacja werbalna dotyczy znaczenia 
wypowiadanych słów, a niewerbalna obejmuje mimikę twarzy, kontakt wzrok O\\), ge
sty, natężenie i wysokość głosu, tempo mówienia. opero'' ani e odległo · cią od rozmówcy. 
Badania procesów komunikacji wykazały. że w bezpośrednich rozmo\\ach tyl
ko 7% danego przekazu zawarte jest w słO\·\-ach, 38%"' brzmieniu głosu (ton, 
modulacja, inne dźwięki), a 55% w innej formie nic""crbalnt>j"1. 

Kluczowym narzędziem skutecznej sprzedaży jest umiejętność porozumiewa
nia się z nabywcami. Istnieją powszechnie znane zasady. których znajomo· ć ula t\\ i a 
komunikowanie się z klientami: 

• zadawanie pytań, które umożliwiają poznanie opinii nabywcy o produkcie, jego 
oczekiwań i potrzeb. Nabywca. któremu zadaje się pytania, odnosi wrażenie, że 
znajduje się w centrum zainteresowania: 

• aktywne słuchanie, czyli koncentracja i niepr7el)"' ani e wypowiedzi rozmówcy: 
• eksponowanie głównego atutu produktu odró.lniającego go od konkurentów: 
• traktowanie nabywcy w sposób indywidualny. c1yli dostosowywanie swojego 

zachowania i języka do rodzaju nabywcy. np. dzieci , dorośli. osoby starsze; 

4 Z. Makieła. T. Rachwal. Podstawy prudsiębiorc;:o.ki, No~ a Era. Warszawa 2003, s. 45. 
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• traktowanie każdego nabywcy z jednakowym zaangażowaniem, bez względu na 
\\ ielkość i wartość jego zakupu. Nie można ignorować żadnego nabywcy, nawet 
jeśli wydaje się, że nie stać go na dokonanie zakupu: 

• kompetencja i profesjonalizm, które podv.)'ższają zaufanie nabywcy; 
• bycie miłym i obdarzonym poczuciem humoru; 
• empatia. czyli umiejętność wczucia się w sytuację nabywcy, próba zrozumienia 

klienta bez względu na \\ łasne poglądy; 
• Z\Hacanie U\\ agi na mO\\ę ciała nabywcy: 
• dbałość o wygląd zewnętrzny (\\łaściwy ubiór, higiena osobista). 
Właściwe stosowanie technik sprzedaży osobistej przyczynia się do zwiększania 

sprzedaży. Osiąga się to poprzez zwiększenie liczby nabywców, zwiększenie wielko
ści przeciętnej transakcji i zwiększenie częstotliwości zakupów. 

Promocja sprzedaży jest działaniem krótkookresowym mającym na celu zwięk
szenie sprzedaży produktu poprzez dodanie "czegoś wyjątkowego i nadzwyczajnego", 
co ma wyróżnić i uatrakc)jnić produkt w konkretnym miejscu i czasie. Efekty sto
sowania promocji sprzedaży są krótkotrwałe. Wzrost sprzedaży jest szybki i wyraź
ny w czasie trwania akcji promocyjnej, a po jej zakończeniu występuje ró\\ nie szybki 
spadek sprzedaży, często do poziomu niższego niż przed rozpoczęciem (przykład ga
zetki promocyjnej supermarketu znajduje się w załączniku 1). 

Promocja sprzedaży może być kierowana do: 
• ostatecznych nabywców produktów (tzw. promocja konsumencka); 
• pośredników hand)O\\)Ch (t7w. promocja handlowa): 
• personelu sprzedażo,, ego firmy. 
Promocja konsumencka jest stosowana'' miejscu sprleduy lub" jego najbliższym 

sąsiedztwie. Jej celem jest: 7\\ iększenie obrotów firmy, sprzedaż nagromadzonych zapa
SÓ\\, przedłużenie scLonO\\ej sprzedaf). ninterescwanie nabywców nO\\)'IDi produktami, 
7\\ iększenie sprzcdaL) danego produktu lub znalezienie dla niego nowych na bY'\ ców. 

Do najc7ęściej stosowanych narzędzi promocji konsumenckiej zaliczamy: 
• premie, czyli upominl.i rozdawane nabywcom z tytułu zakupu określonego pro

duktu lub możliwość zakupu innego produktu po obniżonej cenie (przy zakupie 
d\\ óch jogurtów oferO\\ any jest kefir 7a 50° o ceny): 

• próbki, czyli małe ilości produktu rozpowszechniane bezpłatnie wśród poten
cjalnych nabywców na ulicy, w sklepie, przesyłane pocztą, dołączane do innych 
produktów lub czasopism itp.; 

• kupony rabatowe, uprawniające nabywcę do uzyskania zniżki w określo
nej wysokości po przedłożeniu ich w miejscu sprzedaży. Mogą być rozdawane 
w sklepach, dołączane do produktu. drukowane w prasie, rozsyłane pocztą: 

• obniżki cen, czyli obniżenie ceny produktu w określonym czasie; 
• oferty refundowane, stosowane przy zakupie dóbr trwałego użytku i polegające na 

zwracaniu nabywcy części wartości produktu po przedstawieniu dowodu zakupu; 
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• opakowania premiowe, związane z oferowaniem większej ilości produktu po 
normalnej cenie (np ... 20% produktu gratis"') ora7 łączenic \\ Lestawy opakowań 
jednostkowych tych samych produktÓ\\ (np .. ,d\\ a La cenę jednego") lub produk
tów komplementarnych (np. szczoteczka i pasta do zębÓ\\ ): 

• możliwość odsprzedania p roducenton i UŻ}" a n ego produktu, dotycząca dóbr 
trwałego użytku o wy okiej wartości, np. samochodów, sprzętu AGD łub RTV: 

• konkursy i loterie, konkursy wiążą się z uzyskaniem nagrody za twórcze dzia
łanie (np. wymyślenie hasła reklamowego), natomiast loterie polegają na stwo
rzeniu nabywcom możliwości uzyskania nagród w \\ yniku losowania lub zakupu 
produktu oznaczonego jako ,.wygrywający" (np. kupienie kartonu mleka .. Lacia
te" wypełnionego \\odą umożli\\ iało uzyskanie nagrody rzeczowej). 

Rysunek 5. Przykłady promocji konsumenckich 

"""'"""""'"51'114"'-"' chWO(.Ą m·.tC nt .. ....... ........,.. 
łii,•08WE'hSPFilELA...,...C...WA.A bo()."'. 

':-l 5, 

••T'-"'f8K/11t,)l'f....~:A".... t.lłi'IET._,. .,~-.. • J99.·c:eNU~ 
at..--e,A\-Ifłt(J)A"" "'A.-, \llA1f"'tM ~· .. 1-

lnfO!Tnacja o sprzedaży wiązanej w s1eci sklepów Bata - przy zakupie kompletu buty + torebka rabat 20-30% 

Kupony uprawniające do korzystan1a z cen promocyjnych w restauraCjach McDonald's 

Źródło: Opracowanie własne. 

21 



22 

Reklama w systemie narzędzi promocyjnych przedsiębiorstwa 

Promocja kierowana do pośredników handlowych ma z reguły na celu: 
• poLyskanie nO\\ ych punktów sprzedaży; 
• zachęcanie handło'' cÓ\\ do '' spierania sprzedaży produktu przez lepszą prezen

tację w sklepie: 
• wsparcie kampanii reklamowych lub promocji konsumenckich; 
• zwiększenie zapasów wśród handlowców (np. przed sezonem lub w celu zablo-

kowania zakupów dóbr konkurencyjnych): 
• zwiększenie sprzedaży poza sezonem: 
• kształtowanie i utrzymywanie dobrych relacji z handlowcami. 
Do najczęściej stosowanych narzędzi promocji handlowej zalicza się: 
• czasowe rabaty z tytułu zwiększonych zakupów w określonym czasie; 
• darmowy towar, czyli dostarczanie handlo" com dodatkowego towaru za zakup 
określonej ilości produktów (np. za 12 kartonów trzynasty gratis lub za zakup 
szamponów za l 000 zł karton mydła gratis): 

• nagroda za zakup, przy zakupie określonej ilości produktu w okresie promocji 
pośrednik otrzymuje atrakcyjną nagrodę. np . .testaw Simplus z telefonem, akty
wacją i telekartą; 

• premie finansowe łub rzeczowe za wprov.adzenie produktu do punktu sprzedaży; 

• konkurs). w których handiO\\CY rywalizują pod względem wielkości sprzedaży, 
tempa jej \\ aostu. sprzedaży ol.rdlonych produktó''· atrakcyjności ekspozycji; 

• wspólna reklama. Z\\ iązana 1e '' pólnym pokry\\aniem kosztó\\o przel producen
ta i handlo\\ca. Dotyc7) to najC?ęściej reklamy lokalnej; 

• d1ialania adresowane do personelu pośrednika zaangażowanego w sprzedaż pro
duktów. np. szkolenia podnoszące k\\ alifikacje, konkursy, premie finansowe lub 
r7eczowe. 

Promocja kiero\\ana do własnego personelu sprzedażowego ma na celu lep
sze motywowanie zatrudnionych " firmie spr7edawców (np. pracowników działu 

sprzedaży lub zbytu, przedstawicieli handlowych) do większego zaangażowania (np. 
zwiększenie obrotu. nawiązanie kontaktu z nowymi pośrednikami handlowymi). Naj
częściej stosowane są: 

• konkurs) dla najlcpSZ)Ch sprzedawców; 
• premie finansowe lub rzcczO\\ e. 
Odmienną formą promocji je t public relations. Sformułowanie to pochodzi z języ

ka ang1elskiego i oznacza dosłownie związki przedsiębiorstwa (relations) z jego otocze
niem (public). Podsta\\.0'-' )'m zadaniem public relations jest 1:\\0C?enie reputacji firmy. 

Public relation.\ promuje nie konkretny produkt czy mark~. ale całą działalność firmy. 
Może dotyczyć IStotnych dla firmy rocznic. wydarzeń, takich jak uruchomienie nowej li
nii technologicznej, wejście firmy na giełdę. zmiany w zarządzie, udział w prestiżowych 
targach. podpisanie dużego kontraktu. wprowadzanie na rynek nowych produktów itp. 
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Public relations jest działaniem długofalowym i zorganizowanym. Jej charaktery
styczną cechąjest to, że nie jest formą bezpośrednio płatną. Finnaponosi wprawdzie 
nakłady finansowe na organizację działań z zakresu public relations czy przygotowa
nie materiałów infonnacyjnych, ale nie płaci za ich umieszczenie w środkach masowe
go przekazu. Nakłady te są znacznie niższe niż w przypadku innych instrumentów pro
mocji. Zaletąpublic relations jest również duża wiarygodność (obiektywizm intorma
cj i) oraz możliwość dotarcia do szerokiego grona nabywców. Praktycznie jedyną wadą 
public relations jest to, że nie ma możliwości kontrolowania jej wyników. 

Działania public relations mogą być kierowane do dwóch grup odbiorców: ze
wnętrznych. obejmujących klientów. pośredników. dostawców. kooperantów. dzien
nikarzy, ekspertów. środowiska branżowe. administrację. instytucje edukacyjne. spo
łeczność lokalną, oraz wewnętrznych. do których należą pracownicy firmy. ich rodzi
ny, właściciele i udziałowcy. związki zawodowe. 

Wobec odbiorców zewnętrznych stosuje się następujące środki public rell1tions: 
• publicity - polegające na kontaktach ze środka m i masowego przekazu w postaci 

konferencji prasowych. wywiadów. artykułów. komunikatów prasowych. wystę
powania w audycjach telewizyjnych i radiowych; 

• spotkania i imprezy specjalne - sympozja. seminaria, konferencje na temat 
nowych technologii i produktów. jubileusze tłm1y. utrzymywanie kontaktów oso
bistych z ludźmi biznesu. klientami i ekspertami; 

• kontakt)• pocztowe - wysyłanie życzeń świątecznych, pism okolicznościo
wych, drobnych upominków reklamujących firmę; 

• udział w imprezach wystawienniczych prezentujących dorobek firmy. jej histo
rię. ofertę asortymentową; 

• zwiedzanie firmy - organizowane w formie dni otwartych dla klientów. dzien
nikarzy, wycieczek szkolnych: 

• lobbing - wywieranie wpływu na i stniejące regulacje prawne poprzez uczestnic
two w życiu społecznym i gospodarczym: 

• wydawnictwa i materiały firmowe - specjałisryczne gazetki. monogra
fie i opracowania poświęcone seminariom i konferencjom. raporty roczne. pa
pier firmowy, wizytówki. ulotki. katalogi. foldery. kalendarze. rekomendacje od 
klientów: 

• wygląd firmy i jej otoczenia (siedziba firmy): 
• sposób działania -obejmujący nawiązywanie pierwszego kontaktu z klien

tem (odbieranie telefonu, przestrzeganie zasad korespondencji. sposób zorgani
zowania wizyty klienta). rzetelność i profesjonalizm w interesach. stosowanie 
zasad etyki w biznesie. utrzymywanie jakości oferowanych produktów. 

Jednym z kluczowych czynników sukcesu firmy i jej pozytywnego wizerunku jest 
komunikacja wewnętrzna skierowana do pracowników. Wśród osób zajmujących się 
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public relations znane jest powiedzenie ,,public relations zaczyna się w domu". Ozna
cza to, że pracownicy swoim postępowaniem, lojalnością, przekonaniem o wartości 
i słuszności tego, co robi finna, tworząjej obraz na zewnątrz. Służą temu: 

• przekazywanie informacji za pomocą ogłoszeń, biuletynów, spotkań, intranetu5, 

spotkań z pracownikami, radiowęzła; 
• organizowanie imprez okolicznościowych (np. z okazji Świąt Bożego Narodze

nia, jubileuszu firmy) i integracyjnych. 
Szybko rozwijającą się tonną promocji jest sponsoring. Jego rosnące znacze

nie związane jest ze zwiększającą się niechęcią i brakiem zaufania odbiorców do in
nych instrumentów promocji. Sponsoring zastępuje je (szczególnie reklamę i sprzedaż 
osobistą uważane za instrumenty bardzo agresywne). oddziałując bardziej dyskretnie 
i subtelnie. Dzięki temu cieszy się większą akceptacją społeczną. W przypadku pro
duktów, których reklamy są ograniczone przepisami prawnymi (np. wyroby alkoholo
we, tytoniowe), sponsoring jest często jedyną możliwą formą promocji masowej. 

W sponsoringu zawsze występują dwie strony: sponsor. którym jest najczęściej 
finna lub osoba prywatna zaintereSO\\yna promowaniem siebie lub swoich produk
tów i ponosząca z tego tytułu określone koszty. oraz sponsorowany, czyli osoba 
lub instytucja, która korzysta ze świadczenia. Św·iadczenia w sponsoringu mają za
tem charakter dwustronny: sponsor stawia do dyspozycji określoną kwotę pienięż
ną, środki rzeczowe lub usługi , a sponsorowany wykonuje na jego rzecz działania 
przyczyniające się do realizacji celów marketingowych sponsora. Sponsoring jest 
skuteczny wówczas, gdy dotyczy firm lub marek znanych już nabywcom (np. z re
klam). 

Stosując sponsoring przedsiębiorstwa dążą do stworzenia budzącego zaufanie wi
zerunku oraz pozyskania sympatii opinii publicznej. I stotą sponsoringu są skojarzenia, 
dzięki którym pozytywny obraz sponsorowanego przenosi się na sponsora. 

Z punktu widzenia przedmiotu sponsorowania najczęściej wyróżnia się następują
ce obszary sponsoringu: 

• sport (imprezy, drużyny lub indywidualni sportowcy); 
• kultura i sztuka (instytucje kulturalne: teatry, muzea; imprezy: wystawy, fe

stiwale. twórcy i artyści) ; 

• ekologia (ochrona przyrody i środowiska naturalnego, utrzymywanie ginących 
gatunków zwierząt w ZOO); 

• sfera społeczna (wspieranie placówek, np. domy dziecka, domy opieki społecznej , 

i akcji charytatywnych, np. pomoc ofiarom klęsk żywiołowych. dożywianje dzieci); 
• ochrona zdrowia (szpitale, przychodnie. akcje związane z badaniami profilak

tycznymi, edukacją w zakresie ochrony zdrowia); 

5 Intranet jest to wewnętrzna sieć w finnie oparta na zasadach działania intemetu i służąca do 
komunikacji między pracownikami. 
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• oświata (''spieranie szkół, przedszkoli ); 
• nauka (badania naukowe, ekspedycje prqrodnicze i geograficzne, książki i inne 

publikacje. konferencje i sympozja). 
Najpopularniejszym obszarem sponsoringu jest sport. Przedsiębiorstwa przezna

czają na sponsoring sportowy łącznie około 60-70% wszystkich wydatków na spon
soring. Wynika to z faktu dużych możliwości oddziaływania w trakcie imprez spor
towych. Sponsorowanie poszczególnych sportowców i drużyn wiąże się z dużym ry
zykiem, ponieważ uzyskanie gorszych '' yników lub też uwikłanie się sportowców 
w konflikty (np. zażywanie środków dopingujących) powoduje przeniesienie nieko
rzystnego wizerunku na sponsora. Podobnie przedstawia się sytuacja sponsoringu klu
bów sportowych. Również w tym przypadku podstawą sukcesu promocyjnego jest 
sukces sportowy drużyny. MniejsLe ryzyko niesie ze sobą sponsorowanie najwięk
szych imprez sportowych, typu Igrzyska Olimpijskie, piłkarskie Mistrzostwa Świata, 
Europejska Liga Mistrzów oraz samochodo,,e W)·ścigi Fonnuły l. 

Przedsiębiorstwo, które decyduje się na sponsorowanie sportu, musi podjąć decy
zje o wyborze dyscypliny, która będzie najlepiej służyła kreowaniu jego wizerunku. 
Aby skutecznie dotrzeć do wybranego segmentu nabywców, trzeba odpowiednio oce
nić populamość dyscyplin sporto'' ych w różnych grupach społecznych . Inne sporty 
wybierają finn) dynamiczne, działające w segmencie nabywców młodzieżowych (np. 
sporty motorowe, koszykówka), a inne firmy, które chcą kojarzyć się z ekskluzywno
ścią (np. golf, tenis). 

W zależności od konkretnej sytuacji sponsoring może mieć charakter osobowy 
(gdy sponsorowanym jest pojedyncza osoba-;- np. pisarz. sportowiec, lub grupa osób. 
np. zespół muzyczny, drużyna sportowa), instytucjonalny (gdy sponsorowanie doty
czy takiej organizacji, jak np. klub sportowy, dom kultury. teatr) lub projektowy (gdy 
przedmiotem sponsoro\\ ani a jest konkretne przedsięwzięcie. np. l grą ka Olimpijskie, 
Festiwal Piosenki. serial telewizyjny, akcje humanitarne). 

Każdy sponsor zainteresowany jest przede wszystkim pokazywaniem swojej na
zwy. Może ona być eksponowana na dwa sposoby. Piern. szy sposób jest to sponsoring 
imienny, w którym nazwa lub naZ\\ isko sponsora pojawia się w okre 'leniach wskazu
jących na tytuł imprezy (np. rajd samochodowy Carnet Trophy. mityng lekkoatletycLny 
Żywiec Cup, turniej tenisowy J&S Cup w Warszawie) czy też nazwę podmiotu spon
sorowanego (np. drużyna piłkarska Amica Wronki, żużlowa Lotos Gdańsk, koszykar
skie Anwil Włocławek czy PZU Polfa Pabianice). 

Odmienną fonną jest sponsoring emblematowy, w którym sponsor uzyskuje 
prawo do posługiwania się emblematem, godłem czy logo podmiotu sponsorowane
go w swoich działaniach promocyj n) ch lub też następuje zamieszczenie logo lub na
zwy sponsora na materiałach promuJących wydar7enie sponsoro'"ane. Tak dzieje się 
w przypadku lgr?ysk Olimpijskich, gdzie sponsor uzyskuje zgodę na \vykorzystanic na 
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opakowaniach symbolu kół olimpijskich i hasła "Oficjalny sponsor Igrzysk Olimpij
skich Ateny 2004", co w znaczący sposób zwiększa atrakcyjność produktów. 

Specyficzną formą sponsoringu jest tzw. prod11ct placement, czyli umieszczenie 
w filmie, sztuce teatralnej lub powieści produktu oznakowanego konkretną marką za
miast anonimowego rekwizytu, co przynosi jego wytwórcy lub dystrybutorowi korzy
ści promocyjne. 

W potocznym rozumieniu sponsoring obejmuje działania, które w rzeczywistości 
określane są pod pojęciami: mecenatu. protektoratu i patronatu6. Mecenat obejmuje 
wszelkie działania przedsiębiorstwa. których celem jest nie promocja produktów, czy 
usług, lecz upowszechnienie obrazu firmy, jako uczestnika życia społecznego toczącc
go się w środowisku, w którym działa. Przedsiębiorstwo pragnie w ten sposób zinte
grować się z otoczeniem, aby zapewnić niezbędne poparcie dla swoich działań. Z ko
lei protektorat jest to całość działań podejmowanych w celu powiązania w świado
mości odbiorców marki firmy lub produktu z wydarzeniami. które firma specjalnie or
ganizuje. Wydarzenia te wpływają na kształtowanie się popularności i renomy produk
tów firmy. Patronat polega na włączaniu się przedsiębiorstwa w juz organizowane wy
darzenie (przeważnie kulturalne) w celu upowszechnienia nazwy lub marki. Zaanga
żowanie firmy świadczy w tym przypadku przede wszystkim o aprobacie działań or
ganizatora, niekoniecznie natomiast związane jest z udostępnieniem środków finanso
wych lub rzeczowych. 

Pytania i ćwiczenia 

l. Jakie okoliczności wymagają stosowania sprzedaźy osobistej? 
2. W czym może przejawiać się aktywność sprzedawców w procesie sprzedaży? 
3. Jakie fonny promocji sprzedaży może zastosować: 

a) producentjogurtów wobec właściciela hurtowni spożywczej: 
b) właściciel hurtowni wielobranżowej wobec sklepu owocowo-warzywnego; 
c) producent napojów gazowanych wobec indywidualnego nabywcy. 

4. Wymień i scharakteryzuj środki public relations. 
5. Jakie korzyści przynosi przedsiębiorstwu stosowanie spomoringu? Omów je na przykładzie. 

różnych obszarów i rodzajów sponsoringu. 

1.5. Globalny wizerunek firmy 
Podstawowe zagadnienia: 
• tożsamość firmy; 
• wizerunek firmy; 
• czynniki wpływające na wizerunek firmy; 
• system identyfikacji wizualnej firmy. 

6 T. Oomański. P. Kowalski, Marketing dla menedżerów, PWN. Warszawa 1000. s. 268-271. 
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Stosowanie instrumentów promocyjnych związane jest z tworzeniem reputacji fir
my. Wpływa ona na zainteresowanie nabywców produktami przedsiębiorstwa. a jeże
li jest dobra- zachęca do ich zakupu. Na reputację składają się tożsamość (identity) 
i wizerunek (image). 

l • 
Tożsamość firm 
zespół cech, które w istotny sposób odróżniają firmę od innych, a zwłaszcza od bli
skich jej konkurentów7 . 

Inaczej mówiąc, tożsamość jest to pożądana wi1ja, jak finna chciałaby być odbie
rana przez innych. Jest za\\ sze tworzona przez odpowiednie działania marketingowe 
(głównie promocyjne). W wyniku przekazywania na rynek określonych informacji na 
temat tożsamości finny tworzy się jej wizerunek. 

l • 
Wizerunek firmy (image) 
wyobrażenie o firmie istniejące w jej bezpośrednim otoczeniu, głównie w nabywcach . 
obejmujące zbiór pozytywnych skojarzeń wywołanych po usłyszeniu nazwy lub uj-
rzeniu znaku graficznego. 

Wizerunek jest to zatem sposób odbioru tożsamości finny. Powstaje w świadomo
ści nabywcy w wyniku odbioru i interpretacji wszystkich komunikatów wysyłanych 
przez fim1ę. Wi1erunekje t czymś w rodLaju ,.listu polecającego", który ułatwia sprze
dał, pozwala ustalać cenę na wyższym poziomie i pomaga\\ kontaktach z innymi pod
miotami rynkowymi. Tożsamość firmy może być taka sama jak jej wizerunek 
\>\1edy, gdy otoczenic postrzega firmę dokładnie tak, jak ona chciałaby być wi
dziana. Nie zawsLe tożsamo ' ć firmy i jej w iLerunek są takie same. Różnice pomiędzy 
tożsamością finny a jej \\ izerunkiem mogą wynikać z kilku przyczyn: 

• oferta produktów i usług może odbiegać od tego, co mówi o niej finna (np. finna 
prezentuje się jako producent produktów o wysokiej jakości. a w rzeczywistości 
jakość ta jest znacznie niższa) ; 

• wykorzystywania niewłaściwych sposobów infonnowania o swojej tożsamości 
(np. finna stosuje złe instrumenty promocyjne, które nie docierają do potencjal
nych nabywców); 

• nabywcy odbierają in fonnacje o finnie w sposób niewłaściwy (np. źle odczytują 
infonnacje, źle kojarząstosowane przez firmę symbole). 

Dobry wizerunek jest ważny dla każdej finny. Szczególnego znaczenia nabiera 
dla finny dopiero rozpoczynającej działalność. Nabywcy nie znają bowiem ani jej, 
ani oferowanych przez nią produktów. Konieczne jest zatem stworzenie właściwe
go wizerunku. Nie oznacza to od razu ponoszenia wysokich nakładów finansowych. 

7 J. Altkorn. H'i;:ualizacjafirmy, Instytut Marketingu. Kraków 19Q9, s. 9. 
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Tak naprawdę istotniejsze jest przede wszystkim właściwe zaplanowanie wszystkich 
działań tworzących wizerunek. Ważne jest przy tym, aby kształtowanie wizerunku fir
my miało charakter globalny, czyli całościowy. Wszystkie działania i elementy po
winny być ze sobą powiązane, tworzyć jeden wspólny system. Globalny wizerunek 
finny nabiera szczególnego znaczenia w przypadku przedsiębiorstw o rozbudowanej 
działalności, tworzących sieć punktów sprzedaży czy punktów usługowych (handel, 
gastronomia, hotelarstwo, dealerzy samochodowi), często zlokalizowanych na rozle
głym terytorium jednego państwa. wielu krajów czy nawet całego świata. 

To. w jaki sposób nabywcy wyobrażają sobie finnę, zależy od wielu czynników. 
Istotne znaczenie ma przede wszystkim przedmiot i sposób działalności. Nabywcy 
identyfikują przedsiębiorstwa głównie dzięki produktom i usługom oferowanym na 
rynku. Szczególnego znaczenia nabiera tu jakość produktów i ich użyteczność. lm 
bardziej nabywcy będą nimi usatysfakcjonowani, tym lepszy będzie wizerunek ich 
producenta. Wizerunek firmy jest często związany z krajem bądź regionem po
chodzenia przedsiębiorstwa. Z reguły jest to związane z panującymi powszech
nie opiniami o jakości czy cechach produktów. Łatwo prześledz ić to na przykładzie 
rynku samochodowego. Inaczej postrzegane są samochody finn niemieckich Uako 
solidne), inaczej japońskich Uako oparte na nowoczesnych rozwiązaniach technicz
nych), a jeszcze inaczej szwedzkich (uznawane za najbezpieczniejsze). Z podobną 
sytuacją mamy do czynienia w przypadku szwajcarskich zegarków (symbolizują
cych precyzję działania). francuskich perfum lub odzieży (elegancja), kubańskich 
cygar (wysoka jakość). Istotnym czynnikiem ''pływającym na wizerunek finny jest 
również opinia na temat użytkowników jej produktów. 

Oprócz przedmiotu i sposobu działalności na wizerunek przedsiębiorstwa składa 
się szereg innych elementów. Tworzą one tzw. system identyfikacji wizualnej8. 

l • 
System identyfikacji wizualnej 
system umożliwiający firmie przekazywanie sygnałów, na których jej najbardziej za
leży, to znaczy takich. które budują i utiWalają dobry wizerunek w otoczeniu. 

System identyfikacji wizualnej służy przede wszystkim wyróżnianiu finny wśród 
konkurentów, podkreślaniu jej indywidualnego charakteru oraz zapewnianiu łatwej za
uważalności i zapam1ętywalności finny i jej produktów. W konsekwencji przyczynia 
się do pozyskiwania nabywców. W skład systemu identyfikacji wizualnej wchodzą: 

• nazwa finny; 
• znak graficzny (logo lub logotyp); 
• finnowa kolorystyka: 
• wykorzystywane symbole dekoracyjne; 
• druki firmowe (papier finnowy. wizytówki, wzory dokumentów i rachunków); 

8 Przykład systemu identyfikacji wizualnej zawiera załącznik II na końcu książki. 
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• oznakowanie środków transportu; 
• wystrój zewnętrzny i wewnętrzny budynków firmy i punktów sprzedaży; 
• jednolite standardy obsługi klientów; 
• flagi firmowe; 
• środki informacji "'izualnej (tablice informacyjne, SZ} Idy firmowe, neony): 
• graficzna koncepcja materiałów reklamowych; 
• ubiór i identyfikatory pracowników; 
• graficzna koncepcja opakowań (jednostkowych i zbiorczych); 
• wystrój stoisk targowych i wystawienniczych; 
• upominki firmowe9. 

Przykład 

Jednym z pierwszych polsk1ch przedsiębiorstw. które zbudowało skuteczny system Identy
fikacJI wizualneJ, były Polsk1e Linie Lotmcze LOT. System ten opiera s1ę na jednolitej kolo
rystyce (połączenie barwy meb1eskie1 i białej). obejmująCej znak firmowy, jednolity wygląd 
samolotów, pojazdów, strojOW pilotów 1 stewardes, architektury biura, oraz takie same roz
wiązania graficzne drukow firmowych, w tym rówmeź biletów lotniczych. 

I stotność systemu identyfikacji wizualnej wynika z faktu, że należy on do nar.lę
dzi stałego oddziaływania na rynek. W odróżnieniu od innych instrumentów i działań 
marketingowych. których czas trwania określa prowadzona kampania, system iden
tyfikacji wizualnej pozostaje niezmienny przez wiele lat, oddziałując przy tym 
cały czas. 

Projektując system identyfikacji wizualnej firmy, należy zwrócić uwagę na kilka 
cech, jakimi powinien się on charakteryzować: 

• jasność i przejrzystość nabywcy powinni jednoznacznie odczytywać wszyst
kie komunikaty wysyłane przez finnę, nie mając problemów z właściwą interpreta
cją symboli przez nią tasowanych: 

• odmienność - system powinien opierać się na oryginalnych elementach, nie
związanych z innymi firmami ; 

• zapamiętywałoość - wybrane rozwiązania powinny być szybko i łatwo zapa
miętywane. co wpłynie na ich natychmiastowe kojarzenie z firmą; 

• elastyczność system należy projektować w taki sposób, aby jego elementy 
były możliwe do zastosowania w różnych sytuacjach i okolicznościach; 

• trwałość -system powinien umożliwiać długotrwałe funkcjonowanie, nawet 
w przypadku zmiany profilu działalności. 

9 j. w., s.67. 



Nazwa i znak graficzny firmy 

Pytania i ćwiczenia 
l. Co to jest tożsamość firmy~ 
2. Co to jest wizerunek firmy'! 
3. Jakie czynniki wpływają na kształtowanic si4t wizerunku finny? Które z nich mogą wpływać 

na niego pozytyw·nic, a które negaty'Anie? 
4. Zastanów się. jak przedstawia się wizerunek znanych Ci firm działających w podanych bran

źach. Co wpływa na powstanie takiego wizerunku? 
a) zakład fryzjerski; 
b) fim1a produkująca wyroby mleczne: 
c) producent pasty do zębów: 
d) sieć handlo\\a. 

S. Co to jest system identyfikacji wizualnej firmy? 
6. Jakie elementy wchodzą w skład systemu identyfikacji wizualnej? 
7. Wybierz znaną Ci firmę działającą w Twoim najbliższym otoczeniu. Zastanów się, jak wy

gląda jej system identyfikacji wizualnej i omów elementy, które go tworzą. 

1.6. Nazwa i znak graficzny firmy 
Podstawowe zagadnienia: 
• nazwa firmy i jej rodzaje; 
• znak graficzny; 
• pojęcie logo i logotypu. 

Szczególnie istotne znaczenie dla wizerunku finny mająjej nazwa i znak graficzny. 
Są one tymi elementami systemu identyfikacji wizualnej, które są kształtowane jako 
pierwsze Guz w czasie planowania działalności gospodarczej), a jednocześnie najszyb
ciej zapadają w pamięć odbiorcy. 

Nazwa firmy może przybierać różną postać. Każda finnaposiada pełną nazwę 
prawną. która jest podstawąjej rejestracji. Nazwa prawna, oprócz znaczenia "urzędo
wego" spełnia również rolę informującą o rodzaju i profilu działalności , fonnie praw
nej. a często również lokalizacji przedsiębiorstwa. Nazwy prawne są z reguły dłu
gie i często skomplikowane. W praktyce używa się najczęściej nazw skróconych, 
upraszczających posługiwanie się nimi. Ich zadaniem jest przede wszystkim urnoz
liwienie identyfikacji firmy bez wskazywania na wszystkie elementy prawne. Nazwy 
skrócone często przybierają formę nazw marketingowych stosowanych w działa

niach rynkowych i będących często podstawą tworzenia marek produktów. Ich zada
niem jest zdobywanie i utrzymywanie klientów przez wskazanie istoty oferty rynko
wej lub związanych z nią korzyści. 
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Przykład 

Pełna nazwa prawna przedsiębiorstwa Bolesławiecka Fabryka Materiałów Medycznych 
Spółka Akcyjna informuje nas o produkcYJnym rodzaju działalności (Fabryka), profilu 
(Matenalów Medycznych), formie prawnej (Spółka Akcyjna) oraz siedzibie firmy 
(Bolesławtecka). Skrócona nazwa przedsiębiorstwa brzmiąca Polfa Bolesławiec SA zawiera 
praktycznie te same informacje, bazuje jednak na powszechnym kojarzeniu wyrazu .,Polfa" 
z produktami medycznymi (co jest zw1ązane z istnieniem w Polsce wielu przedsiębiorstw 

o podobnym profilu działalności, które przed prywatyzacją nosiłynazwę Polfa) z dodatkowym 
wskazaniem na lokalizaqę 1 formę prawną dz1ałalnośc1. Nazwa marketingowa Polfa 
Bolesławiec powstała przez wyeliminowanie z nazwy skróconej oznaczenia prawnej formy 
działalności, nieużytecznego z punktu Widzenia działań marketingowych 

Z reguły nazwy marketingowe wskazują nabywcy na trzy rodzaje zalet związa
nych z zakupem produktu: 

• funkcjonalne, informujące o przeznaczeniu produktu. jego wysokiej jakości, wy
dajności , nowoczesności, Ldrowotności itp. (np. Stomil, Polar, Doradca, Zdrovit); 

• ekonomiczne, takie jak niska cena, zabezpieczenie na starość, zapewnienie bez
pieczeństwa (np. Tani Ciuch, Jesień Życia, Cerber); 

• psychologiczne, które stanowią dodatkową zachętę do kupowania produktu po
przez odpowiednie skojarzenia emocjonalne. np. utożsamianie się z określoną 
osobą, grupą społeczną, miastem, regionem. zapewnienie sobie uznania (Jordan, 
Modna Pani, Paris). 

Wybór nazwy firmy jest zatem związany z odpowiedzią na pytanie, jakje informa
cje i wyobrażenia o finnie chce przekazać przyszłym klientom jej właściciel. Jest to 
jednocześnie jedna z najważniejszych decyzji marketingowych. Dobrze zaprojektowa
na naz\\ a firmy po\\ inna być: 

• zrozumiała dla jak naj" iększej liczby odbiorców; 
• właściwa. tzn. ma jak najlepiej informować o działalności przedsiębiorstwa; 
• Z\\ ięzła, żeby można było łat\' o posług h\ ać się nią w prakt)Ce: 
• oryginalna i" yróżniająca na tle nazw firm konkurencyjnych; 
• interesująca i pobudzająca pozyty" ne skojarzenia; 
• zgodna z przepisami prawnymi OOO\\ ią.wjącymi w krajach. gdzie będzie stosowana; 
• poprawna językowo: 
• łatwa do literowania i odczytania w różnych alfabetach i różnych językach; 
• odpowiednia do cech charakteryzujących firmę i jej produkty. 
I stnieją różne rodzaje nazw. Do najczęściej spotykanych należą: 
• nazwy osobowe, Z\\ iąnnc najczęściej L. nazwiskiem L.ałoi:yciela lub założycie

li (np. E. Wedel, Blikle, Kowalski i Nowak, Porsche, McDonalds. Ford). Są cha
rakterystyczne dla firm rodzinnych lub spółek, które w ten sposób wskazują na 
swoich udziałowców. W wielu przypadkach nazwisko stanowi gwarancję jako
ści usług i kompetencji; 



Nazwa i znak graficzny firmy 

• skrótowce. będące wyrazami składającymi się ze specjalnie dobranych i koja
rzonych cząstek (np. bud sugeruje budownictwo, ex - eksport. trans - transport, 
inter - międzynarodowy charakter). Stosowanie skrótowców związane jest z do
starczaniem informacji o samej firmie i jej ofercie (np. Rafako Raciborska Fa
bryka Kotłów, Wrozamet - Wrocławskie Zakłady Metalowe. Eurotrans - trans
port międzynarodowy, Exbud - eksport usług budowlanych); 

• frazeologizmy, będące związkami wyrazów o pewnym łącznym znaczeniu, 
informujące o profilu działalności (np. Pizzeria łtaliana. Świat Ogrodów, Dom 
i Ogród, Foto World), tradycyjnie określanej lokalizacji (np. nazwy restauracji 
Pod Kasztanami, Pod Ratuszem. Nad Wartą), właścicielu lub patronie firmy su
gerującym pewne skojarzenia (np. U Cioci); 

• nazwy abstrakcyjne, nie zawierające żadnych informacji o przedsiębiorstwie. 
Mogą być czerpane z językÓ\\ obcych (np. Ursus oznaczający w języku łacińskim 
niedźwiedzia), związane z nieznanymi \\ iększości z nas okolicznościami założe
nia finny (Mercedes pochodzący od imienia córki Paula Daimlera. 3M skrót, 
który powstał od nazwy The Minnesota Mining and Manufacturing Company 
i pozostał do dnia dzisiejszego pomimo zmiany branży dLiałalności z górniczej na 
wytwarzania materiałów biurowych i urLądzeń}. pochodzić od skrótów nieu.ly\\a
nych w praktyce (FIAT Fabbrica Italiana Automobili Torino, AGFA - Aktien
geselłschaft fUr Aniłinfabrikation), stanowić nic nieznaczące zbitki słowne (np. 
Avon, Sony) lub być powszechnie stosowanymi wyrazami (np. Alfa, Maja); 

• zestawienia naze"·nicze, będące zestawieniami cząstek, liter i pełnych wyra
zów. Są zbliżone do skrótowców, ale dają większą swobodę twórczą. Z reguły 
mają wartość informacyjną (np. Krak-Złom. Hydromechanika. BB Moda). 

Drugim obok nazwy bardzo istotnym elementem systemu identyfikacji wizualnej 
jest znak graficzny firmy. określany często jako jej godło. Odgrywa on ogromną rolę 
w identyfikacji firmy i kojarzeniu jej z określoną działalno~cią. Pojawia się na wszyst
kich produktach firmy, wizytó\\kach. papierach finnowych i innych materiałach. Jest 
on uzupełnieniem nazwy. a często jest oparty na odpowiednim zapisie jej brzmienia. 
Znak graficzny firmy powinien być oryginalny i wpadający w oko. dzięki czemu jest 
łatwy do zapamiętania. Wspiera w ten sposób sprzedaż wszystkich produktów finny, 
podkreślając ich związek z samą firmą lO. 

Znak graficzny może występować w dwóch postaciach: logotypu lub logo. Zna
kiem graficznym większości przedsiębiorstw jest logotyp. Nazwa ta powstała z połą
czenia słów Jogo Uęzyk) i typ(ografia} (krój czcionek). Łączy on w sobie nazwę firmy 
i charakterystyczny dla niej symbol. Dzięki temu odbiorca rejestruje jednocześnie za
równo obraz. jak i zapisaną nazwę. 

10 Przykłady różnych maków graficznych zawiera załącznik III. 
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' • Logotyp 
to nazwa firmy lub jej skrót opisany charakterystycznym krojem pisma . 

Wizualnie logotyp może zostać wzbogacony o różne elementy graficzne, np. uni
katowe liternictwo (Coca Cola). owalną ramkę (Ford), graficzne wyróżnienie niektó
rych liter (Sanyo). Szczególnym rodzajem logotypu są monogramy i kaligramy. Mo
nogramy to takie zestawienia literowe, które są natychmiast identyfikowane z pro
duktem lub firmą. Powstają w wyniku długiej. szerokiej i wszechstronnej reklamy, np. 
IBM. KLM, VW, PKO. CPN. Kaligramy ró.lnią się od monogramów tym, że pisane 
normalną czcionką nie (>0\\0dująjcdnoznacznej identyfikacji, np. litery ,.K" symboli
zująca Kodaka. "M" symbolizująca McDonałdsa. ,.H" symbolizująca Hondę czy też 
"W" symbolizująca ,.Watermana". 

' • 
Logo 
jest to znak obfazowy lub symbol, którego zadaniem jest ułatwieme szybkleJ iden
tyfikacji. 

W odróżnieniu od logotypu logo jest wyłącznie plastycznym wyobrażeniem firmy 
niezawierającym zapisu jej nazwy. Może pr1ybierać formę tematyczną (nawiązującą 
do 1astosowania produktu), heraldyczną (herb). abstrakcyjną (figury geometryczne), 
in piro\\ aną nat\\ ą firmy lub symboliczną (słońce. zwierzęta, gwiazdy, korona. krzy
że, nuty itp.). Logo po''inno '' yró7niać przedsiębiorst\\0 oraz w miarę mo.t:liwości ko
jarzyć się z rodzajem jego działalności. branżą. produktami czy usługami. Typowym 
przykładem logo może być żółta muszla Shełła czy skacząca puma na produktach fir
my produkującej odzież sportową. 

• Nazwa i znak graficzny tworzą markę. Służy ona prLede wszystkim identyfika
cji produktu na rynku. 

' • 
Marka 
to termin. symbol, wzór lub 1ch kombinacja stworzone w celu Identyfikacji dóbr lub 
usług 1 wyróżnienia ich spośród konkurencji11 . 

Można \\ yró.lnić następujące funkcje marki: 
• identyfikac)jną, polegającą na '') różnianiu produktu spośród produktów konku

rencyjnych oraz pol\\ alającą na zidentyfikowanie producenta; 
• informacyjną, Z\\ iązaną z dostarczaniem nabywcy wiedzy o produkcie, jego ce

chach, producencie, dystrybutorze, kraju i regionie pochodzenia. a dzięki temu 
ułatwiającą podejmowanie decyzji o zakupie (wyborze produktów); 

11 Definicja na podstawie opracowania A.merican Marketing Association (Amerykańskiego Stowarzy
szenia Marketingu). 



Wyposażenie firmy i jej personelu 

• gwarancyjną, o1nac1ającą z jednej strony zobowiązanie producenta do utrzyma
nia odpowiednich standardów jakości O\\ ych produktu i dzięki temu redukują
cą ryzyko ponoszone przez kupującego (finanSO\\ e. funkcjonalne, fizyczne, spo
łeczne, psychologiczne, straty czasu). a z drugiej zapewniającą ochronę prawną 
przed naśladowcami ; 

• promocyjną, związaną z możliwością podwyższania atrakcyjności produktu 
w oczach nabywców. Kupują oni i użytkują produkty określonych marek ponie
waż chcą w ten sposób pokazać przynależność do pewnych grup społecznych. 
Marki symbolizują bowiem styl życia, osobowość. sposoby zachowania12. 

Pytanla i ćwiczenia 

l . Co może być inspiracją do St\\Or7enia nazw~ firmy? 
2. Czym się różni logo od logotypu'? 
3. Zbierz informacje na temat nazw i znaków graficznych firm produkcyjnych działających 

w różnych branżach. Przeanalizuj je i dokonaj klasyfikacji: 
a) nazw; 
b} znaków graficznych. 

4. Zaprojektuj naz\.\tt i Lnak graficmy dla wybranej przez siebie firmy. 

1.7. Wyposażenie firmy i jej personelu 
Podstawowe zagadnienia : 
• elementy wyposażenia firmy; 
• bilety wizytowe; 
• charakterystyczne cechy wizytówek. 

Poza nazwą i znakiem graficznym finny istotną rolę odgrywają również pozo
stałe elementy systemu identyfikacji wizualnej. Są one często określane jako wy
posażenie firmy. Jednym z takich elementów jest firmowa kolorystyka. Ma ona 
nie tylko znaczenie dekoracyjne, ale jest często wyróżnikiem przedsiębiorstwa rów
nie ważnym jak jego znak graficzny. Właśnie znak graficzny jest często źródłem 
finnowej kolorystyki. Jego odpowiednia konstrukcja powoduje skajarLenia .,tir· 
ma - kolor". lstnieje wiele finn, które każdy z nas jest \\ stanie powiązać z okre
śloną kolorystyką (np. Coca Cola -czerwono-biały, Ara l - niebieski. BP - zielo
no-żółty, IKEA żółto-niebieski. McDonalds - czern.ono-7łoto-biały). Wykorzysta
nie kolorystyki ma dwa zastosowania. Po pierwsze ułat\\ ia ona odnajdywanie obiek
tów finny, co ma istotne znaczenie w przypadku stacji benzyno\\ )Ch, barów. mote
li, restauracji, zlokalizowanych przy drogach i autostradach. Jaskrawe kolory z da-

12 Więcej infonnacji na temat marki można znaleźć \.\ podręcznil..u A. Nowackiej, R. Nowackiego. 
Podsttru·y marketingu. Oifin. Warszawa 2004. 
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teka przyciągają uwagę i umożliwiają kiero\\com wczesne podjęcie decyzji o za
trzymaniu się i skorzystaniu z oferty. Drugie zastoSO\\anie związane jest z symboli
ką poszczególnych kolorów i ich zestawień. Niektóre z nich są niejako .,przywiąza
ne" do określonych rodzajów działalności (np. kolor różowy do przetwórstwa mię
snego, zielony -do firm ogrodniczych i producentów produktów ekologicznych, 
czerń- do zakładów pogr7ebowych, niebieski - do banków). Poszczególne kolory są 
równic.l kojarzone z odpo\\ iednimi cechami. Ich wykorzystanie w firmowej kolorysty
ce powoduje pr7eniesieme tego skojarzenia na wizerunek firmy 13. 

Firmowa kolorystyka i liternictwo są wykorzystywane przy projektowaniu różno
rodnych druków firmowych (papier firmowy. wizytówki, wzory dokumentów i ra
chunków). Są one szczególnie istotne w przypadku firm. które utrzymują ożywioną 
komunikację z otoczeniem. Pomimo istnienia nowoczesnych środków łączności , ta
kich jak telefony czy intemet. ważną rolę spełniają papierowe dokumenty. Dzięki nim 
u partnerów handlowych i klientów powstaje świadomość istnienia firmy, a często 
określony wizerunek. 

Szczególnie istotną roi~ odgl)'\vają bilety wizytowe. czyli popularne wizytówki. 
Po raz pierwszy poj a\\ iły się w dawnych Chinach. Były pisane ręcznie na jedwabiu lub 
wysokiej jakości papieue. W Europie bilety wizytowe upowszechniły się we Francji 
w czasach Ludwika XIV. 

W dzisicjsz}ch czasach wizytówki są powszechnie stosowane. Wyróżnia się przy tym: 
• \'tizytówki slużbO\'te (czyli firmowe łub urzędowe, z danymi osobo·wymi lub 

zawierające tylko dane firmy): 
• "izytówki prywatne (indy\\ idualne lub wspólne małżonków)~ 
• wizytówki kombinowane (za" ierające dane służbowe i dodatkowo prywatne). 
Wizytó\\ ki wytwarza się, stosując nowoczesne techniki druku i oryginalne spo-

soby projektowania. Zawsze pamiętać jednak trzeba o kilku podstawowych zasa
dach. CharakterystycLną cechą wizytówek jest to, że 73\\ ierają ograniczoną ilość 

tekstu. W związku z tym niezwykle istotna jest ich forma, o której decydują for
mat, treść i jej układ, krój pisma. Format wszystkich wizytówek jest na ogół zbli
żony: najczęściej 9 na 5 cm, choć istnieją tu dość istotne różnice. Bardziej eleganc
kie są wi7ytÓ\\ki nieco mniejsze (np. 7,5 na 5 cm), które są preferowane przez ko
biety. W przypadku wizytówek służbowych czasami stosuje się nieco większe for
maty (np. l O na 6 cm). Bardzo efektowne są wizytówki ze .,skrzydełkami'', otwie
rające się jak male książeczki, bądż z unoszoną w górę częścią wierzchnią. Treścią 
wizytówki są przede wszystkim dane o osobie, a więc imię i nazwisko. Umiesz
cza się je zazwyczaj na środku wizytówki, podając przed nimi tytuł naukowy. a pod 
spodem stanowisko służbowe. Niekiedy umieszcza się je u góry, pozostawiając śro
dek wizytówki pusty (na ewentualną korespondencję). Po7ostałe dane (nazwa repre-

13 Wykorzystanie kolorów w działalności marketingowej jest szerzej opisane w rozdziale IV. 
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zentowanej instytucji, adres, numery telefonu, faxu, email) umieszcza się na samym 
dole biletu. Jeżeli zawiera on oprócz danych firmowych dane prywatne. to informa
cje o firmie powinny znaleźć się z lewej strony, a osobiste - po prawej. Każda wi
zytówka służbowa powinna oczywiście zawierać logo firmy. Krój pisma powinien 
przede wszystkim być czytelny. W związku z tym przyjęte jest, że na wizytówkach 
służbowych obowiązuje krój prosty (w myśl zasady, że im prostszy, tym lepst.y), na
tomiast na prywatnych oraz wizytówkach dyplomatów stosuje się wyt\\ omą kurs)
wę. Wszystkie bilety wizytowe powinny charakteryzować się dyskretną elegancją. 
Dotyczy to zarówno tekstu, kolorystyki , techniki druku (np. druk offsetowy, sztych. 
tłoczenie umożliwiające stosowanie liter'' ypukłych czy też elementów ozdobnych). 
jak i rodzaju użytego papieru (np. kredow) , chemolux}. Istotne jest przy tym, aby\\ i
zytówki przypominały krojem liter. kolorystyką i elementami graficznymi inne dru
ki firmowe przedsiębiorstwa 14. 

W przypadku firm. których dlialalność oparta jest na bezpośrednim kontakcie 
z klientami (firmy usługowe, pro\\adzące sprzcdai: bezpośrednią). istotne znaczenie 
dla wizerunku firmy mają ubiór i identyfikatory praco~ników. Pozwalają one na 
natychmiastowe skojarzenia pracowników t. określoną firmą. Spełniają oni w ten spo
sób rolę nosicieli reklamy, którzy prlypommają o istnieniu firmy i zachęcają do sko
rzystania zjej usług. Firmowy ubiór jest również znakiem rozpoznawczym pracow
nika. Umożliwia odnalezienie go w tłumie. W niektórych firmach (np. McDonalds) 
ubiór informuje, jakie stanowisko zajmuje dany pracownik. Jednolity ubiór pracow
ników firmy sprzyja rÓ\\ nież rozwijaniu poczucia przynależności do organizacji i uła
twia przyswojenie zasad i standardów obsługi panujących w danej firmie. 

Podobne znaczenie ma znakowanie środków transportu. Spełnia ono rolę ru
chomej wizytówki firmy. W związku z krótkim czasem oddziaływania związanym 
z szybkością poruszania się pojazdów ich znakowanie powinno opierać się na wyko
rzystywaniu firmowej kolorystyki i znaków graficznych. Bardziej rozbudowane infor
macje mają z reguły ograniczone możli'' o~ci dotarcia do odbiorcy. 

Firmy przykładają ró" nież du?ą wagę do wystroju Lewnętrznego i l\ewnętrz
nego siedziby i punktów sprzeda:ty Ueśli posiadają własną sieć sprzedaży). Biuro 
firmy powinno być wyposażone w elementy, które korespondują z przyjętą kolorysty
ką, znakiem graficznym c7y nal\\ą firmy. 

Na ulicach miast dostrLcc można cały szereg środków informacji wizualnej (ta
blice infom1acyjne, szyldy firmowe, neony). Są one utrzymane w firmowej kolorysty
ce, a ich zadaniem jest doprowadzenie klienta do siedziby firmy lub sklepu firmowe
go. Często spełniają przy tym ró\\ nici: rolę reklam lC\\ nętrznych (np. bilboardy rekla
mujące hipermarkcty, za\\ ierające obok samej reklamy również "skazówkę. jak doje
chać do hipermarketu). 

14 Przykłady różnych biletów wizytowych zaprezentowane zostały w załączniku IV. 
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Reklama w systemie narzędzi promocyjnych przedsiębiorstwa 

Coraz popularniejszym środkiem zaznaczania obecności przedsiębiorstwa są flagi 
firmo\\e. Są umieszczane przed siedzibami, na budynkach i wzdłuż szlaków komu
nikacyjn}ch, pełniąc rolę identyfikacyjną i dekoracyjną. Ze względu na ruch powodo
wany podmuchami wiatru są w stanic lepiej przyciągać uwagę niż elementy statycz
ne (tablice, afisze). 

Zarówno budynki przedsiębiorstwa. jak i prO\\ad7ące do nich środki informacji wi
zualnej c7ęsto opatf}'\\anc są s~ mbolami dekoracyjnymi. Nickicd} są one zwią7ane 
ze Lnakami graficznymi. czasami jednak mają odmienny charakter. Wykorzystuje się 
w tym celu elementy, które kojarzone są z firmą i jej produktami, np. sceny z reklam. 
wizerunki postaci reJ..Iamujących produkty. 

Istotnym elementem wizerunku pr7edsiębiorsh\a jest graficzna koncepcja wy
korzystywanych opakowań jednostkowych (detalicznych) i zbiorczych. Sprzyja 
ona przede wszystkim identyfikacji produktów firmy. Opakowania te projektowane są 
z tych samych materialÓ\\. są tej samej wielkości. formy i kształtu, stylu czy firmowej 
kolo!) styki. Również oznakowanie opakowań (i produktów) wygląda tak samo lub po
dobnie - stosuje się taki sam układ znaków czy też takie same znaki promocyjne. 

Jednym z tradycyjnych sposobóY. .tjednywania sobie sympatii otoczenia jest wręcza
nie firmowych upominkó'\\ . Spełniają one rolę promocyjną, przypominając o istnieniu 
firm) . a także kojarząc się z przedmiotem jej d.óałalności. Okvją do wręczania upomin
kó\\. drobiaLgÓ\\ czy próbek produktÓ\\ są .twłaszcza wszelkiego rodzaju targi i wystawy, 
podczas których rozdaje si~ je odwiedzającym i potencjalnym klientom razem z materia
łami reklamowymi (przykład) gad;i-etó" reklamo\\ ych znajdują się w 7.ałączniku V). 

Same materiały reklamo\\ e również odgrywają istotną rolę w tworzeniu wize
runku przedsiębiorstwa. Profesjonalnie i dobrze jakościowo przygotowane, oparte na 
jednolitej i atrakcyjnej koncepcji graficznej pOLytywnie świadczą o firmie, zachęcają 
do zapoznania się z jej ofertą i \\ypróbowania produktów. 

Ostatnim elementem W) kor qsty\\ a n} m \\ budowaniu "izerunku pr7edsiębiorstwa 
jest prezentacja na targach i wysta\\ach. Samo uczestnictwo w tego typu impre
zach korty tnie \\ płyy, a na znajomość firmy i opinie o niej i jej produktach. Pozytyw
ny wpływ ma Z\\ laszeza ,\łaściwa aranżacja wystroju stoisk targowych 15. 

Pytania i ćwiczenia 

l. Zaprojektuj druki firmov.c ord7 bilet) '~iZ)tO\\oe st\\Ol7onej przez siebie firmy. 
2. Zbierz i poró\\ naj kilka biletów wizytowych nale7ących do różn) ch fi nn. Spróbuj je ocenić 

i \\ybrać te, które Twoim zdaniem najlepiej pasują do finn. Uz<1sadnij swój wybór. 
3. Zbierz kilka opakowań produktów wytwarzanych przez tę samą finnę. Porównaj je i zasta

nów się, czy tworzą one jednolity system identyfikacji wizualnej. 

IS Więcej infonnacji na temat zasad prezentowania się na targach i wystawach zawiera rozdział VI. 



ROZDZIAŁ2 

REKLAMA. 
CELE I KLASYFIKACJE 

2.1. Istota, funkcje i cele reklamy 
Podstawowe zagadnienia: 
• funkcje reklamy; 
• cele działalności reklamowej; 
• cele ekonomiczne a cele psychograficzne reklamy. 

Podstawową fonną komunikowania się przedsiębiorstw z rynkiem jest reklama. 
Jest to fonna najbardziej widoczna i rozpowszechniona, a jednocześnie powiązana 
z innymi instrumentami promocyjnymi. Najpopularniejsza definicja reklamy została 
ustalona w 1948 roku przez Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu (American 
Marketing Association ). 

' • 
Reklama 
wszelka płatna forma nieosobowego przedstawiania i popierania towarów, usług lub 
idei przez określonego nadawcę16 . 

Określenie ,.fonna płatna" oznacza, że każda działalność reklamowa powoduje po
wstanie kosztów u nadawcy. Jest to charakterystyczna cecha reklamy, która odróżnia 
ją od public relations (które jest działaniem nieodpłatnym). Natomiast sfonnułowanie 
,.fonna nieosobowa" oznacza, że wyeliminowany jest bezpośredni kontakt nadawcy 
reklamy z jej odbiorcą. Ta cecha wyróżnia r~klamę od sprzedaży osobistej. 

Wchodząc w skład instrumentów promocyjnych. reklama spełnia te same funkcje 
co cała działalność promocyjna: funkcję infonnacyjną, funkcję wspierania sprzedaży 
obejmującą funkcję nakłaniającą i funkcję przypominającą, funkcję edukacyjną oraz 
funkcję konkurencyjną (rysunek 7). 

Podstawowe znaczenie ma funkcja informacyjna. Jest ona związana z in fonno
waniem nabywców o nowych produktach. ich cechach. miejscach sprzedaży. cenach, 
warunkach sprzedaży. Znaczenie tej funkcji wzrasta \\raz z ciągłymi zmianami za
chodzącymi na rynku. Nabywcy nie są w stanie sami obserwować i analizować tych 
zmian. lm bardziej rozwinięty jest rynek. im większe jest zróżnicowanie produktów 
oraz fonn dystrybucji. im większa jest konkurencja pomiędzy finnami, tym większa 
jest rola informacji przekazywanej przez reklamy. 

l f> P. Kotler, .\farketing. Anali::a. planowanie. wdrażanie i kontrola, s. 546. 
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Rysunek 7. Funkcje reklamy 

~keje reklamY~ 
..--~----7~ 

Funkcja ---, !Funkcja wspierania .-Fun_k!!!!!CJ'-.a-~ 
mformacyjna sprzedaży edukacyjna 

L___ ----

r--Funkcja J 
l nakłaniająca 

Źródło: Opracowanie własne. 

Funkcja 
konkurencyjna 

Funkcja ~spierania sprzedaży przyczynia się do jej usprawnienia, ponieważ 
\\pływa na k 7taltO\Hmie po ta'' nabywców. Wspieranie procesów sprzedaży związane 
jest z dwoma rodzajami oddtiaływania na klienta: nakłanianiem i przypominaniem. 
Nakłanianie ma za zadanie przekonać klienta do argumentów nadawcy i skłonić go do 
określonego postępowania, zmiany zachowań. niekiedy stylu życia, wreszcie nakłonić 
do zakupu towarów w ilościach i na warunkach dogodnych dla sprzedającego. Przykła

dem są zmiany zachowań konsumpcyjnych związane z przyjmowanjem nowych świąt 
nie\\ )'Tlikających z polskiej tradycji (hallO\\ een, walentynki ). które pO\\ szechnie wyko
rzystywane są jako .,nowe" okazje do zakupów. Podobną rolę spełnia reklama pod ha
słem ,,Pij mleko. Będziesz'' ielki!". Przypominanie dotyczy najczęściej kształtowania 
lojalności '"obec produktó'' i marek c1y też miejsc sprzedaży. 

Funkcja edukacyjna polega na uczeniu odbiorcy no\\ ych sposobów zaspokajania 
potrzeb. Z jednej strony nada'' ca informuje na by" ców o pojawiających się nowych pro
duktach lub sposobach zaspokajania porrzeb, a z drugiej nakłania do korzystania z nich 
poprzez eksponowanie dodatkowych kor7yści z nimi związanych. Przykładem są rekla
my kremów przeciwsłonecznych Vichy dla dzieci. uczące jak pielęgnować skórę dziec
ka, lub reklamy świetlówek Phillips, pokazujące korzyści wynikające z ich energoosz
czędności. Funkcja edukacyjna sprLyja kształtowaniu lojalnośc i nabywcó'ń. 

Funkcja konkurenqjoa jest związana z nadawaniem komunikatów w odpowie
dzi na emitO\\ ane przeka7y reklamowe konkurentów. Reklama jest wtedy formą kon
kurencji pozaceno'ń ej . Konkurencja ta oznacza nie tylko reklamowanie się w celu pod
wy.lszenia atrakcyjnośc i własnych produktów. ale również w celu zakłócenia kampa
nii reklamowych konkurentów. 

Cele stosowania reklamy przez przedsiębiorstwa są bardzo zróżnicowane . Wynika
ją one przede " szystkim z celó\\ marketingowych finny i przyjętej strategii działania . 

Można je pod7ielić na dwie grupy (rysunek 8) 17: 

17 Hondbuch de1r Werhung, pracazb. pod red K. C. Berens, Gabler. W1esbaden 1970, s. 40Hl6. 
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• cele ekonomiczne; 
• cele psychograficzne (społeczne) . 

W pierwszej grupie wyróżnić można cele związane ze wzrostem dochodów. obej
mujące prLykładowo wzrost sprzedaży w porównaniu z okresem wcześniejszym. utrzy
manie sprzedaży na tym samym poziomie, zdobywanie nowych rynków, przeciwdziała
nie spadkowi sprzedaży wywołanemu wzrostem cen, oraz cele nastawione na obniż
kę kosztów, w których skład wchodzić mogąkierowanie popytem w czasie (osłabianie 
lub eliminowanie sezonowych wahań sprzedaży. dopasowywanie popytu do rytmu pro
dukcji) i racjonalizacja sprzedaży (związana z preferowaniem określonej wielkości za
kupu lub określonych technik zakupu i form zapłaty, np. bezgotówkowej). 

Rysunek 8. Rodzaje celów reklamowych 

Cele ekonomiczne 

Cele reklamy 

Cele psychograficzne 

r-------------~ 

Związane 

ze wzrostem 
przychodów 

Związane 
z obniżką kosztów 

Związane 

l z przedsiębiorstwem 

Związane 
z nabywcą 

Związane 

z produktem 

źródło: Opracowanie własne na podstawie: Hondbuch der Werbung. praca zb. pod red. K. C. 
Berens, s. 403-416. . 

W skład drugiej grupy wchodzą cele związane z: 
• przedsiębiorstwem jako nadawcą reklamy, obejmujące zwiększenie stopnia 
znajomości firmy, budowanie lub poprawę jej wizerunku, przedstawienie zamie
rzeń i posunięć przedsiębiorstwa wobec rynku i wobec społeczności; 

• nabywcą jako odbiorcą reklamy. obejmujące edukację rynkową, przekazy
wanie komunikatów o charakterze infom1acyjnym, nakłaniającym oraz przypo
minającym w celu wywołania zainteresowania produktem i jego zakupu. budo
wanie lojalności nabywców wobec firmy. jej produktów i marek, kreowanie po
trzeb (uświadamianie ludziom braków i budzenie chęci posiadania); 

• produktem jako przedmiotem reklamy, obejmujące rozszerzanie znajo
mości produktu i marki. kształtowanie wizerunku produktu. reklamowanie jego 
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cech, właściwości i użyteczności, infonnowanie o sposobach wykorzystania, 
wpływanie na rynkową akceptację produktu 18• 

Cele reklamowe można podzielić również w inny sposób. przyjmując za podstawę 
wymienione wcześniej funkcje reklamy. Wyróżnia się w ten sposób trzy grupy celów: 

• infonnowanie; 
• nakłanianie: 
• przypominanie. 

Przykład 

W zależności od konkretnej sytuacji rynkowej, w jakiej znajduje się firma, jej szczegółowe 
cele reklamowe mogą przybierać różne formy 

l Firma nowa • poinformowanie potencjalnych klientów o firmie i jej oferc1e 
• wprowadzenie na rynek znaku firmowego oraz sloganu 

reklamowego popularyzujących obecność firmy 
~----------------------

Firma wprowadza 
nowy produkt 
lub usługę 

Firma chce zwiększyć 
sprzedaż znanego 
produktu lub usługi 

• poinformowanie klientów o nowym produkcie 
• rozpowszechnienie informacji o nowym produkcie 
• przekoname do nowośc1 
• pozyskame ludzi wcześnie akceptujących nowości 

- ------i 
• poinformowanie klientów o nowych. korzystnych warunkach 

zakupu 
• przyciągnięcie nowych klientów 
• przyciągnięcie nowych pośredników 
• wzmocmeme lojalności dotychczasowych klientów 

~----------------
Firma chce 
powstrzymać spadek 
sprzedaży danego 
produktu 

~---------------

Pytania i ćwiczenia 

• wzmocnienie lojalności klientów 
• poinformowanie klientów o dodatkowych korzyściach 
wynikających z zakupu 

• pomformowanie klientów o ewentualnych zm1anach 
i ulepszeniach produktu lub usługi 

• powtórne zdobycie utraconych klientów 

l
• uzupełnienie wiedzy klientów o ofercie 
• przeciwdzialanie reklamie konkurencji 

l . Jakie są funkcje reklam) " procesie komunikacji przedsiębiorst" a L rynkiem? 
2. Którą funkcję reklamy U'ńaiaSl za naj'"ażniejszą i dlaczego? 
3. Jakie mogą być cele działalno~i reklamo\\ ej? 
4. PrLeanałizuj działama reklamo"' e ról:n:,.ch finn funkcjonujących w Twoim otoczeniu. Jakie 

są T'' o im zdaniem cele tych dltałań? Od pO\\ ied7 utasadnij. . 

18 R. Nowacki. Promocja 11 :arząclzamu marketingOl\)'m pr:::edw;hwrstwem. [w:] Zar::ądzanie 
marketingowe małym i .średnim pnedsiębiontwem. pracazb.pod red. A. OlejnicLuk-Merta. Difin. War
szawa 1999. s. 192- 193. oraz J. W. Wiktor. Promo<.ja. System komunikowania się przedsiębior.ftwa 

::: rynk1em. PW~. Warszawa 2001. s. z9-80. 



43 

Rodzaje reklamy 

2.2. Rodzaje reklamy 
Podstawowe zagadnienia: 
• kryteria klasyfikacji reklamy; 
• klasyfikacja reklamy. 

Przy klasyfikacji reklamy wykorzystuje się szereg kryteriów. Do podstawowych 
należą (tabela l): 

• cel oddziaływania reklamy; 
• źródło i sposób finansowania reklamy; 
• sposób rozplanowania reklamy w czasie; 
• geograficzny zasięg oddziaływania reklamy; 
• sposób produkcji reklamy; 
• rodzaj zmysłów odbierających reklamę; 
• sposób dotarcia do odbiorcy. 

Tabela 1. Podstawowe klasyfikacje reklamy 

Kryterium klasyfikacji Rodzaje reklamy 

Cel oddziaływania reklamy • informacyjna (pionierska) 
• nakłaniająca (konkurencyjna) 
• przypominająca (utrwalająca) 

Źródło i sposób finansowania reklamy • indywidualna 
• wspólna 

Sposób rozplanowania reklamy w czasie • ciągła 
• pulsacyjna 
• skoncentrowana 

~ 

• okresowa 

Geograficzny zasięg oddziaływania reklamy •lokalna 
• regionalna 
• ogólnokrajowa 
• międzynarodowa 
• globalna 

Sposób produkcji reklamy • wydawnicza 

l • pozawydawnicza 

Rodzaj zmysłów odbierających reklamę • wizualna 
• akustyczna 
• wizualno-akustyczna 

Sposób dotarcia do odbiorcy • masowa 
• półmasowa 
• zindywidualizowana 

Zródlo: Opracowanie własne. 
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Z punktu widzenia celu oddziaływania reklamy wyróżnia się reklamę informa
cyjną, nakłaniającą oraz przypominającą. Reklama informacyjna (zwana pionier
ską) ma na celu poinformowanie o cechach produktów, ich właściwo ' ciach, zastoso
waniu, terminach i miejscach sprzedaży. cenach. Jest z reguły stosowana w początko
wej fazie cyklu życia produktu na rynku. Celem reklamy nakłaniającej (zwanej 
konkurencyjną) jest przekonanie nabywcó\\, ab) zaakceptowali ofertę firmy poprze7 
ukazanie jej atutÓ\\ w porównaniu z konkurencją. Wykorzystuje się ją\\ drugiej i trze
ciej fazie cyklu życia produktu: wzrostu i dojrzewania. Z kolei celem reklamy przy
pominającej (zwanej utn\alającą) jest przypominanie nabywcom wałorów pro
duktów już znanych i kupowanych. Odgrywa ona największą rolę w dwóch ostatnich 
fazach cyklu życia produktu: dojrzałości i spadku sprzedaży. 

W talcżności od źródła i sposobu finanso\\ania reklama może przybierać formę 
reklamy indywidualnej. gdy koszty obciążają w całości nadawcę reklamy. lub re
klamy wspólnej. której koszty ponosi grupa przedsiębiorstw (np. producent i pośred
nicy handlowi). 

Istotne znaczenie ma również sposób jej ro.tplanowania w czasie. Pozwala on 
na wyróżnienie czterech rodzajów: reklamy ciąglej oznaczającej nadawanie reklamy 
równomiernie w określonym czasie, co jest charakterystycLne dla produktów częstego 
zakupu. reklamy pulsacyjnej będącej szczególną formą reklamy ciągłej, charaktery
zującej się cyklicznymi \\zrostami i spadkami natężenia działań reklamowych i stoso
wanej również w przypadku produktów częstego zakupu, reklamy skoncentrowa
nej związanej z wydawaniem wszystkich środków finansowych przeznaclonych na 
reklamę w jednym, często krótkim, okresie (sezonie sprzedaży produktu), oraz rekla
my okresowej. oznacnjącej stosO\\anie reklamy w pewnym okresie. po czym nastę
puje przern a, a potem wznowienie reklamy. Stosowanie reklamy okresowej jest cha
raktel)'styc7nc dla firm dysponujących niewielkimi budżetami reklamowymi. 

Z geograficznego punktu widzenia reklamę można podzielić na reklamę lokal
ną. charakterystyczną dla firm o nic'' iclkim zasięgu działania. reklamę regionalną, 

obejmującą SW) m zasięgiem część kraju, reklamę ogólnokrajową opartą na wyko
rzystyWaniu mediów o nsięgu ogólnokrajowym. reklamę międzynarodową, która 
zakłada rozszerzenie oddział)\\ ani a wykorzyst)"' anych przekazów reklamowych na 
co najmniej jeden rynek zagraniczny. oraz reklamę globalną, która polega na stoso
waniu takich samych dLiałań prowad70n)ch w tym samym czasie w wielu krajach. Re
klama taka charakterystycLna jest dla największych firm Ś\\ iatowych. 

Z punktu widzenia kryterium sposobu produkcji reklamy mo.lna \\)Tómić reklamę 
·wydawniczą, opaną na drukO\\ ani u materiałów reklamowych publikowanych w różnych 
mediach i \\ rói:ny sposób (prasa, książki adresowe. plakaty. bro mry, ulotki), oraz rekla
mę pozawydawnic.tą, obejmującą wszelkie inne formy reklamy. przy produkcji których 
nie stosuje się techniki drukO\\ania (reklama w telewizji, kinie. radiu, intemecie). 



Nadawca, odbiorca i przedmiot reklamy 

Sposób produkcji związany jest również z kryterium rodzaju zmysłów odbie
rających reklamę. POZ\\ al a ono wyróżnić reklamę wizualną. która jest odbierana 
przez zmysł wzroku (formy rekłamy wydawniczej), rekJamę akustyczną. która do
ciera do odbiorcy za pomocą zmysłu słuchu (reklama\\ radiu), oraz reklamę "izu
alno-akustyczną łączącą w sobie dwie poprzednie formy (reklama w telewizji. kinie 
oraz intemecie, jeżeli jest stosowane połączenie dŻ\\ ięku i obrazu). 

Ostatnim kryterium klasyfikacji reklamy jest sposób dotarcia do odbiorcy. Wy
różnia on reklamę masową, półmasową i zindywidualizowaną. Reklama masowa 
wykorzystuje te media i środki reklamy, które mają charakter masowy (te l c'' iLja, ra
dio, prasa, kino. reklama zewnętrzna. książki telefoniczne. intemet). tzn. docierająjed
nocześnie do jak największej grup) odbiorców. W ten sposób reklamuje się produkty 
powszechne. przeznaczone dla indywidualnych nabywców. W przypadku produktów. 
których nabywcami jest węższa, zazwyczaj ściśle określona grupa osób, stosuje się 
rekJamę pólmasową. Wykorzystuje ona specjalistyczne środki przekazu kierowane 
do wyodrębnjonej grupy odbiorców (prasę fachową, czyli poświęconą danej dziedzi
nie, np. hobbystyczną. branżową, przeznaczoną dla określonych czytelników). Odbior
cami reklamy zindywidualizowanej są indywidualnie określeni użytkownicy i na
bywcy produktu, znani z imienia i nazwiska (konkretne osoby). nazv.y (firmy i insty
tucje) bądź miejsca zamieszkania lub lokalizacji. Przeka7 reklamowy dostarcza się do 
nich bezpośrednio przede wszystkim pocztą. przy pomocy doręczycieli czy też pocz
ty elektronicznej. 

W ramach reklamy maSO\\ ej, półmasowej i zindywidualiLowanej wyróżnia się dodat
kowo różne media, środki i nośniki reklamy omÓ\\ ione w dalszej części podręcmika. 

Pytania i ćwiczenia 

l. Jalie są kryteria klasyfikacji reklamy? 
2. Czym różni się reklama informacyjna od nakłaniającej i przypominającej? 
3. Obserwując swoje otoc7enie. wybierz l O różnych przekazów reklamowych. Następnie doko

naj klasyfikacji rod1aju reklamy z punktu widzenia wszystkich 1nanych Ci kryteriÓ\\. 

2.3. Nadawca, odbiorca i przedmiot reklamy 
Podstawowe zagadnienia: 
• nadawca reklam i jego rodzaje; 
• odbiorca reklamy, 
• przedmiot reklamy; 
• reklama firmy a reklama produktu. 

Poza omówionymi już podziałami reklamy istotne znaczenie mają również trzy inne 
klasyfikacje. Są one związane l procesem komunikacji p!7edsiębiorstwa z rynkiem (przed
stawionym na rysunku 3). Ponieważ reklama jest róv.nie.l dLiałalnością komunikacyjną, 
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więc w procesie jej nvorzenia występują takie same elementy jak w każdym działaniu 
promocyjnym. Na początku mamy do czynienia z nadawcą reklamy, czyli osobą lub 
podmiotem, który .. vysyła komunikaty reklamowe. Komunikaty te powinny dotrzeć do 
określonych odbiorców i W)'\\ ołać w nich odpowiednie działanie. Działanie to jest uza
leżnione od rodJaju komunikatu reklamowego, a dokładn i ej mó\.\'iąc od przedmiotu re
klamy, czyli treści komunikatu reklamowego przekazywanego od nadawcy do odbiorcy. 

Nadawcą reklamy może być każdy. zarówno podmiot posiadający osobowość praw
ną, jaJe i osoba fizyczna. W zależności od typu nadawcy reklamy możemy wyróżnić: 

• reklamę producentów. czyli firm zajmujących się wytwarzaniem produktów 
i usług; 

• reklamę pośredników handlowych, czyli firm zajmujących się dystrybucją 
produktów (hurtowników. detalistów, agentów handlowych); 

• reklamę organizacji non-profit, czyli organizacji, które nie zakładają w swym 
działaniu osiągania zysku, finansując swe funkcjonowanie z dotacji państwo
.. , ych i pry\.\atnych lub własnej działalności gospodarczej; 

• reklamę osób prywatnych, wykorzystywaną w celu promowania własnej osoby. 
Cel działalności reklamowej każdego z tych nadawców jest inny (rysunek 9). Pro

ducenci i pośrednicy handlowi stosują reklamę w celu przyciągnięcia nabywców, zain-

Rysunek 9. Nadawcy reklamy i cele ich działalności 

! Nadawcy reklamy J ___ .... · -------~ ~-----~-----... ~ 
l pr::::~~ e,:::.~:~y l 0~~~~~:· fi~;::. 
Cel reklamy: Cel rek~amy:. Cel reklamy: Cel reklamy: 
• przyciąganie • przyc1ągame • nagłośnienie • przedstawianie 

nabywców nabywców działalności własnej osoby 
• wzbudzanie • wzbudzanie • przedstawieme • pokazywanie 

zainteresowania za1nteresowan1a problemów zalet własnej 

produktami produktamu · społecznych osoby 
• wspieranie • wspieranie • pozyskanie • zdobycie 
sprzedaży sprzedaży wsparcia wladzy 

• zwiększanie • zwiększanie finansowego • zdobycie 
zysku zysku lub rzeczowego uznania 

społecznego 

Stosowane reklamy: 
• produktów konsumpcyjnych 
• produktów inwestycyjnych 

Źródło: Opracowanie własne. 

•surow~ 
•usług ~-~ 

• znalezienie 
pracy 
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teresowania ich oferowanymi produktami i usługami oraz w konsekwencji zwiększenia 
sprzedaży i osia_gnięcia zysku. W przypadku organizacji non-profit reklama ma za zada
nie z jednej strony nagłośnienie działalności prowadzonej przez organizację, a z drugiej 
przyciągnięcie chętnych do udzielenia wsparcia finansowego lub rzeczowego. Osoby 
prywatne rekJamując siebie. dążą najczęściej do zdobycia popularności. która pozwala 
na zdobycie władzy (np. reklama wspierająca działalność polityczną) lub uznania spo
łecznego. Podobne znaczenie mają również ogłoszenia osób szukających pracy - przed
stawiają one swoje zalety w celu zainteresowania potencjalnych pracodawców. 

W przypadku reklamy producentów i pośredników handlowych można wyróżnić 
ponadto cztery dalsze rodzaje reklamy. wyodrębnione ze względu na obszar działal
ności nadawców reklamy: 

• reklamę produktó·w konsumpcyjnych. czyli dóbr materialnych przeznaczo
nych do konsumpcji indywidualnej i zbiorowej: 

• reklamę dóbr inwestycyjnych, czyli dóbr materialnych wykorzystywanych 
w procesach produkcyjnych; 

• reklamę surowców. czyli dóbr materialnych przetwarzanych w procesach pro
dukcyjnych; 

• reklamę usług, czyli dóbr niematerialnych o charakterze konsumpcyjnym lub 
produkcyjnym. 

Porlobnie jak w przypadku nadawców, tak i wśród odbiorców reklamy możemy 
wyróżnić różne ich typy: 

• reklamę konsumencką, kierowaną do ostatecznych konsumentów. użytkow
ników lub nabywców produktów. Mogą oni mieć charakter indywidualny (np. 
pojedyncze osoby lub gospodarstwa domowe) albo instytucjonalny (np. firmy, 
instytucje zużywające różne produkty konsumpcyjne); 

• reklamę biznesową, adresowaną do przedsiębiorstw pełniących rolę producen
tów lub pośredników. zwaną przemysłową (jeżeli odbiorcami są przedsiębior
stwa wytwórcze), handlową (jeżeli odbiorcami są pośrednicy handlowi) lub rol
niczą (jeżeli odbiorcami są producenci rolni); 

• reklamę instytucjonalną, kierowaną do organizacji non-profit; 
• reklamę polityczną, adresowaną do wyborców; 
• reklamę proTesjonalną, adresowaną do osób, które z racji wykonywanych 

zawodów wpływają na decyzje podejmowane przez klientów (np. nauczyciele 
wpływający na zakup podręczników i pomocy szkolnych, lekarze lub farmaceu
ci sugerujący pacjentom nabywanie określonych środków farmaceutycznych. do
radcy finansowi przedstawiający klientom możliwości inwestycyjne). 

Wyodrębnienie różnych typów nadawców i odbiorców reklamy jest bezpośrednio 
związane z jej przedmiotem. W ten sposób wyróżnia się rekJamę finny oraz reklamę 
produktu. Reklama firmy przedstawia samo przedsiębiorstwo, promuje jego nazwę 

47 



48 
Reklama. Cele i klasyfikacje 

i znak graficzny, zwiększa stopień znajomości finny, kreuje jej wizerunek. Reklama 
produktu przede wszystkim przekazuje in fonnacje o oferowanych przez finnę markach 
i zachęca do ich zakupu. Koncentruje się na specyfice produktu, jego cechach użytko
wych, przeznaczeniu, jakości. niezawodności, często podkreśla wyjątkowy charak'ter 
w porównaniu z produktami (markami) konkurencyjnymi (tabela 2). 

Tabela 2. Porównanie celów stosowania reklamy firmy l reklamy produktu 

Cel Reklama produktu Reklama firmy 

l iNFORMOWAĆ • wprowadzić nowy produkt • zbudować w1zerunek firmy 
(reklama • wyjaśnić, Jak produkt działa • sprostować informacje o sobie 
pionierska) • zasugerować nowe zastosowanie • zapowiedzieć zmiany misji 

produktu firmy 
• zapoWiedzieć zm1anę ceny 
• wyjaśn1ć usprawnienia produktu 

PRZEKONYWAĆ • budować preferencje marki • budować lojalność nabywców 
(reklama • nakłaniać do natychmiastowego • wykazywać przewagę firmy 
konkurencyjna) zakupu nad rywalami 

• przekonywać pośredników 
• przyClągać nabywców 1nnych marek 

PRZYPOMINAĆ • utrzymywać dominację marki • przypominać zasługi firmy 
(reklama • przypam.nać historię marki • wspominać historię firmy 
utrwalająca) • podkreślać korzyśCI z danej marki 

Źródło · R. Kłeczek. W. Kowal. P. Waniowski. J. Woźniczka, Marketing jak to się robi. Osso
lineum, Wrocław 1992, s. 236. 

Pytania l ćwiczenia 

l. Kto może być nadawcą reklamy? 
2. Kto może być odbiorcą reklamy? 
3. Czym rMni się reklama finny od reklamy produktu'? 
4. Wys7ukaj w S\\Oim otoczeniu przykłady reklam: 

a) mających ró.ln)Ch nadawców; 
b) kierowanych do różnych odbiorcó'ń: 

c) których prtedmiotem jest finna oraz produkt. 

2.4. Reklama komercyjna a reklama społeczna 
Podstawowe zagadnienia: 
• reklama komercyjna; 
• reklama społeczna; 
• charakterystyczne cechy reklamy społecznej. 

Reklama odgrywa pożyteczną rolę w infonnowaniu nabywców o nowych produktach, 
miejscach i warunkach zakupu, jak rÓ\\'llież w nakłanianiu do zakupów. Te cechy reklamy 
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decydują o jej roli gospodarczej. Taka reklama, nazywana reklamą komercyjną. sto
sowana jest przez przedsiębiorstwa działające na rynku i nastawione na osiąganie zysku 
(produkcyjne, handlowe. usługowe). 

Reklama może równie.l pełnić rolę społei:zną. Różni ją od reklamy komercyjnej cel 
stosowania oraz sposób prezentacji (tabela 3). Celem reklamy społecznej nie jest zachę
canie do zakupu reklamowanych produktów, ale nakłonienie do zachov.·ań korzystn>ch 
ze społecznego punktu widzenia lub zaniechania działań ocenianych przez obowiązują
ce w społeczeństwie normy negatywnie. Reklama społeczna może oddziaływać na dwa 
sposoby: pośredni i bezpośredni. 

Rola pośrednia zwiąLana jest z występowaniem w reklamach różnych grup spo
łecznych, np. ludzi starszych. d1ieci, kobiet, mniejszośc i narodowych. To. w jaki sposób 
będą one przedstawiane, decyduje o sposobie ich trak tO\\ ania przez społeczeństv. o. 

Przykład 

Wiele kontrowersji wzbudza sposób przedstawiania kob1et w reklamach. Kiedyś utoisa
mlano je tylko z czynnościami domowym1 albo w1zerunk1em atrakcyjne; modelki. Współcze
sne kobiety, aktywne zawodowo i niezależne zdecydowame się temu sprzeciwiały. uwata
;ąc to za dyskryminację. Na efekty me trzeba było długo czekać. Obecme w wielu reklamach 
przedstawiany jest zupełnie inny wizerunek kobiety, nie tylko .,kury domowej" .• kochającej 
żony lub matki" czy .przedmiotu pożądania". ale takie .. mezależnej businesswoman·. która 
często oczekuje od mężczyzny zajmowania się sprawami domowymi. 

Tabela 3. Podstawowe różnice pomiędzy reklamą komercyjną a społeczną 

Kryteria różnic Reklama komercyjna Reklama społeczna 

Pożądany poziom Zmiana w ramach już stosowanych Zrezygnowame z pewnych zacho-
zmiany postawy zachowan. np. zmiana marki wań na rzecz 1nnych do lej pory 

pilnego soku. nieslosowanych, np. rezygnacja 
z szybkiej jazdy samochodem. 

Charakter Przekaz przyjemny. mówiący Przekaz nieprzyjemny, mówiący 
przekazu i emocje o przyjemnościach i obiecujący o rzeczach przykrych, do których 

miłe odczucia. Emocje najczęściej ludz1e nie chcą się przyznać . 

pozytywne np. ryzyko śmierci lub kalectwa 

Rodzaj Bliska perspektywa korzyści Perspektywa korzyści daleka i 
pokazywanych obiecywana w reklamie, np. trudna do wyobrażenia, 

korzyści wypijesz sok marki X np zwolmsz, to masz mniejsze 
1 poczujesz się jak w raJU. ryzyko wypadku. 

Intencje Chęć zysku, często próba oszu- Chęć pomocy innym - w konsek-
przypisywane kania i manipulacji - w konsek- wencji zaufanie i szacunek oraz 
nadawcy wencji mała wiarygodność wysoka wiarygodność nadawcy. 

nadawcy i brak zaufania. 

Źródło: D. Maison. P. Wasile,vski. Propaganda dobrych !lerc. c:rlt r::ec:: o reklamie społec:nej. 
Agencja Wasilewski. \\rocła'' 2002. s. 10. 
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Reklama odgrywa również bezpośrednią rolę społeczną, kiedy dotyczy jalóegoś 
ważnego problemu społecznego, np. przemocy w rodzinie, wykorzystywania dzieci, 
pożarów lasów, narkotyków. Na rynku istnieją również organizacje. które w odróżnie
niu od przedsiębiorstw nie dążą do osiągania zysku, ale realizują inne cele, związane 
zazwyczaj z działalnością na rzecz całego społeczeństwa lub niektórych jego grup. One 
również stosują marketing. a spośród jego narzędzi wykor.zystują działania nazywane 
reklamą społeczną. Za pomocą takiej reklamy informują o problemach społecznych, 
przekonują społeczeństwo do swoich idei i dążą do zmiany postaw i zachowań spo
łecznych. W tym celu wykorzystują te same cechy reklamy, które decydują o jej sku
teczności przy sprzedawania produktów. 

Spoleczne kampanie reklamowe są zazwyczaj organizowane przez instytucje spo
łeczne lub rządowe przy wsparciu przedsiębiorst\v zainteresowanych uczestnictwem. 
Niekiedy z inicjatywą kampanii społecznych wychodzą same firmy. włączając w kam
panię odpowiednią instytucję non profit. 

Reklama społeczna w przeciwieństwie do komercyjnej często wykorzystuje nega
tywne wrażenia i emocje. Pokazy\\anie negatywnych skutków złego zachowania 
ma za zadanie wzbudzić strach w odbiorcy i w ten sposób nakłonić go do zmiany po
stawy. Kampanie takie są zazwyczaj szybko zauważane i pamiętane, a w przypadku 
pokazania sposobu rozwiązania problemu również skuteczne. 

Odwoływanie się do negatywnych wrażeń i emocji ma: 
• namawiać do prospołecznych postaw (np. pomoc powodzianom, ofiarom klęski 
żywiołowej w Azji): 

• namawiać do zmiany złego zachowania na zachowanie pożądane (np. brawuro
wa jazda samochodem czy zażywanie narkotyków). 

Przykład 

Przykładem kampanii społecznej odwołującej się do negatywnych emocji jest kampania 
przeprowadzona z inicjatywy Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod 
hasłem . .Powstrzymać przemoc domową ... Na plakatach pokazano pobite kobiety i dzieci 
umieszczając hasła : .. Bo musiał jakoś odreagować .... ,Bo zupa była za słona ..... Bo wyglądała 
zbyt atrakcyjnie '~ Kampania została uznana za jedną z najlepszych pod względem zauwa· 
żalności. ale wzbudziła również kontrowersje. Wiele osób zarzucało jej podważanie wartości 
rodziny, ograniczanie problemu tylko do tzw. nizin społecznych albo wyłącznie do przemocy 
wobec kobiet. W efekcie pojawiały się różnego rodzaju przeróbki pokazujące pobitego męża 
i podpis .,Bo sąsiad kupił żonie futro··. 

Sposobem na złagodzenie negatywnych emocji jest posługiwanie się nagrodą 
i karą. które motyv.rują do zmiany zachowań. Stosowanie nagród zwiększa u odbior
cy chęć podejmowania działania. natomiast kar- skłania do unikania określonych za
chowań. 



Reklama komercyjna a reklama społeczna 

Rysunek 10. Przykład reklamy społecznej 
~------~--~---

Źródło: Opracowanie własne. 
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Reklama. Cele i klasyfikacje 

Przykład 

Przykładem wykorzystania motywu kary jest kampania ~Młodzi kierowcy• zorganizowana 
przez agencję rekfamową Cityboard Med1a z akceptacją Biura Prewencji Ruchu Drogowego 
Komendy Głównej Poflcji. Na biflboardach zaprezentowano trzy rodzaje plakatów: z wóz
kiem inwaf1dzktm i hasłem • Twoja nowa bryka·. z kufą i hasłem • Twoja nowa faska • oraz kro
plówką i hasłem. Twoje nowe drinkt". Celem kampanii było zwrócenie uwagi młodych kie
rowców na bezpieczeństwo Jazdy Wózek inwaftdZkl, kula i kroplówka sugerują, jaka kara 
mote spotkać k1erowcę nieprzestrzegającego ograniczeń szybkości. 

Obok przekazów emocjonalnych w reklamie społecznej wykorzystuje się również 
przekazy racjonalne, czyli zav. i erające obiektY'' nc informacje i argumenty przema
wiające za podjęciem lub zaprzestaniem określ on) ch działań. Jest to szczególnie istot
ne w kampaniach dotyczących zdrowia. 

Przykład 

Kampama .Możesz zdążyć przed raklem· odwołuje się do obtektywnych argumentów. poda
jąc: _z powodu raka piersi co dZiesięć lat znika z mapy Polsk1 50-tysięczne miasto kobiet". 
Jednocześme przekaz ten ma wywołać również przestrach odbiorcy (kobiety) i w ten sposób 
skłonić go (ją) do dzialama (profilaktyki) . 

I stotną ro lę'' pot~gov. ani u emocji odgrywa język reklamy społecznej . Często sto
suje się przenośnie (metafory), które oddziałują silniej niż dosłowne sformułowania. 
Ponie\\ aż reklamy społeczne kierowane są do określonych grup społecznych, więc 

używa się w nich zwrotów dopasowanych do odbiorców. 

Przykład 

We wspomnianeJ kampanii .Możesz zdążyć przed rak1em" zastosowana Jest metafora .zni
ka z mapy 50-tysięczne m1asto kobiet" zamiast zwykłego stwierdzenia .umiera 50 tysięcy ko
biet". Informacje w obu sformułowaniach są takte same, ale wykorzystana metafora silniej 
dz1ala na wyobraźnię odbiorców i wzbudza w nich większe emocje. 
Zastosowanie w 1<ampan11 .Młodzi kierowcy" sformułowań ,bryka" . • laska", .drinki" jest wyra
zem dopasowania Języka przekazu do grupy odbiorców, którą stanowili kierowcy ponitej 23 
roku życia, będący według danych sprawcami lub ofiarami co trzeciego wypadku drogowego. 

Istotną rolę od gry" a w reklamie społecznej bohater reklamy, utożsamiany 

z nadawcą. ZaZ\\) czaj wy korz> stywane są osoby uznawane la autorytet w konkretnej 
grupie odbiorców. Mają one za zadanie przyciągnąć uwagę odbiorcy i \\płynąć na wia
rygodność przekazu. W związku 7 tym bohater reklamy powinien również pasować do 
tematu kampanii. 



, 

Reklama komercyjna a reklama społeczna 

Przykład 

Bohaterem kampanii .Pijani kierowcy niosą śmierć" był znany klerowca rajdowy Krzysztof Ho
łowczyc. Hołowczyc jako autorytet w dziedzinie prowadzema samochodu oraz idol w1elu mło
dych ludzi doskonale pasował do tematu kampanil. Innym przykładem ,~est kampama sklama
jąca do niesienia pomocy ludziOfTI chorym na AIDS. w któreJ występował znany koszykarz Ma
gie Johnson. Jego dopasowanie do tematu kampanil wymkało z dwóch faktów: z jednej stro
ny był idolem młodzieży ;ako znakomity sportowieC, a z drugiej reprezentował tych. którym na
leży pomagać (ponieważ sam był chory na AIDS). W ostatmm czasie jedną z najpopularniej
szych społecznych kampanil reklamowych była kampania .Plj mleko, będziesz wielki". Zachę

cała ona dzieci do picia mleka, sugerując, że pozwala ono w przyszłości osiągnąć sukces w ja
kiejś dziedzinie. Porwierdzeniem tego mieli być występujący w reklamach: aktor Bogusław Lin
da, piosenkarka Kayah, sportowcy Krzysztof Hołowczyc czyJagna Marczułajtis. 

Pytanla l ćwiczenia 

l. Jakie cechy charak1eryzują reklamę komercyjną, a jakie reklamę społeczną? 
2. Przypomnij sobie kilka widzianych rek.lam społecznych. Zastanów się i opisz: 

a) czego one dotyczą; 

b) jaki mają charakter (pośredni czy bezpośredni): 
c) w jaki sposób oddziałują (emocjonalnie czy racjonalnie). 
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ROZDZIAŁ 3 

BUDOWA 
PRZEKAZU REKLAMOWEGO 

3.1. Przekaz reklamowy i jego cechy 
Podstawowe zagadnienia: 
• pojęcie i cechy przekazu reklamowego; 
• etapy budowy przekazu reklamowego; 
• unikatowa propozycja sprzedaży; 
• rodzaje argumentacji reklamowej. 

Kluczowe znaczenie dla powodzenia działalności reklamowej ma przekaz rekla
mowy. 

' • Przekaz reklamowy 
wyraża ideę reklamy, czyli treść, która ma być przekazana odbiorcy . 

Przekaz reklamowy powinien być prawdziwy (tego oczekuje odbiorca) albo przy
najmniej trudny do podważenia (tego chce nadawca). Można wymienić kilka charakte
rystycznych cech dobrego przekazu reklamowego: 

• atrakcyjność- przekaz powinien przyciągać uwagę i w ciekawy sposób infor
mować o cechach produktu: 

• sugestywność - przekaz powinien być jak najbardziej przekonujący. Każdą oso
bę przekonują inne argumenty, jedną sfonnułowania jednoznaczne, racjonalne, 
tekstowe, inną-wieloznaczne, emocjonalne i obrazowe sugestie; 

• zrozumiałość - oznacza. że odbiorca może powtórzyć przekaz własnymi słowa

mi . Sprzyja temu prostota wypowiedzi i stosowanych argumentów: 
• zapamiętywałoość - przekaz powinien być łatwy do zapamiętania dzięki zasto

sowaniu odpowiednich skojarzeń, rymów, wielokrotnego powtarzania; 
• zwięzłość - przekaz powinien być krótki i skoncentrowany na najważniejszych 

cechach produktu; 
• oryginalność - przekaz powinien odróżniać się od przekazów finn konkuren

cyjnych; 



Przekaz reklamowy i jego cechy 

• aktualność -przekaz powinien być trwały i możliwy do wykorzystywania 
przed dłuższy cz.as. Tylko wtedy będzie mógł oddziaływać na odbiorców i wpły
wać na ich zachowania; 

• dopasowanie do odbiorców - charakter przekazu powinien być uzależniony od 
typu odbiorców. Jednj oczekują przekazów długich z dokładnymi opisami pro
duktów, inni wolą przekazy krótkie, działające na zasadzie wywoływania emocji; 

• zgodność z przepisami prawa i dobrymi obyczajami - przekaz nie może 
naruszać obowiązujących nonn prawnych i etycznych. Tch naruszenie wywołu
je określone sankcje prawne, a czasami o wiele bardziej uciążliwe dla firmy znie
chęcenie nabywców do jej produktów19. 

Cechy te są ze sobą ściśle powiązane. Atrakcyjna treść jest zazwyczaj bardziej su
gestywna, sugestywność zakłada zrozumiałość, to, co jest zrozumiałe, zapamiętuje się 
łatwiej , a zapamiętujemy to, co jest niezbyt długie i oryginalne. 

Budowanie przekazu reklamowego obejmuje cztery etapy: 
• określanie treści przekazu (co powiedzjeć i jakich argumentów użyć?); 
• określanie struktury przekazu, czyli sposobu przekazania wiadomości Gak po
wiedzieć to logicznie?); 

• określanie kształtu przekazu, czyli używanych symboli Gaką formę nadać prze
kazowi i jalcie symbole zastosować?); 

• określanie źródła przekazu, czyli nadawcy (kto powinien to powiedzieć?) . 

Tworzenie treści przekazu polega na określeniu, co powiedzieć odbiorcom, aby 
wywołać poż.ądanąreakcję. Treść przekazu najczęściej infonnuje o korzyściach lub mo
tywach określonego postępowania. Powinna być każdorazowo dobrana do charaktery
styki adresata reklamy, który został wybrany w wyniku segmentacji rynku. Dzięki temu 
możliwe jest wywieranie na niego pożądanego wpływu. Aby tak s ię stało, treść reklamy 
powinna potwierdzać oczekiwania odbiorcy i uświadamiać mu korzyści wynikające 
z konkretnych zachowań. Podstawąprzekazu reklamowego jest właśnie tzw. unikato
wa propozycja sprzedażowa, która oznacza, że rekiruna powinna oferować : 

• jasno określone korzyści ("Kup tę markę, a osiągniesz te właśnie konkretne ko-
rzyści"); 

• coś, czego nje oferuje konkurencja (coś wyjątkowego); 
• coś na tyle poruszającego, że skloru do działarua wielu nabywców20. 

W treści przekazu wykorzystuje s ię jeden z trzech rodzajów argumentacji: 
• racjonalną - odwołującą się do konkretnych korzyści, jakie przyniesie nabyw

cy zakup produktu. Wskazuje się na takie cechy, jak jakość, wartość, użyteczność 

19 Niektóre firmy świadomie konstruują przekazy reklamowe wywołujące niesmak lub nawet zgor
szenie. Dążą w ten sposób do wzbudzenia większego zainteresowania swoimi produktami. Jest to jednak 
bardzo ryzykowne i udaje się tylko nielicznym (np. Benetton, Media Marki). 

20 J. Kall. Reklama, PWE, Warszawa 1994, s. 76. 
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Budowa przekazu reklamowego 

i oszczędność, np. apel sieci sklepów Biedronka "Codziennie niskie ceny", apel 
dotyczący odkurzaczy Zelmera "Funkcjonalność , elegancja, solidność"; 

• emocjonalną - od wotującą się do uczuć odbiorcy i budzącą emocje negatywne 
(np. strach, poczucie winy, wstydu) lub pozytywne (humor, miłość, radość), któ
re motywują do pewnych działań lub ich zaniechania. Przykładem jest apel We
dla "Każdy chciałby być bliżej nieba ... ", sieci telefonicznej ldea Optima "Baw 
się z nami MM S-ami"; 

• moralną - kierowaną do odczuć arudytorium w kategoriach dobra i zła. Jest 
ona często wykorzystywana w reklamach społecznych. Przykładem jest odwo
ływanie się do akcji "Pajacyk" prowadzonej przez PolskąAkcję Humanitarną, 

związanej z przekazywaniem części zysku ze sprzedaży produktu na dożywia
nie biednych dzieci lub podobnej akcji Polsatu "Podarujmy dzieciom słońce". 
Czasami pojawiają się przekazy typowo komercyjne, akcentujące "po lskość" 
reklamowanego produktu, co ma wywołać poczucie moralnego obowiązku ku
powania. 

Struktura przekazu jest związana z określeniem trzech elementów: 
• sposobu wnioskowania - kto powinien wyciągać wnioski : nadawca czy od

biorca reklamy. Zbyt sugestywne i jednoznaczne wyciąganie wniosków często 
zniechęca odbiorców do produktu, zwłaszcza jeżeli nie uważają nadawcy za oso
bę godną zaufania lub gdy wnioski są oczywiste; 

• sposobu argumentacji - czy w przekazie pokazywać tylko pozytywne strony 
produktu (argumentacja jednostronna), czy też pokazać pewne słabości produktu 
(argumentacja dwustronna). Przekazy dwustronne kieruje się do odbiorców wy
kształconych i negatywnie nastawionych do nadawcy (pokaz.anie niedoskonało
ści wytrąca im argumenty z ręki). Przekazy jednostronne powinny być kierowa
ne do odbiorców darzących nadawcę pełnym zaufaniem (nie ma potrzeby sygna
lizowania im ujemnych cech produktu); 

• kolejności przekazywanych argumentów - czy nadawca powinien zapre
zentować najsilniejsze argumenty na początku (efekt zaskoczenia), czy na końcu 
przekazu (efekt ostatniego słowa). Efekt zaskoczenia stosuje się z reguły przy ar
gumentacji jednostronnej, a efekt ostatniego słowa - przy dwustronnej. 

Każdy przekaz musi m ieć odpowiedni kształt, czyli musi być wyrażony za po
mocą określonych symboli. Inne symbole wykorzystuje s ię w apelach racjonalnych, 
a inne w emocjonalnych czy moralnych. Wpływ na ich stosowanie ma również rodzaj 
mediów i środków reklamy, które zostaną użyte w kampanii reklamowej. 

Ważnym czynnikiem wpływającym na skuteczność przekazu reklamowego jest 
atrakcyjność jego źródła . Źródłem tym są postacie występujące w reklamie. Często 
wykorzystuje się w tym celu osoby powszechnie znane i lubiane, będące idolami spo
łecznymi. Powinny być one związane lub kojarzone z produktem (np. Michael Jor-



Nagłówek, treść zasadnicza i ilustracja jako elementy przekazu reklamowego 

dan reklamujący buty sportowe Nike). Mają one zdolność przyciągania uwagi i two
rzenia wzorców postępowania. Sprzyja temu ich wiarygodność. Jest ona uzależnio

na od trzech czynników: 
• doświadczenia -związanego ze specjal istyczną wiedzą, jaką posiada bohater 

z reklamy (kto będzie miał większą wiedzę na temat obuwia sportowego niż je
den z największych sportowców na świecie); 

• zaufania - związanego z obiektywizmem i uczciwością bohatera reklamy (oso
by powszechnie znane traktuje się zazwyczaj jako uczciwe); 

• sympatii - związanej z emocjonalnym nastawieniem odbiorców do bobatera re
klamy (wielu młodych ludzi uważa M. Jordana za swojego idola). 

Pytania i ćwiczenia 

l. Co to jest przekaz reklamowy? 
2. Jakimi cechami powinien charakteryzować się dobry przekaz reklamowy? 
3. Co to jest unikatowa propozycja sprzed3Zy? 
4. Jakie etapy składają się na budowanie przekazu reklamowego? 
5. Zbierz jak największą liczbę różnych przekazów reklamowych (nagrywając je z radia, tele

wizji, wyc inając z prasy lub zbierając ulotki reklamowe), a następnie: 

a) oceń je z punktu widzenia cech dobrego przekazu reklamowego. Czy wszystkie przekazy 
charakteryzują się tymi cechami? 

b) zastanów się, jak jest sfonnulowana unikatowa propozycja sprzedaży w każdym z nich? 
c) zastanów się, jakie rodzaje argumentacji są wykorzystywane w tych przekazach? 
d) zastanów się, kto jest źródłem informacj i i jak można ocenić jego wiarygodność? 

3.2. Nagłówek, treść zasadnicza i ilustracja 
jako elementy przekazu reklamowego 

Podstawowe zagadnienia: 
• elementy przekazu reklamowego; 
• nagłówek i jego rodzaje; 
• zasadnicza treść i sposoby jej przedstawiania; 
• ilustracja reklamowa i jej znaczenie; 
• znak graficzny jako element przekazu reklamowego. 

Treść przekazu reklamowego może być przedstawiana w różny sposób. Może przy
bierać formę spotu telewizyjnego lub radiowego, ogłoszenia prasowego, plakatu rekla
mowego itp. Każda z tych form różni się od siebie, ale można znaleźć w nich kilka ele
mentów wspólnych. W praktyce bowiem każdy przekaz reklamowy jest kombinacją 
poniższych elementów (wszystkich lub wybranych): 

• nagłówka; 
• zasadniczej treści; 
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• ilustracji; 
• prezentacji znaku marki lub firmy; 
• sloganu reklamowego; 
• dźwięków i muzykL 
Wszystkie elementy przekazu reklamowego powinny być zawsze skomponowane 

w jedną, spójną całość , podporządkowanąprezentacj i produktu, którego nazwa z regu
ły pojawia się kilkakrotnie. 

Pierwszym elementem przekazu reklamowego jest nagłówek. Służy przyciąga

niu uwagi nabywcy i nakłanianiu go do zapoznania s ię z całym przekazem. Dociera 
do świadomości odbiorcy pięciokrotnie częściej n iż pozostałe elementy. Część od
biorców zapoznaje się bowiem jedynie z nagłówkiem reklamy, a rezygnuje z dalsze
go oglądania czy słuchania reklamy. Nagłówek jest umiejscowiony w górnej części 
ogłoszenia (w przypadku rekłamy wydawniczej) lub na początku przekazu (w przy
padku reklamy pozawydawniczej). Można wyróżnić kilka kategorii nagłówków (ta
bela 4). 

Tabela 4. Rodzaje nagłówków 

Rodzaj 
Przykład Produkt 

nagłówka 

Wskazujący .Nowy Wellaton z witaminą C. Kolory Krem koloryzujący Wellaton 
na nowość młodości" 

.Nowe wcielenie malej czarnej" Perfumy Little black dress A von 

Emocjonalny .W pudełku Avanti poza czekoladkami CzekoladkiAvanti firmy E. Wedel 
zmieści się też mnóstwo uczuć" 

.Uwierz w szczęście" Perfumy Chance Chanel 

Wskazujący .Naturalne kolory, delikatne działanie" Szampon koloryzujący Palette 
na korzyść .Teraz moja mama ma dla mnie dużo czasu" Kuchenka mikrofalowa LG 

Rozkazujący .Już czas. Ruszaj w stronę słońca" Perfumy Revlon 

.Poddaj się ofercie" Samochody Volkswagen 

Niekonwencjonalny .Najcenniejsze jest to co niewidzialne ... • Telefony komórkowe Idea 

• Twoja stara robi długi?" Karta Reiffeisen Bank 

Pobudzający .Dlaczego jemu zawdzięczam moją Preparat Geriavit Pharmaton 
ciekawość witalność?" 

.Czy masz czas na czytanie gazety?" Samochody Peugeot 

Typu .przechwałki" .Najczystsza forma sztuki" Odkurzacz Art by Miele 

.Nowa jakość światła" Żarówki Phillips 

Źródło: Opracowanie własne. 



Nagłówek, treść zasadnicza i ilustracja jako elementy przekazu reklamowego 

Rozwinięciem nagłówka jest treść zasadnic.za. Ma za zadanie dokładnie przedsta
wić obietnicę zawartą w nagłówku. Powinna mieć formę krótkich, ale treściwych zdań 
tworzących zwięzłe akapity. Należy przy tym pamiętać, że odbiorcy najczęściej zapa
miętująjej końcową część. Treść zasadnicza powinna dostarczać odbiorcy więcej szcze
gółów i dążyć do wywołania zainteresowania, które spowoduje pożądaną reakcję (naj
częściej zakup produktu). Zainteresowanie to można osiągnąć różnymi sposobami: 

• bezpośrednie sprzedawanie produktu -polega na wymienianiu zalet pro
duktu poczynając od najważniejszej. Jest to sposób dobry w przypadku produk
tów mających przewagę nad konkurentami; 

• opowiadanie -na ogół długie, w którym zalety produktu pojawiają się w mia
rę rozwijania akcji ; 

• podpisywanie ilustracji - cała treść reklamy zawartajest w serii podpisów pod 
ilustracjami zawartymi w przekazie; 

• dialog lub monolog -polega na wykorzystaniu osób niezwiązanych z firmą, 
których zadaniem jest zachęcanie do zakupu produktu. 

Treść przekazu powinna być dopasowana do odbiorców reklamy. Powinni oni od
bierać jąjako sk ierowaną bezpośrednio do siebie. Służy temu wykorzystywanie dru
giej osoby liczby pojedynczej lub mnogiej (np. wypróbuj ... , wypróbujcie ... ) oraz po
chlebne wyrażanie się o odbiorcach. Dobrym rozwiązaniem jest też używanie języka 
charakterystycznego dla danej grupy odbio.rców (np. żargonu młodzieżowego). Tekst 
powinien przekazywać najważniejsze treści, zwłaszcza nowe i nieznane dotychczas 
odbiorcy. Niedopuszczalne jest natomiast wykorzystywanie informacji powszechnie 
znanych i przez to mało interesujących dla odbiorców. Korzystny wpływ na zaintere
sowanie reklamą ma podawanie cen produktów. 

Uzupełnieniem zasadniczej treści przekazu jest [lustracja. Może występować we 
wszystkich, poza radiową, formach reklamy. W przypadku reklam drukowanych po
dobnie jak nagłówek jest w stanie wzbudzić zainteresowanie całym przekazem i zachę
cić do przeczytania treści zasadniczej. Podstawowym jej zadaniem jest jednak podwyż
szanie atrakcyjności przekazu oraz pokazywanie produktu lub sposobu jego wykorzy
stania. W wielu przypadkach ilustracje reklamowe wpływają na emocje odbiorców. Słu
żą temu barwy, kształty, połączenia elementów występujących na ilustracji, a w p.rzy
padku filmów reklamowych również ruch, odpowiedni montaż oraz efekty specjalne, 
takie jak animacje, ożywianie zwierząt i przedmiotów, efekty komputerowe. 

W przypadku większości przekazów na ilustracji przedstawia się reklamowane pro
dukty. Możliwe jest przy tym pokazanie technicznych cech produktu, jego funkcjonal
ności , społecznych, emocjonalnych i ekonomjcznych skutków używania czy też same
go procesu zakupu. 

Obok reklamowanych produktów wykorzystywane w przekazach ilustracje zawie
rają elementy przyciągające uwagę odbiorcy. Do najczęściej wykorzystywanych mo-
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tywów ilustracyjnych należą: postacie ludzkie, zwierzęta, piękny, czasami egzotyczny 
krajobraz, współczesne realia życiowe, luksusowe wnętrza. 

Ilustracje w zależności od formy przekazu mają postać: 
• pojedynczych zdjęć, rysunków lub ich kombinacji (w przypadku reklamy druko

wanej oraz części reklamy internetowej); 
• krótkiego filmu reklamowego (reklama telewizyjna, kinowa, niektóre formy re

klamy internetowej). 
W każdym przekazie reklamowym powinny występować również elementy pozwa

lające na identyfikację reklamowanej marki lub firmy - nadawcy reklamy. W więk
szości przypadków rolę tę pełni prezentacja znaku gr aficznego marki lub firmy. 
Może ona stanowić element właściwej ilustracji, być wkomponowana w treść zasad
niczą lub stanowić osobny element przekazu. W przypadku marek, których znaki gra
ficzne są logotypami, możliwe jest również ich wkomponowanie w slogan reklamo
wy. Wykorzystanie takiego logotypu w sloganie dodatkowo uatrakcyjnia jego układ 
graficzny. W wielu przekazach (zwłaszcza drukowanych) oprócz znaków graficznych 
często prezentowane są dane adresowe nadawcy reklamy. 

Pytania i ćwiczenia 

t. Jakie elementy wchodzą w skład przekazu reklamowego? 
2. Jaką rolę odgrywa w przekazie reklamowym nagłówek? 
3. Jakie są rodzaje nagłówków? 
4. Przeanalizuj jeszcze raz reklamy WYkorzystywane w ćwiczeniu 5. z poprzedniego podroz

działu. Jakie rodzaje nagłówków występują w tych reklamach? Jakie produkty reklamowane 
są przy użyciu poszczególnych rodzajów nagłówków? 

5. Jaką rolę pełni ilustracja w przekazie reklamowym? 
6. Posługując się reklamami gromadzonymi na wcześniejsze ćwiczenia, zastanów się: 

~) w jaki sposób są na nich przedstawiane reklamowane produkty? 
b) w jaki sposób prezentowane są znaki graficzne reklamowanych marek i reklamujących się 

firm? 

3.3. Slogan reklamowy i jego znaczenie 
Podstawowe zagadnienia: 
• slogan reklamowy i jego rodzaje; 
• budowa sloganu reklamowego; 
• cechy dobrego sloganu; 
• środki poetyckie wykorzystywane w konstrukcji sloganu. 

Ostatnim elementem przekazu reklamowego jest slogan reklamowy. Jest to jednocze
śnie jedyny element. który występuje w każdym przekazie reklamowym. Mogą bowiem 
występować reklamy bez nagłówków, bez treści zasadniczej czy też ilustracji, ale nie ma 
reklam bez sloganów. 
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Slogan reklamowy 
wyraża główną myśl reklamy za pomocą niewielkiej liczby słów, których sens, dobór, 
brzmienie l rytm umożliwiają wywarcle dużego wrażenia i sprzyjają zapamiętaniu21 • 

Dobry slogan powinien być przede wszystkim krótki i sugestywny, ma bowiem 
streszczać lub podsumowywać treść całego przekazu. Z przeprowadzanych badań 
wynika, że z pięciu podanych słów odbiorca potrafi zapamiętać wszystkie, z dziesię
ciu - przeciętnie cztery lub pięć, a z dwudziestu pięciu- tylko od czterech do ośmiu. 
Szczególny efekt daje użycie tylko jednego słowa. Rozbudzeniu wyobraźni odbior
cy służy odpowiednia forma artystyczna i związki z poezją. Odpowiednia konstrukcja 
sloganu jest tym bardziej istotna, iż tylko nieliczni konsumenci czytają całą treść rekla
my, większość zwraca natomiast uwagę na ilustrację i slogan reklamowy. 

Biorąc pod uwagę występowanie nazwy marki w sloganie, można wyróżnić na
stępujące rodzaje sloganów: 

• slogany samodzielne - zawierają nazwę marki reklamowanego produktu, która 
może występować jako integralna część sloganu (np . .,Pasta Kiwi but ożywi", 
,,Zawsze Coca Cola", "Z Wartą warto"), element luźno powiązany, zwykle od
dzielony znakiem interpunkcyjnym (np. "Lisner... Ryby mają głos", "Ariel- pra
nie czyste jak łza") lub jedyny element sloganu zapisany lub wypowiedziany 
w określony sposób (np. okrzyk "Brezze"); 

• slogany niesamodzielne - stanowią ponad 80% wszystkich sloganów. Nie za
wierają w sobie nazwy marki, ale pod wpływem intensywnych kampanii rekla
mowych stają się wyróżnikami marki (np. "Ociec, prać?" Pollena 2000, "Już 
w porządku mój żołądku" Rennie, "Na czas. Na miejsce. Na pewno" Spedpoł) . 

Slogany można również podzielić ze względu na umiejscowienie w przekazie 
rekłamowym na: 

• slogany - nagłówki -poprzedzają właściwy tekst reklamowy, a ich główną 

funkcją jest przyciągnięcie uwagi odbiorcy i nakłonienie go do przeczytania 
szczegółowych informacj i o oferowanym produkcie; 

• slogany - podsumowania - są umieszczane w końcowej części tekstu rekla
mowego. Podsumowują i streszczają całe przesłanie reklamy i stanowią tę część 
przekazu, która powinna być zapamiętana. 

Slogany można również klasyfikować z punktu widzenia ich budowy składnio
wej. Na tej podstawie wyróżnia się cztery grupy sloganów: 

• slogany w formie równoważników zdań, czyli wypowiedzi nie zawierają
cycll czasownika. lcb zaletą jest wieloznaczność, wzbudzanie ciekawości od
biorcy i umożliwienie mu dopowiadania tego, co zostało w sloganie pominięte. 
Często konieczne jest do tego zapoznanie s ię z całym przekazem reklamowym; 

2 1 T. Sztucki, Encyklopedia marketingu. Placet Warszawa 1998. s. 288. 
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• slogany w formie zdań pojedynczych, czyli zawierających jeden czasownik. 
Z reguły mają charakter informacyjny i pokazują pozytywne efekty użytko
wania produktu; 

• slogany w formie zdań złożonych, oparte na więcej niż jednym czasowniku. 
Niosą większą ilość informacji, a ich zaletąjest łatwość zapamiętania, ponieważ 

często wykorzystują rymy; 
• slogany będące połączenjem przynajmniej dwu równoważników łub 
zdań. Są długie i często trudne do zapamiętania w całości , ale pobudzają emo
cje. Najczęściej związane są z wykorzystywaniem odpowiednich skojarzeń. 

Tabela 5. Przykłady różnych sloganów reklamowych 

Rodzaj sloganu Przykład 

Slogany w formie • .Lodowa ekstrawagancja" (deser lodowy Carte D'Or firmy Algida) 
równoważników zdań • .Balsam dla twoich włosów" (suszarka do włosów marki Rowenta) 

• .Niezawodna ochrona" (dezodorant Rexona) 

Slogany w formie • .Rozpieszcza włosy i zmysły" (seria kosmetyków do włosów Gliss Kur) 
zdań pojedynczych • .Whiskas. Koty czują różnicę" (pokarm dla kotów Whiskas) 

• .Odkryjmy lepszy świar (sprzęt marki Phillps) 

Slogany w formie • .Czujesz. że żyjesz" (piwo Żywiec) 
zdań złożonych • .Buduj lekko, mieszkaj zdrowo" (zaprawy klejowe i tynki Nida Gips) 

• .Zmienia się świat, Ty nie" (kosmetyki Max Factor) 

Slogany będące po- • .Więcej niż gładka. Jedwabiście gładka" (żel do depilacji dla kobiet Sa-
łączeniem przynajm- tin Care firmy Giłette) 
niej dwu równoważ- • .Zdrowie to podstawa. Zacznij od skóry" (kosmetyki do twarzy firmy Vichy) 
ników lub zdań • .Są kobiety, które pachną wiatrem ... Ten wiatr nazywa się Masumi" (ko-

smetyki Masumi firmy Coty) 

Zt·ódlo: Opracowanie własne. 

Projektowanie sloganów reklamowych nie jest sprawą łatwą. Dobry slogan powi-
nien charakteryzować się kjlkoma cechami: 

• być sugestywny i oddziaływać na wyobraźnię; 
• mieć atrakcyjną i oryginalną formę językową; 
• być łatwo zapamiętywany; 
• wywoływać pożądane emocje (najczęściej pozytywne). 
W konstrukcji sloganów wykorzystuje się różnego rodzaju środki poetyckie. Naj

większe znaczenie mają wśród nich: 
• metafora -czyli przenośnia, polegająca na zmianie znaczenia pojedynczych 

słów. Metafora wywołuje emocje i wskazuje na najważniejsze infonnacje zawar
te w przekazie reklamowym. Może występować w postaci personifikacji (nada
wania przedmiotom i zwierzętom cech ludzkich), hiperboli (przesadnego i wyol
brzymionego przedstawiania zjawisk. cech lub przedmiotów, zwłaszcza wartości 
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reklamowanych produktów), oksymoronu (połączenia dwóch wyrazów, które 
z natury są sprzeczne, np. "siła delikatności" [proszek Coral], "kolory słońca" 
[kosmetyki Guerlain], "lekkie i silne" [papierosy West Light]), metonimii (czyli 
zamienni, polegającej na zastępowaniu różnych pojęć, np. produkt zastępuje pro
ducenta, część ciała- całego człowieka, składnik- produkt); 

• porównanie - czyli zestawienie dwócllJ pojęć mających wspólne cechy. W rekla
mie pokazuje te cechy produktu, które sąjego największymi atutaini. Cechy te po
budzają wyobraźnię odbiorcy, działają na jego zmysły i wywołują przyjemne z re
guły skojarzenia. Stosowanie porównania polega na użyciu zwrotu " ... jak ... ", 
np. "Sok jak marzenie" (Bobo Fruit), "Delikatna jak wanilia. Zmysłowa jak piż
mo. Kusząca jak ... Kobieta" (VaniUa Musk), "Pranie czyste jak łza" (Vizir); 

• epitet- czyli wyraz, który nadaje rzeczownikowi specyficzne znaczenie. Zmia
na tego znaczenia jest efektem zastosowania reklamowanego produktu, np. "dia
belskie igraszki" (woda mineralna Pan Twardowski), ,,nieziemsk:ie przyciąganie" 
(papierosy Winns). 

Oprócz środków poetyckich w konstrukcji sloganu wykorzystywane są również 
aliteracje, rymy i powtórzenia. Aliteracja jest to powtarzanie jednakowo brzmiących 
głosek na początku wyrazów. Z reguły jeden z tych wyrazów to marka reklamowanego 
produktu, np. "F anta - fantastyczny smak pomarańczy", "Pora na Polar", "To nie wizja, 
to Vizir'', ,,Z Wartą warto". Rym jest najbardziej charakterystycznym elementem poetyc
kim. Każda piosenka (w tym również reklamowa) oparta jest na rymach. Często rymy 
występują również w sloganach, np. "Pepsi pij, na luzie żyj", "Praca z Ajaxem czystym 
relaksem", ,,Ace. Wybielacz nad wybielacze". Stosowanie powtórzeń ma na celu pod
kreślenie i wzmocnienie pewnej cechy produktu., np. ,,Połysk, który trwa i trwa". 

Pytania i ćwiczenia 

l . Co to jest slogan reklamowy i jaka jest jego rola w przekazie? 
2. Jakie znasz rodzaje sloganów reklamowych? 
3. Jakie środki poetyckie są wykorzystywane przy konstrukcji sloganów reklamowych? 
4. Wypisz jak największą liczbę znanych Ci sloganów reklamowych (z prasy, radia, telewizji, 

ulotek, reklamy zewnętrznej). Na tej podstawie uzupełnij poniższą tabelkę, określając: 

a) ich rodzaje z punktu widzenia trzech opisanych kryteriów; 
b) środki poetyckie, które zostały w nich wykorzystane. 

Kryterium Kryterium 
Produkt Treść związku miejsca Kryterium Wykorzystywane 
i marka sloganu z marką sloganu sk.ład.niowe środki poetyckie 

produktu w przekazie 
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3.4. Dźwięki i muzyka w przekazie reklamowym 
Podstawowe zagadnienia: 
• rodzaje efektów dźwiękowych wykorzystywanych w reklamie; 
• zadania motywów muzycznych w przekazie reklamowym. 

W przypadku rekJam telewizyjnych, kinowych, radiowych i niektórych internetowych 
istotną rolę odgrywają dźwięki i muzyka. Wśród specjalistów od reklamy znane jest 
stwierdzenie Davida Ogilvy ,,JeśH nie masz nic do powiedzenia- zaśpiewaj! Było wiele 
reklam, które odniosły sukces, używając metody wyśpiewania tekstu przez spikera". 

W przekazach rekJamowych można wykorzystywać różnorodne fonny dźwiękowe: 
• podkład muzyczny stanowiący tło całego przekazu, niezwiązany z samą treścią 

przekazu (sama linia melodyczna); 
• podkład, który jest bezpośrednio związany z treścią przekazu (motyw muzyczny 

wspierający ilustrację , np. szum morza w przypadku reklamy kręconej w nadmor
skiej scenerii, odgłos silnika w rekJamie samochodu itp.); 

• efekty dźwiękowe, których zadaniem jest wywoływanie napięcia i emocji (np. nagłe 

trzaski, szumy, odgłosy uderzeń sugerujące jakieś nieoczekiwane zdarzenie); 
• wykorzystanie linij melodycznych do zaprezentowania sloganu reklamowego; 
• przedstawienie treści reklamy w fonnie piosenki. 
Przygotowując podkład muzyczny do rekJamy można wykorzystywać gotowe 

utwory, włącznie z największymi przebojami (oczywiście za zgodą osób lub instytucji, 
które posiadają prawa do ich wykorzystywania) lub komponować własne linie melo
dyczne. 

W większości reklam muzyka odgrywa jedynie rolę uzupełniającą, tworząc tło 
wypowiadanych tekstów. Jeżeli jednak motyw muzyczny jest melodyjny i rytmiczny, 
a przy tym występuje w często emitowanym przekazie reklamowym, to może przy
czynić się do sukcesu całej kampanii reklamowej. Przykładami powszechnie znanych 
reklamowych motywów muzycznych są chociażby "Biedronka, ach Biedronka", 
"Przebojowe warzywa Bonduelle", "Gillette- najlepsze dla mężczyzny". Slogany te 
należą do najczęściej zapamiętywanych, a sprzyja temu właśnie odpowiedni motyw 
melodyczny22. 

Do zalet wykorzystania w reklamie motywów muzycznych należą: 
• większa skuteczność perswazji muzycznej Gest ona mniej natarczywa); 
• sprzyjanie zapamiętywaniu treści reklamowych i sloganów - zapamiętuje się 

przede wszystkim muzykę, a słowa trafiają do pamięci w sposób automatyczny; 
• pobudzanie wyobraźni i wzmacnianie oddziaływania przekazu wywoływane mu
zyką towarzyszącą (np. odgłosy ptaków, hałas uliczny, praca silnika samochodo
wego); 

22 A. Murdoch, Krea~vwno.rć w reklamie. PWN. Warszawa 2003, s. 126. 
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• przenoszenie pozytywnych emocji na produkt; 
• posługiwanie się motywami muzycznymi z przeszłości, np. odwoływanje się do 

muzyki z młodości odbiorcy, z którą kojarzą się przyjemne wspomnienia; 
• łatwość dotarcia do określonej grupy docelowej dzięki zastosowaniu znanych 

motywów muzycznych z fi lmów lub piosenek zespołów młodzieżowych; 

• możliwość pokazania pozytywnych skutków użycia produktu przez dramatyczną 
muzykę przed użyciem i spokojną po jego zastosowaniu. 

Pytania i ćwiczenia 

l. Przeanalizuj kilka bloków reklamowych w telewizji. Zastanów się, w jaki sposób wykorzy
stywana jest w nich muzyka i efekty dźwiękowe. Spróbuj określ ić: 

a) do jakich produktów najlepiej pasują różne sposoby wykorzystania efektów dźwiękowych? 
b) jakie rodzaje muzyki pasują do reklam różnych produktów? 

3.5. Techniki prezentacji reklamy 
Podstawowe zagadnienia: 
• charakterysyka technik prezentacji reklamy; 
• rodzaje postaci występujących w reklamie. 

Przekazy reklamowe mogą być przedstawiane w różny sposób. Oprócz wykorzysty
wania różnorodnych sposobów argumentacji, posługiwania się sloganami reklamowy
mi, wykorzystywania ilustracji, istotne jest również zastosowanie odpowiedniej tech
niki prezentacji reklamy. 

l • 
Techniki prezentacji reklamy 
Określone spo.soby prezentacji treści reklamowych korzystnych dla nadawcy l zgod
nych z zasadami uczciwej konkurencji. 

Można wyróżnić kilka podstawowych technik prezentacji reklamy: 
• demonstrację; 
• rekomendację; 

• styl życia; 

• fantazję; 

• kawałek życia; 

• dowód naukowy; 
• humor; 
• animację23 . 
Najpowszechniejszą technikąjest demonstracja. Polega na prezentowaniu pro

duktu, jego charakterystycznych cech i największych zalet. Demonstracje mogą za-

23 R. Nowacki, M. Strużycki, Reklama w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2002. s. 61-63. 
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Lem dotyczyć użyteczności produktu, wszechstronności zastosowania, sposobu 
użytkowania, prezentacji produktu przed i po użytkowaniu (np. w celu pokazania 
jego trwałości łub skuteczności działania), niezawodności produktu w każdych, na
wet bardzo trudnych warunkach. Niekiedy istotą demonstracji jest porównanie wła
snego produktu z produktami konkurencyjnymi, pokazanymi realnie lub ukrytymi 
za etykietami "inny produkt", "zwykły produkt" - jest to więc forma reklamy po
równawczej. 

Demonstracja produktu jest często łączona z rekomendacją. Połega ona na poka
zaniu postaci zachęcającej do zakupu produktu. Postacie występujące w reklamie mają 
za zadanie przyciągnąć uwagę odbiorcy, stworzyć odpowiednią, miłą atmosferę wokół 

produktu i samego przekazu reklamowego oraz przekonać do określonego zachowania 
(zakupu produktu). Dzięki ternu latwiej go zapamiętać i skojarzyć w momencie doko
nywania zakupów. W rek łamie wykorzystuje się różne typy postaci: 

• gwiazdy i znane osobistości - najczęśc iej wykorzystywane są osoby ze świa
ta rozrywki, filmu, sportu. rzadziej polityki lub życia społecznego czy też tzw. 
wyższych sfer. Podstawowym ich zadaniem jest przyciągnięcie uwagi oraz 
podwyższanie prestiżu produktu. Obserwowanie znanych osób sklania łudzi 
do zmiany własnego zachowania i naśladowania wzorów pokazywanych w re
klamie; 

• modelki lub modele -celem ich wykorzystywania jest odwoływanie się do 
estetyki , poczucia piękna i erotyki. Osoby te dzięki swej fizycznej atrakcyjno
ści przyciągają uwagę odbiorcy i wywatują chęć identyfikowania się z nimi, co 
również sklania do naśladowania ich zachowań (a więc zakupu i użytkowania 

określonych produktów): 
• ludowi i popularni bohaterowie - z reguły cieszą się powszechną sympatią 

i popularnością. Dobrze przyc iągają uwagę i sprzyjają zapamiętywaniu reklam. 
Często są symbolami określonych zachowań (znanych z historii bądź filmu), 
a reklamowany przez nich produkt doskonale "pasuje" do towarzyszących im 
sytuacji i ułatwia im działanie; 

• eksperci - ich wykorzystywanie opiera się na zaufaniu. jakim obdarzani są lu
dzie będący fachowcami w jakiejś dziedzinie (np. stomatolog występujący w re
klamie pasty do zębów). lcb opinie odwołują s ię do specjal istycznej wiedzy i do
świadczenia. Mają przede wszystkim rozwiewać wątpl iwości odbiorców rekla
my co do zalet pokazywanego produktu; 

• zwykli użytkownicy -stanowią obraz przeciętnego nabywcy, podobnego do 
odbiorcy reklamy. Dzięki ternu odbiorca łatwo wychwytuje reklamy produktów 
przeznaczonych "dla siebie" i pasujących do własnego stylu życia; 

• dzieci - wykorzystywanie dzieci w rekJamie ma największe zastosowanie 
w przypadku reklam kierowanych do ich rówieśników w celu wywołania efektu 
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naśladownictwa. W niektórych przypadkach postacie dziecięce występują rów
nież w reklamach kierowanych do dorosłych, mając na celu wywołanie pozytyw
nego nastawienia do produktu. 

Kolejną technikąjest styl życia . Jest ona wykorzystywana wtedy, gdy różnice po
między produktami są niewielkie. Koncentruje się zatem nie na przedstawianiu ich 
zalet (bo są one takie same dla wielu produktów), ale na pokazaniujakiemu stylowi ży
cia odpowiada reklamowany produkt (nowoczesnemu, tradycyjnemu, spokojnemu, roz
rywkowemu, luksusowemu). Takie reklamy stosuje się najczęściej w odniesieniu do na
pojów chłodzących, słodyczy, kosmetyków, alkoholi, papierosów, kawy, herbaty. 

Podobny charakter mają reklamy oparte na fantazji. Użytkowanie reklamowane
go produktu pobudza wyobraźnię bohatera, który odrywa się od realiów życia i prze
nosi się w świat fantazji. Tego typu fantazje mogą dotyczyć miłości, piękna, przygody. 
Przekazy najczęściej nie pokazują samego produktu, ale odwołują się do niego jedynie 
poprzez sugestie. Technika ta ma zastosowanie w reklamach kosmetyków, lodów, wy
robów czekoladowych, napojów. 

Odmienną technikąjest kawałek życia. Przekaz reklamowy pokazuje zwyczajne 
sytuacje życiowe, które mogą się przydarzyć każdemu. Postacie występujące w rekla
mie są najczęściej zwykłymi użytkownikami produktu, udzielającymi porady główne
mu bohaterowi. Treść przekazu opiera się na schemacie: kłopoty~ rozwiązanie pro
blemu dzięki zastosowaniu reklamowanego produktu -zadowolenie bohatera. 

Technika oparta na dowodzie naukowym pozwala na wykazanie wyższości 
reklamowanego produktu nad innymi. Jego cechy czy skuteczność zostają nauko
wo potwierdzone wynikami badań lub dodatkowo rekomendacją uznanych autory
tetów w danej dziedzinie. Typowym przykładem zastosowania tej techniki są rekla
my past do zębów, które pokazują naukowe dowody ich skuteczności. Często takim 
reklamom towarzyszą ekspertyzy techniczne pokazujące nowoczesne technologie, 
wysokie umiejętności i doświadczenie firmy w wytwarzaniu produktu. 

Wykorzystywanie humoru w reklamie pozwala na wyróżnienie przekazu spośród 
innych. Jest on wtedy łatwiej dostrzegany i wprowadza miły nastrój. Reklamy humo
rystyczne są uważane za mniej natrętne od tradycyjnych, bardziej atrakcyjne i lepiej 
zapamiętywane. Tworząc humorystyczne przekazy, należy pamiętać, że nie każdy ma 
takie same poczucie humoru - to, co śmieszy jedną osobę, może być nawet obraźli
we dla innej. Jest to uzależnione od cech demograficznych odbiorców (płeć, wiek, wy
kształcenie), kręgu kulturowego i obowiązującycb w społeczeństwie norm etycznych. 
Reklamy burnorystyczne mają albo charakter fabularny (pojawia się wtedy burnor sy
tuacyjny lub słowny), albo animowany (dochodzi wtedy żartobliwy wygląd postaci). 

Posługiwanie się animacją ma zastosowanie nie tylko w reklamach produktów dla 
dzieci. Tego typu przekazy nadają się do reklamowania produktów codziennego użyt
ku (np. napoje, benzyna), usług (np. bankowe, ubezpieczeniowe, telekomunikacyjne) 
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oraz produktów wstydliwych (np. prezerwatywy). Poza większą atrakcyjnością i ory
gina lnością przekazu ich za letąjest również możliwość dowolnego manipulowania po
staciami reklamowymi. Tworzenie takich reklam nie wymaga wysokich nakładów fi
nansowych. Są one proste, wyraziste, a zachowanie postaci jest często wyolbrzymio
ne. Animowanym reklamom telewizyjnym towarzyszy zazwyczaj dobrze opracowana 
ścieżka dźwiękowa z efektamj specjalnymi. W przypadku reklam drukowanych coraz 
popularniejsze jest prezentowanie kilkuelementowych historyjek ("komiksów"). 

Omówione techniki prezentacji reklamy pos iadają wiele cech wspólnych. Z reguły 
jeden przekaz reklamowy jest poŁączeniem dwóch lub nawet kilku z nich. 

Pytania i ćwiczenia 

l. Scharakteryzuj podstawowe techniki prezentacji reklamy. Która z tych technik wydaje Ci się 
najbardziej przekonująca? Odpowiedź uzasadnij. 

2. Jakie postacie mogą występować w reklamach? Która z nich najlepiej przekonuje Cię do za
kupu? Odpowiedź uzasadnij. 

3. Zbierz różne ogłoszenia reklamowe z prasy i nagraj różne reklamy telewizyjne i radiowe. 
Przeanalizuj je i odpowiedz na poniższe pytania~ 
a) jakie techniki prezentacji występują najczęściej? 
b) jakie produkty są reklamowane za pomocą poszczególnych technik? 
c) jakie techniki są najczęściej ze sobą łączone? 

4. Na podstawie materiałów zgromadzonych w poprzednim ćwiczeniu , zastanów się : 

a) jakie postacie najczęściej występują w reklamach? 
b) jakie produkty są reklamowane przez poszczególne typy postaci? 
c) z jakimi technikami prezentacji są łączone rekomendacje poszczególnych typów postaci 

reklamowych? 



ROZDZIAŁ4 

TECHNIKI LITERNICTWA 

4.1. Historia liternictwa 
Podstawowe zagadnienia: 
• histońa pisma; 
• alfabet. 

Pismo wywodzi się z prostego w konstrukcji obrazu (rysunku), który za pomocą 
umownych znaków graficznych miał przedstawiać myśl, ideę lub wydarzenie. Pierw
sze pismo obrazkowe zostało odkryte na kamiennych ścianach jaskiń. Pismo to za
miast symbolów dźwięków (czyli znaków) zawierało obrazy, które można zrozumieć 
i zinterpretować. Stopniowo znajdowało ono liczne zastosowanie na ścianach i fila
rach świątyń, na kolumnach, obeliskach, naczyniach ceramicznych, zbrojach. Najwię
cej śladów pisma obrazkowego zachowało się w Egipcie. Tam też na kilka tysięcy lat 
przed nasza erą stworzono pismo hieroglificzne, które zawierało obok stylizowanych 
zarysów przedmiotów pierwiastki sylabowe i wyrazowe. Kapłani i nieliczni uczeni 
egipscy posługiwali się również pismem hieratycznym, sp isując na papirusie24dzie
je swego narodu oraz notując najważniejsze obrzędy religijne. Materiałem trwalszym 
od papirusu był pergamin25 wyrabiany ze skór zwierzęcych. 

Równolegle w Azji Mniejszej powstała odrębna kultura babilońska, w której wy
korzystywano do napisów pismo klinowe. Był to dalszy etap rozwoju pisma, gdyż 
wprowadzał znaki zawierające pewną umowną treść. Nazwa pisma pochodzi od zna
ków odciskanych na mokrych cegłach i glinianych tabliczkach w kształc ie charaktery
stycznego klinu. Twórcami pierwszego alfabetu (nazwanego później pismem fenic
kim) byli około X wieku przed naszą erą Fenicjanie, zamieszkujący tereny zachodniej 
Azj i. Pismo to zostało później przejęte i udoskonalone przez Greków. Od nazw ich 
pierwszych liter (alfa, beta) pochodzi określenie alfabet, oznaczające zbiór wszystkich 
liter. Litery alfabetu gr eckiego są wykorzystywane do dnia dzisiejszego m.in. do 
oznaczania symboli używanych w naukach ścisłych: matematyce, astronomii, fizyce 
i elektrotechnice. 

24 Papirus 10 błotna trawa o wysokości do 4 metrów, która rosła wówczas dziko w delcie Nilu i była 
odpowiednio preparowana. Używano ją powszechnie przez wiele siuleci aż do VI wieku naszej ery. 

25 Nazwa .,pergamin" pochodzi od miasta Pergamon, gdzie po raz pierwszy uzyskano pergamin. Po
wszechnie stosowany był do XVII wieku naszej ery. 
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Około Y111 roku przed naszą erą Rzymianie przejęli alfabet grecki, uprościli go i zrnie· 
nil i proporcje poszczególnych liter. W okresie kułtury i cywilizacji rzymskiej (do 500 roku 
naszej ery) stworzone w ten sposób pismo łacińskie było najpowszechniej używane. 

Z pisma łacińskiego pod koniec m wieku naszej ery rozwinęło się pismo zwa
ne uncjałą. Wyróżniało się ono okrągłością liter, ich jednolitą wysokością i zmien
ną grubością wskutek ukośnie trzymanego podczas pisania pióra. Późniejszą odmia
ną uncjały była póluncjala, w której występowały litery o różnej wysokości , z dolny
mi i górnymi wydłużeniami. PółuncjaJa stanowiła przejście od antycznych liter o rów
nej wysokości (zwanych majuskułami) do liter o różnej wysokości (zwanych minu
skułami)26. 

W xn wieku w ślad za pojawieniem się nowego stylu w budownictwie następo
wały również zmiany w piśmiennictwie. Litery umieszczano blisko siebie, jednocze
śnie stawały s ię coraz węższe, a wszelkie zaokrąglenia przyjmowały kształt ostrych łu
ków. W ten sposób zrodziło się pismo gotyckie. Wraz z rozwojem europejskich uni
wersytetów i zapotrzebowaniem na książki. coraz powszechniejsze stało się ich prze
pisywanie. W tym celu stosowano pismo prostsze i bardziej czytelne, oparte na kursy
wie. W tym czasie znane były dwie odmiany pisma gotyckiego: jedna do dokumentów 
(bardziej ozdobna) i druga wykorzystywana na potrzeby codzienne (uproszczona). Pi
smo gotyckie (a właściwie jego odmiana zwana szwabachą) byto również wykorzysty
wane w wynalezionym w XV w. przez Gutenberga druku. Rozpowszechnienie drukar
stwa w kolejnych wiekach powodowało coraz większe różnicowanie czcionek. Obok 
pisma ręcznego powstawały odmienne czcionki drukarskie, mające charakter bardziej 
uporządkowany, oparty na klasycznych krojach liter. 

W okresie renesansu powszechnie stosowanym typem pisma była antykwa rene
sansowa, stanowiąca połączenie pisma łacińskiego i minuskuły. Wykształciła się 
z niej kursywa humanistyczna zwana italiką, a później cancellaresca, będąca pi
smem wyjątkowo ozdobnym i eleganckim. Rozwój ozdobnego pisma uwidocznił s ię 

szczególnie w okresie baroku. Powstała wtedy m.in. antykwa holenderska, charak
teryzująca się występowaniem delikatnych ozdobników (zwanych szeryfami). 

W XYW wieku wraz z rozwojem techniki miedziorytu wykorzystywanej do ilu
strowania książek, powstała antykwa klasycystyczna. Była ona pismem drukarskim, 
opartym na jednolitej strukturze liter tworzonych za pomocą cienkich linii (grawero
wanych metalową igłą na miedzianej płytce). 

Piśmiennictwo zawierające elementy ozdobne, określane jako eklektyczne (często 
udziwnione) rozwijało się aż do końca XIX wieku. Dopiero w XX wieku nastąpil po
wrót do liter o klasycznych kształtach. Wykształciły się również nowoczesne kroje li
ter, często wykorzystywane we współczesnej sztuce reklamowej. 

26 Mirms oznacza z la.ciny "mniejsze"', a mailtS - "większe"'. 
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Tabela 6. Wzory obrazujące historyczny rozwój pisma 

Rodzaj pisma l Przykłady znaków i liteT 

Obrazkowe 

Hieroglifowe cad f> m ~ 71 ~&: Y 

Hieratyczne .. ~l itt ~1' ::::z. I 
Klinowe ~~~~...r~~ 
Fenickie 491A~ Yit:::JQ?>q_ r 
Greckie AA~R'1l lt6~E=F 

Łacińskie ABC D E F 

Uncjała f'J ltć' J r.J$1b>-h~OO'\N l S bU JI."'J· 

Półuncjała O..bCJE:fC.j11LM 
Gotyckie ~· Sinicnut pmmpco 
Antykwa renesansowa Murtce tam croceo matabtc udlercS'tur.o. 

Italica Apres La m ort d11 crEatmr de la typographie, 

Cancellaresca 1Jfus~6iu)'j'JmJeunónlf&!"JnnfDi!tJ""~lmtmGuz:nea(~~ 

Antykwa holenderska nem coram Deo. De~~& mim in c~lo, et tu Juptr 

Antykwa klasycystyczna Quousque tandem abure-

Eklektyczne A~~il~if 
Źródło: Opracowanie własne. 

Pytania i ćwiczenia 

l. Przedstaw najważniejsze etapy rozwoju pisma. 
2. Które z wymienionych rodzajów pism są Twoim zdaniem wykorzystywane w dzisiejszych 

czasach? 
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4.2. Systematyka krojów pisma 
Podstawowe zagadnienia: 
• pojęcie liternictwa; 
• pojęcle kroju pisma; 
• kroje pjsma w drukarstwie. 

W dzisiejszych czasach znajomość zasad pisania i odczytywania liter i symboli jest 
jedną z podstawowych fonn komunikowania się. Jest ona wykorzystywana zarówno 
w kontaktach między ludźmi , jak i w szeroko rozumianej działalności biznesowej. Nie 
sposób wyobrazić sobie funkcjonowania czegokolwiek bez posługiwania się pismem. 
Jest ono stosowane w drukowaniu książek, czasopism, pojawia się w urbanistyce i ar
chitekturze, a także znajduje swoje miejsce w działalności rek lamowej. 

W zależności od przeznaczenia pismo może być traktowane równorzędnie wobec 
innych form artystycznych (takich jak rysunek, płaszczyzna, fonna czy barwa), może 
być im podporządkowane lub też może mieć charakter dominujący czy nawet wyłącz

ny. W każdym przypadku wymaga się jednak dobrej czytelności pisma27. Podstawą 
wykorzystywania pisma jest znajomość zasad liternictwa. 

l • 
Liternictwo 
dział sztukigraficznej zajmujący się projektowaniem i wykonywaniem liter28 . 

Liternictwo obejmuje czynności związane z projektowaniem kształtu liter, kom
ponowaniem ich w napisy, łączeniem z rysunkiem, znakiem lub obrazem. W rekłamie 

znajduje zastosowanie przede wszystkim przy tworzeniu szyldów, haseł , opakowań, 

etykiet, plakatów, wywieszek cenowych, tekstów ogłoszeń itp. Wiąże się to z ciągle 
wzrastającym znaczeniem atrakcyjności i estetyki kompozycj i literniczych w oddzia
ływaniu na k)jenta29. 

Możliwości stosowania różnorodnych fonn Literniczych są praktycznie nieograni
czone. lm bardziej rozwija się technologia posługiwania się drukiem i produkcji róż
nych materiałów reklamowych, tym większą dowolność mają graficy. Pomimo to ist
nieje jednak powszechnie obowiązująca systematyka krojów pisma. 

l 
• 

Krój pisma 
to zespół wszystkich liter alfabetu mających wspólne l charakterystyczne cechy30 . 

27 T. Szanto, Pismo i styl, Ossolineum, Wrocław 1986, s. 122. 
28 Słownik \lprazów obcych, praca zb. pod red. J. Tokarskiego, PWN, Warszawa 1980, s. 432. 
19 J. Lux, A. Micbalska-Kobieła, Reklama, Oficyna Poligraficzno-Wydawnicza Adam, Warszawa 

2001, s. 28. 
JO Tamże, s. 30. 

., 
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Konieczność jej uwzględniania wynika chociażby z faktu, że na świecie zarejestro
wanych jest obecnie ponad 6000 krojów pisma łacińskiego, z których każdy może wy
stępować w 15 stopniach (wielkościach) czcionek. Trzeba też podkreślić, że piśmien

nictwo ulega ciągłym zmianom, a w różnych częściach świata stosowane jest odmien
ne nazewnictwo dla krojów pisma. Najczęściej jednak dla ich wyróżnienia stosuje się 
klasyfikację opartą na pięciu podstawowych cechach: 

• okresie powstania czcionld; 
• charakterystycznych cechach graficznych; 
• rodzaju i sposobie wykorzystania przyrządu stosowanego do rysowania kroju liter; 
• kontrastach linii głównych i łączących; 

• wielkości i kształcie szeryfów (czyli elementów ozdobnych). 
Wyodrębnione na tej podstawie kroje pism stosowanych w drukarniach można po

grupować w następujący sposób (tabela 7): 
• antykwa, charakteryzująca się literami dwuelementowymi z szeryfami. Obej

muje najpopularniejsze rodzaje czcionek, powszechnie stosowane przy pisaniu 
długich tekstów. Nie ma specyficznego zastosowania reklamowego; 

• egipcjanka, charakteryzująca się literami jednoelementowymi i szeryfarni tej 
samej grubości co litera. Podobnie jak antykwa pismo mało oryginalne, nie ma
jące specyficznego zastosowania; 

• grotesk, charakteryzujący s ię literami jednoelementowymi lub o minimalnie 
zróżnicowanych grubościach bez jakichkolwiek szeryfów. W reklamie stosowa
ny dla podkreślenia prostoty lub automatyzacji; 

• pisanka, wzorowana na piśmie ręcznym, przypominającym kaligrafię, najczę

ściej o pochyłych literach z liniami róznej grubości i dużej liczbie ozdobników. 
Krój naśladujący pismo ciągłe. W rekłamie służy podkreślaniu indywidualizmu; 

• gotyk, mający charakter dekoracyjny, o literach ostro zakończonych, z małą ilo
śc ią zaokrągleń i występującymi ozdobnikami. Wykorzystywany w reklamie dla 
podkreślenia wielowiekowej tradycji i historii; 

• pisma dekoracyjne, nienależące do .żadnej grupy i mające charakter indywidu
alny, najczęściej o fantazyjnych kształtach liter i ozdobników. Często wykorzy
stywane w reklamie ze względu na oryginalność. 

Pytania i ćwiczenia 

l. Co to jest liternictwo? 
2. Na podstawie jakich cech można dokonać klasyfikacji podstawowych krojów pisma? 
3. Przeanalizuj czcionlci dostępne w oprogramowaniu komputerowym. Zastanów się, jakie kro

je pisma reprezentują? 
4. Zaprojektuj własny krój pisma dekoracyjnego. 
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Tabela 7. Przykłady pods tawowych krojów pisma 

Rodzaj kroju pisma Rodzaj czcionki Przykład 

Antykwa limes New Roman ABCDEabcde 
1234567890 

Egipcjanka Courier New ABCDEabcde 
l 2 3 4 5 6 7 8 9 o 

Grotesk Aria l ABCDEabcde 
1234567890 

Pisanka Edwardian Script ITC 
!łn§lf?!J {j}j'C(5 a b o d fJ 

1.284667890 
Gotyk Old English Text MT 

~~QI:łlBQfabcbe 
1234567890 

Pismo dekoracyjne Ravle ABe'DRcabccle 
123458'1880 

Zródlo: Opracowanie własne. 

4.3. Budowa liter i cyfr 
Podstawowe zagadnienia: 
• pojęcie minuskuły i majuskuły; 
• masa i światlo litery; 
• odstępy między literami, wyrazami i wierszami. 

Każde pismo składa się z liter małych, dużych, cyfr oraz dodatkowych znaków 
(kresek, kropek, przecinków, nawiasów itp.). Litera jest znakiem graficznym dla poje
dynczego dźwięku mowy. Analizując budowę każdej Litery czy cyfry, stwierdzamy, że 
składa się ona z linii pionowych, poziomych, ukośnych oraz łuków. 
Małe litery (minuskuły), zwane pismem tekstowym, mają trzy wysokości 

i dają się wpisać w cztery l i nie. Tworzą one trzy grupy: 
• a, c, e, i, m, n, o, r, s, u, v, w, x, z; 
• b, d, f, h, k, l, t; 
• g, j , p, q, y. 

.., 
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Duże litery (majuskuJy), zwane wersalikami, sąjednakowej wysokości i moż
na je ująć w dwóch liniach: A, B, C, D, E, F, G, H, l , J, K L, M, N, O, P, Q, R, S, 
T, U, V, W, X, Y, Z. 

Podstawowymi fonnami geometrycznymi naszych liter są koło, trójkąt i kwadrat. 
Każda litera zajmuje w przestrzeni pewien obszar (pole). Pole to dzieli się na masę li
tery i światło litery. Masa litery to część jej pola, która zostaje zapisana (na rysunku li 
zaznaczona jest kolorem czarnym). Natomiast światło litery to ta część jej pola, która 
pozostaje wolna (na rysunku li jest to białe pole wewnątrz litery zaznaczone strzałką). 
Istnieje jeszcze światło między literami. Litery na leży łączyć w taki sposób, aby świa
tło między wszystkimi literami było optycznie jednakowe. 

Rysunek 11. Masa i światło litery 

AlłG-D-B=F ] 
Źródło: Opracowanie własne. 

Tabela 8. Przykłady pisma o różnej budowle liter 

Kryterium Pismo proste Pismo pochyle (kursywa) 
kąta pochylenia ABC DE ABC DE liter 

Kryterium Pismo wąskie Pismo normalne Pismo szerokie 
szerokości ABC DE ABC DE ABC DE liter 

Kryterium Pismo cienkie Pismo normalne Pismo półgrube Pismo grube 
grubości ABCD ABCD ABCD ABCD elementów liter 

Kryterium Pismo jednoelementowe Pismo dwuelementowe 
zróżnicowania ABC DE ABC D E elementów liter 

Zród/o: Opracowanie własne. 

Tworząc kroje pisma, naleźy uwzględnić: 
• kąt pochylenia Uter, na podstawie którego wyróżniamy pismo proste (pi

onowe) oraz pochyle (kursywę) o kącie pochylenia najczęściej 75°; 
• szerokość kreślonych liter, na podstawie której wyróżniamy pismo normalne, 
wąskie oraz szerokie; 
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• grubości elementów liter, na podstawie której wyróżniamy pismo cienkie, 
normalne, półgrube oraz grube; 

• zróżnicowanie elementów liter, na podstawie którego wyróżniamy pismo 
jednoelementowe (o jednakowej szerokości wszystkich elementów) oraz 
dwuelementowe (o różnej szerokośc i elementów składowych). 

Poszczególne kroje pisma mogą być uatrakcyjniane ozdobnikami, tzw. szeryfami. 
Szeryfy mają bardzo różne kształty - od kresek i kropek do elementu odpowiadającego 
szerokości litery (tabela 9). 

Tabela 9. Przykłady szeryfów w różnych krojach pisma 

Arrus Pl ABCDEF 

Times New Roman ABCDEF 

English157Pl S!i!!$ Cfi'fg W !T 

Couńer New A B C D E 

ClarendonPL ABCDEF 
OrandaPL ABCDEF 
Źródło: Opracowanie własne. 

Napisy składają się z liter, zaś liczby zapisywane są za pomocą cyfr. Każdy krój 
pisma ma odpowiedni zestaw cyfr, które mają wysokość liter majuskułowych. Roz
różniamy cyfry rzymskie i arabskie. Pierwsze stosuje się do celów archaizacji tekstu, 
oznaczania miesięcy, rozdziałów i tomów książek. itp. W życiu codziennym używamy 
cyfr arabskich (tabela l 0). 

Tabela 10. Cyfry rzymskie i arabskie 

Cyfry rzymskie Cyfry arabskie 

l 11 III IV V VI VII VIII IX X L C D M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 o 
Źródło: Opracowanie własne. 

Na przejrzystość zapisów literniczych składają się nie tylko kroje pisma. ale rów
nież odstępy. Mogą one dotyczyć odległości pomiędzy: 

• Uterami - nie można zakładać jednakowych odstępów między literami, ponie
waż między dwoma Li terami okrągłymi (np. "o" i "c") odległość powinna być 
mniejsza niż między literami z górnymi wydłużeniami (np. "d" i .,1"); 

• wyrazami - najczęściej stosuje się odstępy równe pełnej szerokości litery "0 " 
danego kroju pisma; 
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• wierszami (interlinie) - nigdy nie powinny być mniejsze od odstępów między 
wyrazami. W tekstach składających się z małych liter należy stosować takie od
stępy, aby dolne wydłużenia litertypu "g, j , p" nie przecinały linii wysokościgór
nych wydłużeń liter typu "d, k, t" znajdujących się w dolnym wierszu. 

Linie liter określają nie tylko ich wewnętrzne światło , ale regulują także proporcje 
odległości między li terami. Dany rodzaj pisma tylko wówczas będzie czytelny, gdy 
wewnętrzne światło liter oraz odstępy między literami będą z sobą zharmonizowane. 
Mniej czytelne jest pismo składające się tylko z dużych liter, bardziej zaś z małych 
liter. Jest to związane z tym, że w czasie czytania oko zazwyczaj śledzi górnąpołowę 

wiersza, a w przypadku minuskuł wykazuje ona cechy łatwiejsze do odróżnienia. 
Oprócz odstępów między literami , wyrazami i wierszami istotną rolę odgrywa

ją również marginesy. Są to odległości od brzegów kartki poprawiające czytelność. 
Ich wielkość uzależniona jest od rozmiarów powierzchni, na której wykonane są na
pisy, ilości oraz przeznaczenia tekstu. W publikacjach tekstowych (np. książki) wy
korzystuje się określone schematy ustawień marginesów- górny jest z reguły takiej 
samej wielkości jak boczne, natomiast dolny - nieco większy. W przypadku ogło
szeńreklamowych istnieje duża dowolność posługiwania się marginesami. Często są 
one znacznie większe niż w normalnym tekście, a wielkość każdego z nich jest od
mienna. 

Pytania i ćwiczenia 

L Czym różni się minuskuła od majuskuły? 
2. Wskaż titery, które mają najwięcej światła. 

3. Przedstaw wzór kroju pisma: 
a) prostego, wąskiego, cienkiego i jednoelementowego; 
b) pochyłego, nonnałnego, grubego i dwuełementowego; 

c) prostego z szeryfami. 
4. Jakie zasady dotyczące odstępów obowiązują w liternictwie? 

4.4. Układy liternicze i ich wykorzystanie 
Podstawowe zagadnienia: 
• rodzaje układów literniczych; 
• techniki wykonywania napisów; 
• wykorzystanie układów literniczych w reklamie; 
• zasady tworzenia układów literniczych; 
• materiały stosowane w reklamie. 

Przedstawione zasady budowy i wykorzystywania liter stosowane są do tworzenia 
układów literniczych. 
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Układ literniczy l 
• zestawienia liter i wyrazów, które tworzą przemyślaną kompozycję . 

Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje układów literniczych (tabela 11)31 : 

• symetryczny, w którym wszystkie wiersze mają wspólną, położoną na środku oś; 
• asymetryczny, który nie ma osi symetrii. Przykładem są układy krawędziowe, 

wyrównane do prawej lub lewej strony. 

Tabela 11 . Układy liternicze s ymetryczne l asymetryczne 

Układ literniczy Układ literniczy Układ literniczy 
symetryczny, niesymetryczny, niesymetryczny, 

w którym wszystkie wiersze który nie ma osi symetrii, który nie ma osi symetrii, 
mają wspólną, połotoną wyrównany do prawej wyrównany do lewej 

na środku oś krawędzi strony krawędzi strony 

Zródlo: Opracowanie własne. 

Z układami literniczymi związane są również techniki wykonywania napisów. 
Pozwalają one na wyróżnienie pisma: 

• narzędziowego; 

• konstruowanego. 
Pismo narzędziowe powstaje przy użyciu narzędzia, które umaczane w farbie lub 

tuszu zostawia określony ślad. Pierwszymi narzędziarni służącymi do pisania były zwy
kłe patyki, później ptasie pióra Obecnie wykorzystuje się ołówki, długopisy, flamastry, 
pędzle, pióra stalowe. Pismo narzędziowe jest pismem odręcznym, łatwym do wykona
nia, podkreślającym osobisty i bezpośredn i charakter tekstu. 

Pismo konstruowane opiera się na budowaniu liter z wykorzystaniem kształtów 
geometrycznych. Zazwyczaj polega na wyrysowaniu konturów liter i cyfr za pomocą 
jakiegokolwiek narzędzia (np. ołówka), a następnie wypełnienia go farbą lub tuszem. 
Pismo konstruowane jest łatwe do odczytania nawet z dużej odległości. Nie wyma
ga odręcznego pisania, ale umożliwia wykorzystanie do pisania wzorników. Wzor
niki są to gotowe szablony zawierające otwory w kształcie liter lub cyfr. Wykonywa
nie napisów przy użyciu wzornika polega na zamalowywaniu tych otworów na okre
ślonej płaszczyźnie. 

Zaletą pisma konstruowanego jest równie-ż możliwość tworzenia napisów 
przestrzennych (zwanych również plastycznymi). Są to napisy wykonane w perspek
tywie, czylj posiadające trzeci wymiar. 

31 Tamże, s. 33. 
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W reklamie układy Liternicze wykorzystywane są do projektowania: 
• szyldów; 
• wywieszek informacyjnych (o godzinach otwarcia sklepów, promocyjnych); 
• wywieszek cenowych; 
• opakowań; 
• drukowanych materiałów reklamowych (ulotek, folderów, plakatów, ogłoszeń pra

sowych); 
• znaku graficznego finny. 
Tworząc układy Liternicze dla potrzeb reklamy, należy przestrzegać kilku zasad. 

Pierwszą z nich jest dopasowywanie napisów do charakteru reklamowanego 
produktu lub branży. Przyjmuje się, że reklamowanie nowości rynkowych lub pro
duktów charakterystycznych dla nowych branż (np. nowoczesne sprzęty gospodarstwa 
domowego, sprzęt informatyczny, telefony komórkowe) powinno wykorzystywać pisma 
proste i czytelne, oparte na nowoczesnych krojach pisma. W przypadku produktów po
siadających długą tradycję (np. znane alkohole, kawa, herbata, ekskluzywne wyroby cze
koladowe) stosuje się pisma mniej czytelne, oparte na kroju pisanki lub gotyku. Wyroby 
lekkie i delikatne (artykuły kosmetyczne, bielizna, odzież damska, zabawki) powinny 
być również reklamowane przy zastosowaniu podobnych stylów napisów (np. pisanki, 
pisma pochyłego), z różnego rodzaju ozdobnikami. Z kolei produkty ciężkie (np. meble, 
duży sprzęt gospodarstwa domowego) wymagają pisma masywnego, konstruowanego. 

Istotne znaczenie ma również atrakcyjność napisu. Napisy reklamowe mają za 
zadanie przyciągać uwagę i wywoływać określone skojarzenia odbiorców. W tym celu 
wykorzystuje się wszelkiego rodzaju ozdobniki, podkreślenia, zróżnicowanie odstę

pów między )jterami, wyrazami i wierszarnii, łączenie różnych krojów pisma, stosowa
nie różnego tła. Często stosuje się w tym celu oryginalne układy li ternicze oparte na 
różnych kierunkach pisania (pionowy, poziomy, ukośny, półokrągły). 

Ostatnią zasadąjest zapewnienie czytelności napisów. Czytelność układów liter
niczych uzależniona jest od: 

• tła, na jakim prezentowany jest napis - biały tekst na czarnym tle jest czy
telniejszy niż tekst czarny na tle białym. Tło jednokolorowe poprawia czytelność 
napisów, dwu- lub więcejkolorowe lub tło cieniowane ją ogranicza (wymaga naj
częściej stosowania różnych kolorów Liter); 

• kroju pisma - niektóre kroje pisma są bardziej czytelne od innych, np. grotesk 
i antykwa są bardziej czytelne od egipcjanki i pisanki, a najmniej czytelne są go
tyk i pismo dekoracyjne; 

• budowy liter- pismo proste jest bardziej czytelne niż kursywa; 
• techniki wykonania napisu -pismo narzędziowe jest ogólnie bardziej czytel

ne od konstruowanego, ale pismo konstruowane jest łatwiej odczytywane z du
żych odległości ; 
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• wielkości liter - im większe pismo, tym bardziej jest czytelne; 
• odstępów między literami, wyrazami, wier szami - zbytnie zmniejszania lub 
zwiększanie odstępów ogranicza czytelność. 

Rysunek 12. Porównanie czytelności napisu ,.Reklama" 

Czarny napis na białym Ue Biały napis na czarnym Ue 

REKLAMA REKLAMA 
Krój pisma: antykwa Krój pisma: gotyk 

REKLAMA l l REKLAMA 
Pismo proste Pismo pochyłe (kursywa) 

REKLAMA l l REKLAMA 
Pismo narzędziowe Pismo konstruowane 

REKLAMA l l REKLAMA 
Litery małej wielkości Litery dużej wielkości 

REKLAMA l l REKLAMA 
Odstępy między literami normalne Odstępy między literami powiększone 

'7----_RE_ KL_ AMA _ _ ~I l R E K L A M A l 
Źródło: Opracowanie własne. 

Wykorzystywane w reklamie układy liternicze wykonywane są na różnych ma
teriałach: papierze, folii , materiałach tekstylnych, drewnie, tworzywach sztucznych, 
szkle, metalach. W zależności od rodzaju wykorzystywanego materiału napisy powsta
ją dzięki wykorzystaniu drukarek laserowych lub atramentowych, letraseru umożliwia
jącego odbijanie liter (tzw. kalkotekst) lub plotera., za pomocą którego rysuje się, gra
weruje lub wycina litery w materiałach twardych. 

Podstawowym materiałem wykorzystywanym w reklamie jest papier32• Ma po
stać arkusza lub wstęgi określonego formatu. Stosowany jest we wszystkich for
mach reklamy wydawniczej (prasa, plakaty, publikacje zwarte i luźne, opakowania). 
Poszczególne garunki papieru różnią się od siebie wieloma cechami: chemicznymi 
(kwasowością, alkalicznością, hlgroskopijnością), optycznymi (przezroczystością, 

31 Tamte. s. 41-45. 
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połyskiem), rodzajem powierzchni oraz wytrzymałością. Z punktu widzenia przy
datności reklamowej najbardziej istotne są następujące klasyfikacje wyrobów papie
rowych: 

• ze względu na gramaturę, tj. ciężar l m2 wyrażonego w gramach (g/m2
)- wyróż

nia się bibułkę (do 25 g/m2) , papier (30-165 g/m2), karton (180-320 g/m2) oraz 
tekturę (powyżej 320 g/m2

); 

• ze względu na przeznaczenie- wyróżnia się papier drukowy, do pisania, do ryso
wania, akwarelowy, pakowy; 

• ze względu na sposób wykończenia -wyróżnia się papier matowy, szorstki, gła
dzony jedno- lub dwustronnie tłoczony, czerpany, satynowany jedno- lub dwu
stronnie powlekany, półpergamin, pergamin oraz samoprzylepny; 

• ze względu na fonnat - wyróżnia się znormalizowane formaty: A przeznaczone 
do druku czasopisma i książek (poligrafii), B przeznaczony do kartonów (druk 
plakatów, niekiedy również czasopism i książek) oraz C przeznaczony do opako
wań, teczek i kopert. 

Bardziej trwałym niż papier materiałem jest folia samoprzylepna. Składa się z cien
kiej warstwy PCW lub poliestru pokrytej z jednej strony klejem przylegającym do papieru 
pokrytego silikonem. Jej zaletąjest możliwość wielokrotnego przyklejania i odklejania 
oraz odporność na działanie warunków atmosferycznych. Ze względu na odporność często 
wykorzystuje się również twarde podloża z tworzyw sztucznych. Są stosowane przede 
wszystkim w do produkcji szyldów, tablic, znaków informacyjnych, ścianek działowych, 

półek itp. Często wykorzystywane są również podłoża miękkie z tworzyw sztucznych 
(głównie z winylu wzmocnionego siatką poliestrową) . l ch dodatkową zaletąjest elastycz
ność, lekkość i łatwość transportu. Znajdują zastosowanie przy produkcji wielkofonna
towych plansz, transparentów, flag, banerów reklamowych. W ostatnim czasie tracą na 
znaczeniu materiały tradycyjne, takie jak drewno, szkło, metal, materiały tekstylne. Są 
mniej odporne na działanie warunków atmosferycznych, trudniejsze w obróbce i mniej 
wygodne w użytkowaniu (m.in. ze względu na znacznie większy ciężar). 

Pytania i ćwiczenia 

l. Zaprojektuj symetryczny i asymetryczny układ literniczy, wykorzystując znane powiedzenie 
lub przysłowie. 

2. Zaprojektuj wywieszki cenowe: 
a) dżemu truskawkowego; 
b) drukarki laserowej; 
c) herbaty; 
d) pralko-suszarki; 
e) usług kosmetycznych. 

3. Zbierz prasowe ogłoszen ia reklamowe różnej wielkości i oceń czytelność zastosowanych 
w nich układów literniczych. 
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4. Zbierz opakowania różnych produktów i oceń, w jaki sposób dopasowane jest l itemictwo do 
rodzaju produktu. 

5. Scharakteryzuj podstawowe materiały stosowane w .reklamie. 

4.5. Kolory i barwy w reklamie 
Podstawowe zagadnienia: 
• pojęcie koloru i barwy; 
• cechy koloru; 
• klasyfikacja barw; 
• oddziaływanie kolorów na nabywcę. 

Kolor można analizować z perspektywy wiel u dziedzin naukowych: fizyki, chemii, 
fizjologii, psychologii i matematyki. Z punktu widzenia wykorzystania w reklamie in
teresuje nas analiza koloru jako: 

• światła (fizyka); 
• zjawiska percepcyjnego (fizjologia i psychologia)33 . 

' • 
Kolor 
jest to postrzegana wzrokowo właściwość przedmiotu, zależna od stopnia pochłania· 
nia, rozpraszania lub przepuszczania promieni świetlnych34 • 

Jednym z problemów nurtujących człowiekajuż od czasów starożytnych było usys
tematyzowanie kolorów. W ciągu ostatnich lat odkrycia zasad fizyki dotyczące proce
sów tworzenia kolorów przyczyniły się do podkreślania zale.żnośc i pomiędzy kolorem 
a światłem. Na bazie tego wyróżnia się trzy podstawowe cechy koloru: 

• barwę, czyli jakość: 
• nasycenie, czyli intensywność; 
• jasność , czyli odcień albo blask. 
Widzenie przedmiotów jest ściśle związane z obecnością światła. Jego promienie, 

które dobiegają ze słońca, nazywamy światłem białym. Zawiera ono wszystkie barwy 
tęczy, które są widoczne po rozproszeniu za pomocą pryzmatu: czerwoną, pomarań
czową, żółtą, zieloną, niebieską i fioletową (rozszczepienie światła białego oraz koło 
barw prezentuje załącznik VI). 

' • Barwa 
jest to ta jakość koloru, od której pochodzi jego nazwa . 

Tradycyjną formą przedstawiania barw jest ich rozmieszczanie na kole, zwanym 
kołem barw. Na tej podstawie klasyfikuje się barwy na: 

33 Aranżacja 11ry;staw sklepowych, Arkady, Warszawa 200 l, s. 4~7. 
34 Lebykon PPlN, PWN, Warszawa 1972, s. 87_ 
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• podstawowe (zasadnicze) - żadnej z nich nie można otrzymać ze zmieszania 
z inną i żadna nie posiada jakiegokolwiek wspólnego elementu z dwiema pozo
stałymi. Na kole barw leżą one w równej odległości od siebie. Należą do nich: 
żółta, czerwona l niebieska; 

• pochodne (wtórne lub dopełniające) - powstają ze zmieszania sąsiadujących 
ze sobą barw podstawowych. Mają one różne odcienie w zależności od proporcji 
użytych barw podstawowych. W kole barw znajdują się zatem pomiędzy barwa
mi podstawowymi. Należą do nich: 

zielona = niebieska +żółta 
pomarańczowa = żółta + czerwona 
fio letowa = czerwona + niebieska 

Barwy leżące na kole barw naprzeciw siebie noszą nazwę komplementarnych (prze
ciwstawnych), gdyż uzupełniają spektrum (n p. barwą komplementarną do żółtej jest fiole
towa powstała ze zmieszania barw czerwonej i niebieskiej). Zmieszanie barwy podstawo
wej z pochodną komplementarną wobec niej daje zawsze kolor szary. 

Im bliżej siebie w kole barw znajdują się dane barwy, tym bardziej ze sobą harmoni
zują, ponieważ zawierają barwę sąsiadują~ą. Wszystkie barwy można podzielić również 
na neutralne (czerń, biel, szarość) i kolorowe (wszystkie oprócz neutralnych). 

Drugą cechą charakteryzującą kolor jest nasycenie. Określa ono intensywność wy
stępowania barwy, czyli jej czystość. Barwy czyste wykorzystywane są bardzo rzadko. 
Zazwyczaj ich intensywność jest zmniejszana przez dodanie czerni, bieli lub szarości. 

Trzecią cechą koloru jest jego jasność, nazywana również blaskiem. Jasność lub 
ciemność danego koloru pozwala na określenie jego odcieni. Biel błyszczy się najbar
dziej, czerń - najmniej. Każdą barwę można rozjaśnić prawie do białości lub przyciem
nić do tego stopnia, że zbliży się do czerni. Zmiana blasku charakterystycznego dla dane
go koloru zmniejsza stopieńjego nasycenia i powoduje rozmywanie się koloru. Nie moż

na zmienić blasku danego koloru, nie zmieniając jednocześnie jego nasycenia. 
Kombinacja nasycenia i jasności pozwala. na uzyskanie kolorów określanych jako zim

ne lub ciepłe. Najczęściej za kolory ciepłe uznaje się żółty, pomarańczowy i czerwony. 
Z kolei do kolorów zimnych zalicza się zielony, niebieski i :fioletowy. Temperatura koloru 
nie zawsze zależy jednak wyłącznie od jego barwy. Jeżeli weźmiemy innąjego cechę, np. 
jasność, to określenia ciepły i zimny mogą być kojarzone z kolorami jasnymi i ciemnymi. 

Kolory podlegają wielu uwarunkowaniom, które mogą na nie wywierać zasadniczy 
wpływ. Czynnikami, które mogą zmienić kolor, są: 

• oświetlenie - sztuczne światło znacząco zmienia barwy w porównaniu ze świat
łem naturalnym. Najgorsze jest oświetlenie światłem jarzeniowym, gdyż barwy 
w tym świetle nabierają odcienia szarego. Na widzenie przedmiotu wpływa rów
nież rozproszenie światła łub jego punktowość; 

• interakcja mjędzy kolorami - zestawienie dwóch odmiennych kolorów obok 
siebie powoduje, że odbierane są one inaczej. Przykładowo, jeże li czerwone koło 
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umieścimy na ciemniejszym (np. zielonym) i jaśniejszym (błękitnym) tle, to koło 
na pierwszym z nich będzie wydawało się żywsze i jaśniejsze, a na drugim - ciem
niejsze. Rozjaśnienie otoczenia zwiększa intensywność i jasność koła. 

Komponowanie kołorów nie jest rzeczą łatwą. Istniejąjednak zasady, które je uła

twiają. Wykorzystują one zależności wynikające z koła barw: 
• zestawienie monochromatyczne- polega na wykorzystywaniu odcieni jednego 

koloru. Takajednobarwność daje wrażenie spokoju, elegancji, wyczucia smaku; 
• zestawienie harmonijne - polega na doborze kolorów opartych na tej samej 
połowie kola barw (np. żółta, pomarańczowa, czerwona tworzą zestawienie cie
ple, a zielona, niebieska i fioletowa - zimne). Tego typu zestawienie jest bardzo 
uniwersalne. Ma charakter stonowany i może być szeroko wykorzystywane; 

• zestawienie kontrastowe - polega na zestawieniu barw leżących w kole barw 
naprzeciw siebie (niebieski- pomarańczowy, żółty - fio letowy, czerwony - zie
lony). Jest to najtrudniejsza kompozycja kolorystyczna wymagająca największe
go wyczucia. 

Bardzo istotnym czynnikiem związanym z wykorzystaniem kolorów w rekla
mie jest ich oddziaływanie na organizm i psychikę nabywcy. Kolory przyciągają 
uwagę, podkreślają kontrast, podwyższają poziom estetyczny, zwiększają zapamiętywal

ność, niosą ze sobą wiele informacji, skojarzeń , symboli i znaczeń, na podstawie których 
nabywcy wyciągają wnioski na temat produktów lub miejsc sprzedaży (tabela 12). Róż
ne barwy wywołują odmienne emocje. Odpowiednie wykorzystanie koloru w reklamie 
może więc wzmagać łub osłabiać siłę przekazu reklamowego. Bardzo ważną cechą 
kolorów jest ich znaczenie w różnych kulturach, przykładowo w kułturze europejskiej 
biel jest kołorem czystości, a w japońskiej - symbolizuje żałobę. Jest to bardzo istotne 
w przypadku stosowania tych samych reklam w różnych krajach. 

Tabela 12. Kolory i ich wykorzystanie w reklamie 

Kolor Symbolika Sposób 
Wykorzystanie 

l skojarzenia oddzjafywanla 

Czerwony życie. milość, seks. przyciąga uwagę, zwiększa produkty żywnościowe, 

namiętność, siła, energia, zainteresowanie, pobudza używki, mięso, kosmetyki, 
aktywność, ciepło, ogień, apetyt, podkreśla seksapil, samochody, usługi 
gwałtowność, agresja, wyzwala impulsywną rozrywkowe 

alarm, niebezpieczeństwo, chęć zakupu, preferowany 
sukces, aktywność, szczególnie przez osoby 

śmlalość młode 

Pomarańczowy radość, rześkość, obfitość, przyciąga uwagę, wzmaga architektura, narzędzia, 
sytość, pełnia życia, aktywność, dodaje s~. budownictwo, produkcja, 

młodość, entuzjazm, dobre optymizmu, pewnoścl napoje orzeźwiające. 
samopoczucie, pewność siebie, nastraja wesoło, energetyzujące, 

wzbudza sympatię, produkty o charakterze 
jest dobrze odbierany impulsywnym 

przez młodzież 
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Żółty optymizm, otwartość, pobudza apetyt, handel, rozrywka, usługi, 

Inspiracja, umysł, intelekt, w połączeniu komunikacja, zakupy 
komunikatywność, z czerwienią lwo!Zy ratalne, produkty związane 
zazdrość, złośliwość łatwo zapamiętywaną ze słońcem 

kompozycję, wyzwala 
chęć działania i wywołuje 
dobry nastrój, kojarzy się 
z ciepłem, miłą atmosferą, 

weselością 

Zielony nadzieja, harmonia, równo- podkreśla naturalność produkty spożywcze 
waga, młodość, wzrost. bu- i bezpieczeństwo pochodzenia naturalnego, 

dowanie, rozwój, budze- produktów, korzystnie leki i parafarmaceutyki 
nie do życia, zdrowie, twar- wpływa na budowanie 
dość, nieustępliwość, eko- lojalności wobec produktu, 
legia, naturalność, przyroda przynosi ulgę 

Niebieski spokój, łagodność, uspokaja, wzbudza produkty iywnościowe, l 

zaufanie, czystość, zaufanie, sugeruje których główną cechą 
świeżość, chłód, woda, lód, odpowiedzialność, sprzyja powinny być niska 
kryształ, życie duchowe, skupieniu i pracy temperatura, świeżość 

odpowiedzialność, stałość, intelektualnej, pobudza do i orzeźwienie (mroionkl, 
wiemość marzeń, jest kolorem lu- lody, napoje orzeźwiające, 

bianym zarówno przez odświeżające gumy 
młodych, jak i starszych do iucia), produkty 

(szczególnie jasnoniebie- zapewniające czystość 
ski), często używany (proszki do prania, płyny 

jako kolor Ua, uważany jest do czyszczenia) 
za kolor zimny 

Granatowy kompetencja, dojrzałość, budzi zaufanie do firm biznes, szkolnictwo, usługi 
doświadczenie i Instytucji profesjonalne 

Brązowy naturalność, żywność, przyciąga uwagę osób pieczywo, kawa, 
chleb, bezpieczeństwo starszych, uspokaja, produkty dla dzieci, 

kojarzy się ze zdrowym produkty zapewniające 
i naturalnym jedzeniem bezpieczeństwo 

FIOletowy władza, majestat, kościół kojarzy się z wytwornością perfumy, wyroby 
i dobrąjakością czekoladowe 

Biały niewinność, uczciwość, jest uznawany za kolor ua. leki, artykuły higieniczne 
lekkość, jasność, nadaje przedmiotom czysty 

małżeństwo l higieniczny charakter 

Zloty i srebrny luksus, zbytek. wysoka kojarzy się z luksusem, produkty luksusowe, biżu-
jakość ekskluzywnością teria, samochody, artyl<uły 

i wysokąjakością piśmiennicze, perfumy, wy-
roby czekoladowe 

Czarny elegancja, prestiż, tworzy aurę tajemniczości, produkty luksusowe. 
wyrafinowanie, sukces, jest również często modne, eleganckie. 
żałoba, smutek, depresja symbolem osiągnięcia będące wyróżnikami 

sukcesu l pozycji pozycji społecznej, 

społecznej reklama społeczna 

Zródlo: Opracowanie własne na podstawie: B. Damikowska. Wpływ bodźców z otoc:enia na 
zachowanie konsumenta, "Marketing i Rynek", 2004 nr 7. 
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Szczególnie istotną rolę pełnią kolory w projektowaniu opakowań. Kolor opako
wania powinien nasuwać odpowiednie skojarzenia związane z samym produktem. 
W przypadku produktów żywnościowych kolor opakowania powinien sprawiać, że 

kupujący ma ochotę zjeść to, co jest w środku . Niewłaściwy kolor opakowania może 
nawet sprawić. że produkt wydawać s ię będzie nieświeży lub niesmaczny (np. przy 
produktach spożywczych, a zwłaszcza mięsie, kolorem takim jest niebiesko-zielony). 

Pytania i ćwiczenia 

l . Wymień i omów cechy koloru. Czym się różni kolor od barwy? 
2. Jakie czynniki mogą spowodować zmianę koloru? 
3. Zbierz prasowe ogłoszenia reklamowe i oceń zastosowaną w nich kolorystykę. Co możesz 

powiedzieć o dopasowaniu kolorów występujących w ogłoszeniu (np. tła, reklamowanego 
produktu i innych elementów ogłoszen i a) do rodzaju produktu? 

4. Zbierz opakowania różnych produktów i oceń, w jaki sposób dopasowana jest ich kolorysty
ka do rodzaju produk1u. 
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ROZDZIAŁ S 

MEDIA, ŚRODKI 
I NOŚNIKI REKLAMY 

5.1. Klasyfikacja mediów i środków ,;klamowych 
Podstawowe zagadnienia: 
• pojęcia mediów, środków i nośników reklamy; 
• struktura mediów reklamowych; 
• klasyfikacje mediów reklamowych; 
• media podstawowe i media wspomagające; 
• media abovtrthe-line i below-thtrline; 
• inne rodzaje mediów. 

Każdy przekaz reklamowy musi zostać przekazany odbiorcy we w~aściwy sposób. 
Wykorzystuje się w tym celu kanały komunikacyjne. zwane mediami reklamy. 

l • 
Media reklamy 
to grupa środków przekazu o podobnym charakterze i sposobie oddziaływania na 
odbiorcę. 

Wśród mediów reklamowych wyróżniamy: telewizję, radio, prasę codzienną, cza
sopisma, publikacje zwarte, media bezpośrednie, media zewnętrzne, intemet, kino. 
miejsce sprzedaży, a także telefon, opakowanie, imprezy targowe i wystawiennicze. Za 
ich pomocą przekazy rekłamowe docierają do docelowej grupy odbiorców w określo
nym czasie i z pożądaną częstotliwością. Wynika to z faktu, że każde medium ma do
kładnie określoną grupę swoich odbiorców (np. czytelnicy prasy codziennej różnią się 
od słuchaczy radia), charakteryzuje się różną precyzją docierania prLekazów w ściśle 
okreś lonym czasie (np. emitując przekaz w radiu można określić godzinę jego nada
nia co do sekundy, natomiast w przypadku prasy codziennej - tylko z dokładnością do 
jednego dnia) oraz umożliwiają wyemitowanie różnej liczby przekazów w ciągu jed
nego dnia (np. w radiu można wyemitować nawet kilkadziesiąt przekazów, a w prasie 
codziennej- tylko jeden). 

W ramach poszczególnych mediów reklamowych wyróżnić można również środki 
reklamowe. 
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Środki reklamy ' • to konkretne środki przekazu, które wspólnie tworzą dane medium reklamowe . 

Środkami reklamowymi są więc poszczególne kanały telewizyjne, stacje radiowe, 
tytuły czasopism i gazet itp. W przypadku telewizji będą to więc kanały o różnym cha
rakterze (publiczne, komercyjne, ogólnopolskie, regionalne, lokalne, naziemne, sateli
tarne, kablowe), np. TVP l, TVP2, Polsat, TVN, TV Polonia itp. 

W każdym środku reklamowym wykorzystywać można różne nośniki reklamowe. 

Nośniki reklamy ' • to konkretne formy przekazywania informacji reklamowych . 

Nośnikami reklamy są wszelkie formy nadawania przekazów reklamowych, dopa
sowane do poszczególnych mediów i środków reklamy. Nośnikami są w przypadku te
lewizji i radia audycje, programy i spoty reklamowe, w prasie - różnego rodzaju ogło
szenia, dołączane ulotki, a w reklamje zewnętrznej - plakaty. 

Tabela 13. Struktura mediów. środków l nośn ików reklamy 

Media reklamy Środki reklamy Nośniki reklamy 

Telewizja • kanały publiczne i komercyjne • filmy reklamowe (spoty) 
• kanały ogólnopolskie, regionalne i lokalne • programy reklamowe 
• kanały naziemne, satelitarne i kablowe • plansze reklamowe . 
• kanały ogólne, informacyjne, sportowe, • telesprzedaż 
dziecięce, filmowe, rozrywkowe, muzyczne, 
popularnonaukowe i dokumentalne 

Radio • stacje publiczne i komercyjne • spoty reklamowe 
• stacje ogólnopolskie, regionalne i lokalne • programy sponsorowane 
• stacje ogólne, informacyjne i muzyczne • quizy i konkursy dla słuchaczy 

• piosenki reklamowe (dżingle) 

Prasa • tytuły ogólnopolskie i regionalne • ogłoszenia drobne 
codzienna • tytuły poranne l popołudniowe • ogłoszenia modułowe 

• tytuły ogólne i tematyczne (np. sportowe) • ogłoszenia nietypowe (wrzutki, 
• tytuły odpłatne i bezpłatne wkJejki) 

Czasopisma • o różnej częstotliwości (tygodniki, • ogłoszenia drobne 
dwutygodniki, miesięczniki , • ogłoszenia modułowe 
dwumiesięczniki, kwartalniki, roczniki) • ogloszenia nietypowe (wrzutki, 

• o różnym zasięgu geograficznym (między- wklejki, próbki produktów, 
narodowe, ogólnopolskie, regionalne) wszywki, banderole, sztywne 

• o różnej tematyce ( ogólnotematyczne strony, french door, french #-,-.. lub specjalistyczne) gate. brasil/an cover) 
\~ m . .<ł.,C:~ • o różnym prz.eznaczeniu (dziecięce, 

1-0~\ młodzieżowe. dla kobiet, dla mężczyzn) 
'ą' ~ · 

'P 

~ BłBUOTEKA ~) 
~ ~ 
~ ~ 
~~ o~"' 
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Zewnętrzne • billboardy (w tym • sandwich • plakaty 
(outdoor) freeboardy) • strip • plansze 

• superside • k-board • fotografie 
• twin • słupy reklamowe • neony świeUne 
• minibil/boareJ • flagi reklamowe • reklamy malowane 
• poster • balony reklamowe (na środkach transportu 
• citylight i sterowce lub na budynkach) 
• diapazony • środki transportu 
• b/ow-up • mobile 

Kino • projekcje przed seansami filmowymi, w • spoty reklamowe 
czasie seansów i po nich • plansze reklamowe 

• sponsoring filmów 
lub projekcji 

• produet placemant 

Internet • własne strony www • bannery reklamowe (zwykłe, 
• prezentacje umieszczane na portalach rozwijane, pionowe, 

internetowych i stronach obcych śródtekstowe) 

• poczta elektroniczna • przyciski reklamowe 
• pola tekstowe 
• linki 
• słowa kluczowe 

w wyszukiwarkach 
• sponsoring 
• tapety reklamowe 
• pop-up windows 
• pop-u n der windows 

- • shaped pop-u windows 
• interslitials l 

• daughter windows 
• mailing 

Publikacje • książki adresowe i telefoniczne • ogłoszenia drobne 
zwarte • katalogi • ogłoszenia modułowe 

• kalendarze • ogłoszenia nietypowe (wrzutki, 
• roczniki i Informatory branżowe wklejki, wszywki, banderole, 
• roczniki statystyczne sztywne strony, french door) 

Bezpośrednie • poczta • przesyłki adresowe 
(direct mam • doręczyciele lub bezadresowe zawierające 

listy reklamowe, katalogi 
firmowe, prospekty, plakaty, 
ulotki, broszury, cenniki, 
gazetki firmowe, próbki 

l 
produktów, upominki 

Miejsce • witryny sklepowe • ulotki, plakaty, foldery, katalogi 
sprzedaży • okna wystawowe • stojaki reklamowe 

• ekspozycja w punkcie sprzedaży • podświeUane materiały 
audiowizualne 

• regały i stelaże ekspozycyjne 
• próbki towarów, upominki 
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Pozostałe • telefon (stacjonarny lub komórkowy) • bezpośrednia rozmowa 
media • opakowanie telefoniczna 

• imprezy targowe i wystawiennicze • szata graficzna opakowania 
oraz ulotki dołączane 
do opakowania 

• wszystkie charakterystyczne 
dla miejsca sprzedaży, mediów 
bezpośrednich l zewnętrznych 
oraz gadżety reklamowe 

Zródło: Opracowanie własne. 

Poszczególne media charakteryzują się różnym zainteresowaniem reldamodawców. 
Świadczą o tym wydatki na reklamę (rysunek l3). Najpopularniejszym medium jest te
lewizja. W 2008 roku wydatki na rek lamę w mediach (bez intemetu) osiągnęły w Polsce 
wartość prawie 20 mld zł, z czego na telewizję przypadło ponad I ł mld zł35. Udział telewi
zji w łącznych wydatkach reidamowych wyniósł 56,18% i był około pięciokrotnie wyższy 
niż drugich w kolejności czasopism ( 13,900/o). Nieco niższe są udziały prasy codzien
nej, radia oraz reidamy zewnętrznej, a znikomy udział ma kino. Wano zwrócić uwagę, iż 
w 2008 roku łączne wydatki na reklamę w mediach wzrosły w porównaniu z rokiem po
przednim o około LO%, a udział telewizji zwiększył się o prawie 4%. 

Rysunek 13. Struktura wydatków reklamowych w Polsce w roku 2008 

RadiO 
10.74% 

Prasa 
codzienna 

10,85% 

Czasopisma 
13,90% 

Outdoor 
6,17% 

Kino 
2,15% 

Źródło: Rocznik statystyczny przemysłu mediowego. lmpactor. Warszawa 2009. 

Telewizja 
56,18% 

lS Dane dotyczące rynku reklamowego w Polsce na podstawie Rocznika statystycznego przemysłu 
mediowego. lmpactor, Warszawa 2009. 



Klasyfikacja mediów i środków reklamowych 

Oprócz tej klasyfikacji mediów w planowaniu działalności reklamowej wykorzy-
stuje się również inne ich podziały. Pozwalają one wyróżnić36: 

• media podstawowe oraz wspomagające; 

• media tradycyjne oraz nowoczesne; 
• media typuATL (above-the-line) oraz BTL (below-the-line); 
• media aktywne oraz pasywne; 
• media wymuszające odbiór oraz niewymuszające odbioru; 
• media kierunkowe oraz niekierunkowe. 
Mediami podstawowymi nazywa się te, na które przeznaczona jest największa 

część nakładów reklamowych. Są zatem podstawą kampanii reklamowej. Najczęściej 
mediami podstawowymi są media najbardziej popularne, a więc telewizja, radio, prasa. 
Media wspomagające mają za zadanie docierać do tych odbiorców, do których nie 
docierają media podstawowe łub wzmacniać oddziaływanie mediów podstawowych. 
Przeznacza się na nie mniejszą część budżetu reklamowego. Zazwyczaj zalicza się do 
nkh reklamę zewnętrzną, pocztową, kino, intemet, publikacje zwarte itp. 

Bardzo ważny i często stosowany jest podział na media typu ATL i BTL. Media 
above-the-line obejmują telewizję, radio, prasę. reklamę zewnętrzną i kinową, nato
miast do mediów below-the-/ine zalicza się wszystkie pozostaJe media. Wyodrębnie
nie tych dwóch grup związane jest z historycznym sposobem wynagradzania usług 
agencji reklamowych. Przy kampaniach ATL agencja reklamowa otrzymuje prowizję 

od sprzedaży czasu antenowego łub powierzchni reklamowej, natomiast przy kampa
niach BTL agencja stosuje narzut na koszty lub pobiera stałą opłatę. Rozliczając się ze 
zleceniodawcą, agencje w górnej części faktury zapisywały pozycje kosztowe zwią
zane z kampaniami ATL, a w dolnej - pozycje kosztowe dotyczące kampanii BTL. Te 
dwie części faktury oddzielano poziomą kreską, od czego powstały określenia abo
ve-the-line (ponad linią) oraz be/ow-the-line (pod Linią). 

Mianem tradycyjnych określa się media, które istnieją i są wykorzystywa
ne od wielu lat (przyjmuje się, że od około l S Jat), a dodatkowo łatwo jest badać 
ich oddziaływanie. Wszystkie inne, młodsze i nowocześniejsze media nazywane są 
nowoczesnymi. Docierają one do specyficznej grupy odbiorców, a ich rozwój zwią
zany jest z postępem technologicznym i informacyjnym. Podział ten jest więc umow
ny. W chwili obecnej do mediów tradycyjnych zalicza się telewizję, radio, prasę, kino, 
reklamę zewnętrzną, pocztową, do nietradycyjnych- internet, reklamę na kasetach wi
deo, CD-romach itp. Za kilka lat dzisiejsze media nietradycyjne (np. intemet) stanąsię 
już tradycyjnymi. 

Z psychologicznymi zasadami oddziaływania mediów związany jest ich podział na 
aktywne i pasywne. Media aktywne odbierane są za pomocą lewej półkuli mózgowej, 

36 A. Czarnecki, R. Korsak, Pionowanie mediów w kampaniach reklamoii:I'Ch. PWE, Warszawa 200 l, 
s. 37. 
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odpowiedzialnej za czytanie i mówienie, która reaguje na przekazy realistyczne i ra
cjonalne. Racjonalnie odbierane są z reguły przekazy reklamowe umieszczone w pra
sie (codziennej oraz w nieco mniejszym stopniu w czasopismach) intemecie, jak rów
nież ulotki rozsyłane drogą pocztową. Media pasywne odbierane są z kolei przez pra
wąpółkulę mózgową, odpowiedzialną za odbiór treści wizualnych i emocjonalnych. Do 
mediów pasywnych zalicza się telewizję oraz radio. 

Przekazy reklamowe zamieszczone w mediach aktywnych docierają do odbior
ców tylko wtedy, kiedy są oni zaangażowani w ich odbiór (czytając gazetę, moż

na przeczytać ogłoszenie reklamowe lub je pominąć przewracając stronę, w inter
necie można kliknąć na banner reklamowy lub nie, ulotkę reklamową można prze
czytać lub od razu wyrzucić do kosza). Odbiorca decyduje zatem o tym, czy zapo
zna się z przekazem czy nie. Są to więc media niewymuszające odbioru. Przeci
wieństwem jest większość mediów pasywnych, za pomocą których przekazy rekla
mowe docierają do odbiorcy nawet wtedy, gdy robi on coś innego (dotyczy to zwłasz
cza przekazów dźwiękowych, a więc emitowanych w telewizji lub radiu). Są to więc 
media wymuszające odbiór. 

Z punktu widzenia docierania do określonych grup odbiorców istotne znacze
nie ma wykorzystywanie w reklamie mediów kierunkowych lub niekierunkowych. 
Media kierunkowe zapewniają możliwość dotarcia do ściśle określonej i najczę
ściej bardzo wąskiej grupy odbiorców, np. wędkarzy lub osób zainteresowanych że
glarstwem. Zalicza się do nich reklamę pocztową, internetową, specjalistyczne cza
sopisma. Media masowe docierające do większości społeczeństwa (takie jak telewi
zja, radio, prasa ogólna) nie zapewniają takich możliwości i są nazywane mediami 
niekienmkowymi. 

Pytania i ćwiczenia 

l. Co to są media, środki i nośniki reklamy? 
2. Jakie są kryteria klasyfikacji mediów reklamowych? 
3. Co to są media podstawowe i media wspomagające? 
4. Zastanów się, jakie media uznałbyś za podstawowe lub wspomagające w przypadku reklamy: 

a. spółdzielni mleczarskiej wprowadzającej na rynek nową markę jogurtów pitnych; 
b. fabryki instalacji ciepłowniczych promującej kotły centralnego ogrzewania przeznaczone 

dla budownictwa wielorodzinnego; 
c. zakładu fryzjerskiego rozszerzającego zakres swej działalności o usługi kosmetyczne; 
d. hipermarketu, informującego o posezonowej obniżce cen sprzętu turystycznego; 
e. przedsiębiorstwa handlowego zajmującego się sprzedażą wyrobów tytoniowych; 
f. tanich linii lotniczych otwierających nowe połączenie pomiędzy Warszawą. Krakowem 

i Poznaniem a Paryżem i Londynem. 
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5.2. Charakterystyka telewizji 
jako medium reklamowego 

Podstawowe zagadnienia: 
• znaczenie telewizji jako medium reklamowego; 
• zalety i wady reklamy telewizyjnej; 
• formy reklamy telewizyjnej; 
• obraz, tekst l dźwięki w reklamie telewizyjnej. 

Reklama telewizyj na jest najpopularniejszą formą reklamy w Polsce. W 2007 
roku wyemitowano 3 286 052 ogłoszenia reklamowe różnego typu, które trwały 
łącznie 26 748 godzin. Przeciętny czas jednej reklamy wyniósł 29,3 sekundy. Naj
popularniejszymi spotami telewizyjnymi były reklamy pasty do zębów Colgate 
(wyemitowane 14389 razy), maszynki do golenia Wilkinson Sword (6687 emisj i), 
dezodorantu Lady Speed Stick (5739 emisji), baterii Energizer (5455 emisji) oraz 
płynu do mycia Ajax (5407 emisji). 

Najwięcej reklam emitowanych jest w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych, do
cierających do całego społeczeństwa - TVN, Polsat, TVP l oraz TVP 2. UdzjaJ tych 
czterech stacji w łącznych wydatkach reklamowych w telewizji wynosi aż 74%. 

Tabela 14. Zalety i wady reklamy telewizyjnej 

Zalety Wady 

• bardzo duży zasięg (97% społeczeństwa • wysokie koszty całkowite przygotowania 
ma odbiornik telewizyjny w domu) i emisji reklamy 

• wysoka og lądalność (średni czas oglądania • duża ilość reklam (przesyt reklamą) 
telewizji wynosi około 3 h 50 min, co daje • ulotność przekazu 
Polakom miejsce w czołówce europejskiej) • brak selektywności (brak możliwości 

• niski koszt dotarcia do jednego odbiorcy precyzyjnego doboru odbiorców) 
Qedno obejrzenie reklamy przez pojedynczą • długi czas produkcji i doprowadzania reklam 
osobę kosztuje około 5 groszy) do emisji 

• atrakcyjna fonna przekazu (połączenie • zmienianie kanałów telewizyjnych 
dźwięku , obrazu. ruchu) w momencie pojawiania się bloków 

• pozytywny wpływ na wizerunek finny i jej pro- reklamowych (tzw. zapping) 
duktów (finna w dobrej kondycji finansowej) • niemożność wprowadzenia zmian w trakcie 

• opiniotwórczość (dla wielu osób jestjedynym trwania kampanii. 
' 

źródłem wiedzy o świecie) 

Zród/o: Opracowanie własne. 

Telewizja ma największe możliwości oddziaływania. Żadne inne medium nie dociera 
do tak dużej części społeczeństwa. Jednocześnie poświęca się na nie zdecydowanie naj
więcej czasu. Telewizja charakteryzuje się również największą atrakcyjnością przekazu. 
Decyduje o tym połączenie obraztJ, dźwięku i ruchu. To wszystko sprawia, że reklamy te
lewizyjne charakteryzują się przede wszystkim dynamiką, jakiej nie można zastosować 

w innych mediach. 
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Rysunek 14. Najwięksi reklamodawcy w telewizji w 2007 roku 
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Źródło: Na podstawie danych firmy E>.per/ Moni/01: 

Rysunek 15. Udział głównych stacji telewizyjnych 
w wydatkach reklamowych w 2007 roku 

Tele 5 

16,54% 
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Telewizja jest najlepszym medium reklamowym dJa przedsiębiorstw, które muszą do-. 
kładnie zaprezentować swój produkt szerokiej grupie odbiorców czy też wytworzyć wokół 
niego odpowiednią atmosferę. Ponieważ koszty przygotowania i emisji reklamy telewizyj
nej są wysokie, korzystają z niej zazwyczaj fim1y posiadające duże budżety reklamowe. 

Podstawową formą reklamy w telewizji są spoty emitowane w blokach rekla
mowych. W telewizji publicznej (TVP l . TVP 2, TVP 3, TV Polonia) bloki rekla
mowe są umieszczane wyłącznje między poszczególnymi programami, natomjast 
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w stacjach komercyjnych część bloków reklamowych jest emitowana w czasie trwa
nia programu. W Polsce dopuszczalne jest emitowanie 12 minut przekazu reklamo
wego w każdej godzinie programu. 

Podstawowa długość spotu telewizyjnego wynosi 30 sekund (jest to punkt wyjścia do 
konstrl!owania cenników we wszystkich stacjach), ale spotyka się także spoty długości 
5, lO, 15, 20, 45 i 60 sekund. Populamość spotu 30-sekundowego wynika z faktu, iż jest 
on wystarczająco długi , aby sprawdziła się formuła AIDĄ obrazująca sposób oddziały
wania reklamy37: 

• przyciągnięcie uwagi widza - 5 sekund; 
• prezentacja produktu - l O sekund; 
• przesłanie, wskazanie korzyści -lO sekund; 
• slogan l źródło informacji - 5 sekund38. 

Spot telewizyjny składa się zazwyczaj z trzech elementów: obrazu, słów i efektów 
dźwiękowych. Podstawowe znaczenie mają elementy wizualne, czyli obraz. Widzo
wie przede wszystkim oglądają telewizję, a nie wsłuchują się w tekst. Obraz ma naj
większy wpływ na emocje odbiorcy. Charakterystyczną cechą obrazu telewizyjnego jest 
możliwość wykorzystania ru.chu. Dzięki temu można bardzo sugestywnie pokazać nie 
tylko produkt czy jego użytkownika, ale dokładnie zaprezentować sposób użytkowania 
produktu lub efekty jego zastosowania. 

Obraz spotu telewizyjnego składa się z k:iłk:u lub kilkunastu scen zmontowanych w od
powiedniej kolejności i tempie. Pojedyncza scena nie powinna być krótsza niż trzy sekun
dy, aJ e też nie powinna przekraczać sześciu sekund (po tym czasie obniża siękoncentracja 
uwagi widzów). Tempo pojawiania się kolejnych scen powinno być równomierne. Szybkie 
pojawianie się kilku krótkich scen po jednej dłuższej zazwyczaj utrudnia ich odbiór. 

Dobrze skomponowany przekaz telewizyjny powinien mieć fabułę, która będzie 
w stanie zaciekawić odbiorcę. Sprzyja temu stosowanie odpowiedniej kolorystyki. Bar
wny spot o żywych kolorach wzbudza większe zainteresowanie i łatwiej zapada w pa
mięci niż przekaz utrzymany w jednostajnej i mało atrakcyjnej kolorystyce. Zaleca się 
unikania koloru białego jako nużącego i męczącego wzrok widzów. Kolory powinny być 
dopasowywane do rodzaju reklamowanych produktów, np. kolor czerwony kojarzony 
z aktywnością i wysokąjakościąjest często, wykorzystywany w reklamie samochodów, 
natomiast niebieski sprawiający wrażenie czystego i spokojnego dominuje w reklamach 
środków czystości. 

Znacznie mniejszą rolę odgrywają w reklamie telewizyjnej słowa. Aby nie zakłócać 
odbioru przekazu, nie może być ich zbyt wiele, np. w 30-sekundowej reklamie wypo
wiedzi słowne nie powinny przekraczać 25 sekund i 50 słów. W przypadku reklam dłuż-

37 Więcej in fonnacji na temat formuły AIDA oraz innych mechanizmów oddziaływania reklamy znaj
duje się w rozdziale 9. 

38 W. Budzyński, Reklama - techniki sklllecznej perswazji. Poltext. Warszawa 200 l. s. 131 . 

95 



96 

Media, środki i nośniki reklamy 

szych możliwe jest oczywiście wykorzystywanie większej liczby słów. Pamiętać należy 

jednak, iż reklamy wykorzystujące skomplikowane obrazy lub charakteryzujące się dużą 
dynamiką (szybkim tempem pojawiających się scen) wymagają niewielkiej i lości słów. 

Długie wypowiedzi można natomiast wykorzystywać w spotach zawierających proste 
i wolno zmieniające się obrazy. 

Teksty słowne w reklamie telewizyjnej mogąprzybierać różną formę: 

• informacji o charakterze handlowym przekazywanej przez narratora (lektora); 
• wiersza reklamowego; 
• piosenki reklamowej ; 
• monologu, czyli wypowiedzi pojedynczej osoby będącej bohaterem przekazu; 
• scenki rodzajowej, w której występują dwie osoby lub więcej. 

Skuteczność reklamy telewizyjnej podwyższają efekty dźwiękowe. Składają się 

na nie muzyka i efekty specjalne, np. szum fal, odgłos silnika samochodu, śmiech itp. 
Mają one nie tylko uprzyjemnić odbiór reklamy, lecz także psychologicznie oddziały

wać na emocje odbiorców. 
Muzyka jest wykorzystywana głównie do tworzenia odpowiedniej atmosfery i na

stroju. Łatwo wpadające w ucho piosenki, w których powtarzana jest marka produktu, 
slogan reklamowy, informacje o produkcie ułatwiają zapamiętywanie i przypominanie 
przekazu. W celach reklamowych wykorzystywana jest muzyka komponowana specjal
nie na potrzeby spotu lub znane utwory muzyczne w wersj i oryginalnej lub przetworzo
nej (po zawarciu umowy z posiadaczem praw autorskich). 'Przykładem tego jest cykl re
klam produktów Wedla pod hasłem "Wedlowskie przeboje" wykorzystujący piosenki ze
społu Czenvone Gitary. Motywy muzyczne łączone są z wypowiadanymi tekstami. Jest 
to szczególnie widoczne w przypadku piosenek reklamowych. Niekiedy połączenie takie 
dotyczyć może również innych elementów słownych, np. samego sloganu. Przykładem 

są slogany ,,Zawsze Coca Cola", "Naj milsza chwila poranka - kawy Jacobs filiżanka". 

Są one nierozerwalnie związane z towarzyszącym im podkładem muzycznym. 
W przypadku niektórych spotów reklamowych wykorzystywane w nich motywy 

muzyczne są nie tylko dopasowywane do wypowiadanych treści , ale pozostają w bez
pośrednim związku z reklamowanym produktem. Dotyczy to stosowania w reklamie 
znanych przebojów. Niekiedy sam tytuł lub film, z którego pochodzi motyw muzycz
ny, są najlepszym uzasadnieniem decyzji o zakupie reklamowanego produktu ~np . re
klamie dezodorantu lmpulse towarzyszyła melodia z fi lmu ,. Pretty Women ", a rekla
mie batonów Snickers - utwór .. Satisfaction " zespołu ., T he Rolling Stones '} 

Zadaniem efektów specjalnych jest najczęściej zwracanie uwagi na najistotniej
sze cechy przekazu, np. nagły i głośny pisk opon samochodowych może zasugerować 
skuteczność hamulców i bezpieczeństwo użytkowania pojazdu. W połączeniu z poka
zywanym w danym momencie obrazem mogą być bardziej przekonujące niż wygło
szony tekst o krótkiej drodze hamowania. 



~ 
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Oprócz tradycyjnych spotów w telewizji wykorzystuje się również eksponowa
nie plansz reklamowych, najczęściej związanych z informowaniem o sponsoro
waniu przez finnę danego programu, filmu, serialu. Niekiedy tworzone są specjalne 
programy reklamowe, których zadaniem jest dostarczanie rozbudowanych in fonna
cji o firmach lub oferowanych przez nie produktach. 

Ponieważ liczba reklam telewizyjnych wzrasta z roku na rok, a jednocześnie odbior
cy są coraz bardziej znudzeni i zmęczeni pojawianiem się bloków reklamowych pomię
dzy programami telewizyjnymi lub w ich trakcie, reklamodawcy starają s ię uatrakcyjniać 

spoty telewizyjne. Dzięki temu ich reklamy wyróżniają się wśród innych i mają większą 
szansę pozostać w pamięci odbiorców. W tym celu coraz częściej wykorzystuje się: 

• seriale reklamowe, czyli kampanie składające się z kilku spotów kończących 
się napisem "ciąg dalszy nastąpi. .. ". Ich celem jest rozbudzenie ciekawości wi
dzów, którzy z zainteresowan iem oglądają kolejne reklamówki, chcąc poznać 
zakończenie całej historii ; 

• dokumenty reklamowe, czyli czamo-bia łe spoty przypominające filmy doku
mentalne. Ich zadaniem jest sugerowanie, że przedstawiana reklama jest frag
mentem rzeczywistości ; 

• reklamy dzielone, polegające na podziale reklamy na dwa spoty (np. 30-se
lrundowe), przedzielone w trakcie emisji inną reklamówką, zupełnie z nimi nie 
związaną. Pierwszy ma za zadanie zaciekawić widza, drugi wyjaśnia ideę prze
kazu. Przerwa po pierwszym spocie zmusza widza do zastanowienia się, jak bę
dzie wyglądała druga część. Wpływa to na zapamiętywanie przekazu i reklamo
wanej marki; 

• reklamy skrócone, które mają charakter przypominający. Coraz częściej poja
wiają się spoty 15-sekundowe, nawiązujące do emitowanych wcześniej przeka
zów, a mniej męczące i lepiej oceniane przez widzów; 

• inforeklamy, przybierające postać długich programów (nawet półgodzinnych), 
które sprawiają wrażenie zwykłych audycji. Ich celem jest jednak zachęcanie 
do zakupu określonych produktów; 

• reklamy instruktażowe, przygotowywane jako krótkie filmy podkreślające 
walory produktu i jego innowacyjność. Z reguły obejmują cały cykl spotów, 
z których każdy pokazuje odmienne zagadnienia dotyczące użytkowania tego 
samego produktu39. 

Oddzielną formą reklamowania s ię w telewizji jest telesprzedaż (te/eshopping). 
Jest ona związana z istnieniem tzw. telesklepów (np. TV Shop Polska, TV Market, TV 
Mango), które oferują produkty w systemie sprzedaży wysyłkowej. W celu zaprezen
towania oferty przygotowuje się specjalne programy, podczas których prezentuje się 
produkty w czasie działania. Audycje takie trwają od kilku do kilkudziesięciu minut. 

39 Tamże, s. 134. 
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Programy telesprzedaży mogą być umieszczane we wszystkich kanałach telewizyj
nych. czasami tworzy się nawet kanały specjalne, zajmujące się tylko demonstrowa
niem ofert TV-sklepów. Przykładem takiego kanału jest Mango 24. 

Pytania i ćwiczenia 

l . Jakie jest znaczenie telewizji jako medium reklamowego? 
2. Scharakteryzuj zalety i wady reklamy telewizyjnej. 
3. Wymień i scharakteryzuj formy reklamy telewizyjnej. 
4. Omów podstawowe elementy spotu reklamowego. 
S. Na podstawie obserwacji rekJam telewizyjnych wskaż przykłady produktów i marek. które 

reklamowane są w sposób niekonwencjonalny. Które z tych reklam uważasz za najbardziej 
interesujące? Uzasadnij swoją odpowiedź. 

6. Nagraj na kasetę wideo różne reklamy telewizyjne. Następnie wypełnij poniższą tabelę: 

Marka 
Forma reklamy Czas trwania Teclhnlka prezen· Osoby występujące Rodzaj 

telewizyjnej reklamy tacji reklamy w reklamie sloganu 

. 

5.3. Zasady planowania reklamy telewizyjnej 
Podstawowe zagadnienia: 
• badania telemetryczne; 
• zasięg stacji telewizyjnych; 
• koszty reklamowania się w telewizji; 
• charakterystyka bloków reklamowych; 
• produkcja i emisja reklam telewizyjnych. 

Podstawą planowania reklamy telewizyjnej jest wykorzystywanie badań zwanych 
badaniami telemetrycznymi. Polegają one na ciągłym pomiarze oglądalności tele
wizji za pomocą urządzenia zwanego telemetrem. U rządzenie to jest podlączone do od
biornika telewizyjnegoj rejestruje każde włączerue i wyłączenie telewizora oraz rodzaj 
oglądanego kanału. Badania takie wykonują wyspecjalizowane firmy badawcze. W Pol
sce badaniami telemetrycznymi zajmują się dwie fumy: AGB Polska oraz TNS OBOP. 
Badania telemetryczne dostarczają informacji na temat telewidzów, programów nada
wanych przez poszczególne stacje telewizyjne oraz oglądalności poszczególnych pro
gramów telewizyjnych z dokładnością co do sekundy. 
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Wyniki badań telemetrycznych wykorzystywane są do analizy rynku reklamy telewi
zyjnej (prawidłowe rozplanowanie pory nadawania re.kJam, dopasowanie nadawanych re
klam do grupy docelowej, sprawdzenie oglądalności reklam, określenie kosztów emisji) 
i analizy zainteresowań telewidzów z punktu widzenia rodzaju oglądanych programów41 . 

Planując reklamę telewizyjną, analizuje s ię następujące czynniki: 
• zasięg stacji telewizyjnych, zwany również oglądalnością; 
• koszty dotarcia do grupy docelowych odbiorców reklamy; 
• charakterystykę bloku reklamowego; · 
• tematykę programów4 1. 

Analizując zasięg telewizji, wykorzystuje się cztery wskaźniki . Pierwszym jest 
zasięg techniczny obrazujący obszar, na którym można mieć kontakt z danym środ
kiem (kanałem) reklamy telewizyjnej. Zasięg techniczny na poziomie 97% mówi 
o tym, że 97% gospodarstw domowych odbiera daną stację telewizyjną. 

Zasięg techniczny nie informuje jednak, ile osób rzeczywiście ogląda daną stację. 
Wyjaśniają to inne wskaźniki określane jako zasięg tygodniowy i zasięg dzienny. 
Informują one, jaki procent osób oglądał daną stację telewizyjną przynajmniej raz 
w ciągu jednego tygodnia lub w ciągu jednego dnia. 

W przypadku telewizji określa się również średni zasięg minutowy (AMR - Average 
Minute Rating), informujący, jaki odsetek osób oglądał konkretną stację w danej minucie. 

Przykład 

Na zlecenie producenta kosmetyków, których grupę docelowych odbiorców stanowią młode 
kobiety w wieku 21-30 lat, anaHzujemy oglądalność pięciominutowego programu informacyj
nego emitowanego przez stację telewizyjną ALFA. Możliwość odbioru tej stacji w pięćdzie
sięciotysięcznym mieście. w którym 20% stanowią kobiety 21-30-letnie, ma 42 tysiące osób 
(w tym wszystkie młode kobiety). W ciągu kolejnych siedmiu dni tygodnia przynajmniej jedno 
wydanie programu obejrzało 32 tysiące osób. w tym 9 tysięcy kobiet z interesującej nas grupy 
docelowej. W poszczególnych dniach tygodnia oglądalność przedstawiała się następująco: 

Poniedziałek 10 tysięcy osób, w tym 2 tysiące kobiet w wieku 21- 30 lat; 

Wtorek 6 tysięcy osób, w tym 1 tysiąc kobiet w wieku 21-30 lat; 

Środa 7 tysięcy osób, w tym 3 tysiące kobiet w wieku 21-30 lat; 

Czwartek 8 tysięcy osób, w tym 4 tysiące kobiet w wieku 21-30 lat; 

Piątek 11 tysięcy osób, w tym 2 tysiące kobiet w wieku 21-30 lat; 
l 

Sobota 13 tysięcy osób, w tym 7 tysięcy kobiet w wieku 21-30 lat; 

Niedziela 15 tysięcy osób, w tym 4 tysiące kobiet w wieku 21-30 lal 

40 Marketingowe badania bezpośredJJie - zasJOsowania, praca zb. pod red. R. Milic-Czemiak, Difin. 
Warszawa 2005, s. 11-12. 

41 W. P. Nowak, Media planning, Proteus, Kraków 200 l, s. 19. 
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Podczas największej oglądalności w niedzielę poszczególne minuty programu oglądało: 

1. minuta 14 tysięcy osób, w tym 4 tysiące kobiet w wieku 21-30 lat; 
2. minuta 8 tysięcy osób, w tym 4 tysiące kobiet w wieku 21-30 lat; 
3. minuta 10 tysięcy osób, w tym 2 tysiące kobiet w wieku 21-30 lat 
4. minuta 14 tysięcy osób, w tym 3 tysiące kobiet w wieku 21-30 lat 
S. minuta 15 tysięcy osób, w tym 4 tysiące kobiet w wieku 21~30 lat 

Obliczone na tej podstawie wskaźniki dotyczące zasięgu przedstawiają się ńastępująco: 

Zasięg techniczny: dla całej populacji: dla kobiet w wieku 21 - 30 lat: 
42000150000 X 100% = 84% 10000110000 X 100% = 100% 

Zasięg tygodniowy: dla całej populacji: dla kobiet w wieku 21 ~ 30 lat: 
32000150000 X 100% = 64% 9000 11 0000 X 1 00o/o = 90o/o 

Zasięg dzienny w: dla całej popuJacji: dla kobiet w wieku 21 - 30 lat: 
poniedziałek 1 0000 l 50000 X 1 00o/o = 20o/o 2000 /1 0000 X 100% = 20% 
wtorek 6000150000 X 100% = 12o/o 1000/10000 X 100% = 10% 
środa 7000150000 X 100% = 14% 3000 /1 0000 X 1 00o/o = 30% 
czwartek 8000 l 50000 X 1 00o/o = 16% 4000 / 1 0000 X 100% = 40% 
piątek 11 000 l 50000 X 1 00% = 22% 2000 110000 X 100% = 20% 
sobota 13000 l 50000 X 1 00% = 26% 7000 11 0000 X 1 00o/o = 70% 
niedziela 15000 l 50000 X 1 00% = 30% 4000 /1 0000 X 1 00o/o = 40o/o 
Średni zasięg dla całej populacji: dla kobiet w wieku 21-30 lat: 
minutowy: (28% + 16% + 20% + 28% + 30%) l (40% + 40% + 20% + 30% + 40%) l 

/5= 24,5% 15 = 30,0% 

Koszt spotu telewizyjnego jest uzależniony od rodzaju stacj i, dnia emisji (w tym 
wyróżnienie dni powszednich oraz weekendów), czasu emisji, rodzaju programów na
stępujących przed blokiem rekJamowym i po nim, długości spotu reklamowego oraz 
miejsca w bloku reklamowym ( najdroższe są pierwsza i ostatnia reklama). Czas rekla
mowy w telewizji można kupować na ki lka sposobów. Najpopularniejsze z nich to: 

• zakup czasu antenowego potrzebnego do umieszczenia spotów w bloku re
klamowym (płaci się stawkę za umieszczenie jednego s potu określonej długości, 

samemu decydując, ile razy spot zostanie wyemitowany); 
• zakup oglądalności (płaci się za dotarcie do pożądanej wielkości widowni, np. 

20% widzów; jeżeli spot ogląda l 0%, to musi on być powtórzony przez stację te
lewizyjną dwa razy). 

W przypadku pierwszego sposobu każda stacja telewizyjna oferuje reklamodaw
com dodatkowo różne rabaty, np. rabat wartościowy (liczony od wartości kampanii), 
rabat ilościowy (liczony od ilości wyemitowanych spotów), rabat agencyjny (otrzymy
wany przez agencje reklamowe z tytułu współpracy ze stacją telewizyjną). 

Charakterystyka bloku reklamowego związanajest z trzema elementami: 
• długością bloku - im krótszy jest blok reklamowy (krócej trwa lub mniej spo

tów jest w nim zamieszczonych), tym większa jest zauważalność poszczegól
nych spotów, które nie muszą konkurować z innymi. Przy długich blokach rek la-
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m owych często odbiorcy przełączają kanały bądź wychodzą z pokoju w momen
cie pojawiania się reklam; 

• miejscem spotu wbloku reklamo,~m - najbardziej i nteresujące są pierwsze 
i ostatnie miejsca w bloku reklamowym. Przy pierwszym spocie widzowie często 
jeszcze nie zdążą wyjść łub przełączyć odbiornika, przy ostatnim już wracają do 
oglądania; 

• charakterystyką medialną - oznaczającą zasięg, którym charakteryzowały się 

bloki emitowane w tym czasie lub w tym punkcie ramówki telewizyjnej. Uwzględ
nić należy również konkurencyjność innych stacji telewizyjnych, które mogą od
bierać widzów w danym czasie. 

Koniecmość uwzględniania tematyki programów otaczających blok reklam
owy wynika z tego, że reklamy emitowane obok lub w trakcie programów interesujących 
widza są przez niego lepiej odbierane i zapamiętywane. Jest to szczegółnie zauważalne 

w przypadku gdy reklamowane produkty mająjakiś związek z otaczającymi je progra
mami, np. rekJamy akcesoriów samochodowych nadawane przed programami motory
zacyjnymi, reklamy zabawek- przed dobranocką. W każdej stacji telewizyjnej istnieje 
określona ramówka, czyli schemat podziału czasu emisyjnego z dopasowanymi do niej 
typami programów. Zazwyczaj w ramówce można wyodrębnić następujący schemat (ty
powy dla dni powszednich): 

• ranek -od godz. 6.00 do 12.00. W tym czasie nadawane są przede wszystkim 
programy informacyjne, wywiady, programy pedagogiczne, dla dzieci, poradniko
we, filmy i seriale, powtórki atrakcyjnych programów z poprzednich dni. Typową 
widownię tworzą kobiety, gospodynie domowe, ludzie starsi; 

• połud.nie-od godz. 12.00 do 17.00. Emitowane są programy edukacyjne, przy
rodnic-ze, seriale. Wśród widzów przeważają w dalszym ciągu kobiety pełniące 
rolę gospodyń domowych, dołącza do ·nich młodzież ucząca się ; 

• popoludnie l wieczór - od godz. 17.00 do 19.30. W tym czasie dominująprogra

my informacyjne, seriale, teleturnieje, programy dziecięce. Widzami są osoby wra
cające z pracy oraz dzieci; 

• wieczór, pasmo największej oglądalności, tzw.prime time- od godz. 19.30 
do 22.00. Typowymi audycjami są główne programy informacyjne i publicy
styczne, fi:łmy, atrakcyjne programy rozrywkowe, transmisje sportowe. Główną 
grupę widzów tworzą pracujące osoby dorosłe; 

• późny wieczór l noc- od godz. 22.00 do końca czasu nadawania. Dominują fil
my, w tym przeznaczone dla widowni dorosłej, programy publicystyczne, roz
rywkowe, powtórki programowe. Widownię tworzą osoby aktywne, dużo i dłu
go pracujące oraz niepracujący. 

Obok planowania reklam telewizyjnych bardzo ważny jest proces produkcji spotów. 
Biorą w nim udział: firma reklamodawca, agencja reklamowa oraz studia filmowe. 
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Składa się on z kilku etapów: 
• storyboard, czyli streszczenie fabuły filmu reklamowego zaprezentowanego 

w postaci obrazków (rysunków lub zdjęć z dołączonym opisem muzyki i dźwięków, 
które powinny im towarzyszyć); 

• casting, czyli dobór osób występujących w reklamie, wybór obiektów, dekoracji; 
• animatic, czyli wstępna wersja filmu powstała przez sfilmowanie kamerą wideo 

poszczególnych obrazków storyboardu (rysunków lub zdjęć) z podłożoną muzy
ką i głosem lektora; 

• betacam, czyli nagranie części wizualnej spotu (zdjęć fabularnych); 
• udźwiękowienie, polegające na nagraniu lektora, muzyki, dodaniu efektów 
dźwiękowych; 

• master - montaż ostatecznej wersji fi lmu (zdjęcia, wgranie ścieżki dźwiękowej, 
wprowadzenie napisów pojawiających się w czasie reklamy). 

Po zakończeniu procesu produkcyjnego profesjonalnie przygotowane kasety z kopiami 
emisyjnymi są dostarczane do stacji telewizyjnych wybranych do nadawania reklamy. 

Pytania i ćwiczenia 

l . Co to są badania telemetryczne i do czego służą? 
2. Jakie znasz wskaźniki określające zasięg stacji telewizyjnej? 
3. Co to jest prime time? 
4. Wykorzystując metodę buny mózgów, spróbuj wraz z kolegami wymyślić i naszkicować 

storyboard dla wybranego produktu. 
5. Przeanalizuj bloki reklamowe emitowane w różnych porach dnia. Na tej podstawie zastanów 

się, jakie produkty są najczęściej reklamowane w godzinach rannych, południowych, popo
łudniowych, wieczornych, nocnych. Jak długo trwają bloki reklamowe w tym czasie? 

6. Korzystając z intemetu, prasy lub materiałów promocyjnych różnych stacji telewizyjnych, 
zbierz informacje na temat kosztów umieszczenia reklam. Czy istniejąróżnice pomiędzy po
szczególnymi stacjami? Zastanów się, z czego mogą one wynikai. 

5.4. Charakterystyka reklamy radiowej 
Podstawowe zagadnienia: 
• radio jako medium reklamowe; 
• zalety i wady reklamy radiowej; 
• formy reklamy radiowej; 
• zasady reklamowania się w radiu. 

Reklama radiowa powstała dopiero w latach dwudziestych XX wieku. Jej histo
ria zaczęła się rozwijać w Stanach Zjednoczonych, ale już po kilku latach dotarła do 
Polski. Pierwsza polska reklama radiowa pojawiła się 3 maja 1927 na antenie rozgłośni 
poznańskiej. Na krótko przed transmisją mszy świętej z miejscowego kościoła słucha
cze usłyszeli informację: ,,Najtaniej i naj lepsze na świecie świece kupić można u Al-
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freda Okuniewicza na ulicy Tęczowej". Rozwojowi reklamy radiowej sprzyjało duże 
zainteresowanie literatów i muzyków. Traktowali oni radio jako rodzaj sztuki. a emito
waną w nim rek lamę uważali za dzieło literackie. Była ona nadawana na żywo, podob
nie jak wszystkie audycje radiowe. 

Obecnie radio zajmuje w Polsce czwarte miejsce pod względem wydatkowanych 
środków na reklamę. Jest uważane za medium wspomagające kampanie w telewizji 
i w prasie. Ścieżka dźwiękowa z reklamy telewizyjnej jest często wykorzystywana 
w reklamie radiowej, a same przekazy emmtowane w radiu odsyłają słuchaczy do lek
tury szczegółowej oferty w prasie. 

Reklamę radiową trudno jest jednoznacznie ocenić. Ma wiele zalet, związanych 
chociażby z niewielkimi kosztami dotarcia do odbiorcy, prostotą przygotowania prze
kazu, szybkościąemisji oraz istotną roląjaką odgrywa radio w życiu codziennym. Jed
nocześnie trzeba mieć świadomość, że jej skuteczność jest ograniczona ze względu na 
krótkotrWałe oddziaływanie. Porównanie najważniejszych zalet i wad radia jako me
dium reklamowego zawiera tabela 15. 

Reklamę radiową może wykorzystywać praktycznie każdy. Ze względu na niskie 
koszty przygotowania i emisji może z niej korzystać nawet mała finna, działająca na 
rynku lokalnym. Radio jest szczególnie dobrym środkiem reklamy dla firm i instytu
cji działających w branżach rozrywkowej , edukacyjnej i kulturalnej . Często reklamują 
się w nim również inne media (kanały telewizyjne, wydawnictwa prasowe). Korzysta
ją z niego finny dystrybucyjne (np. sieci hipermarketów lub salonów sprzedaży), mo
toryzacyjne oraz operatorzy telefonii komórkowej. 

Tabela 15. Zalety i wady reklamy radiowej 

Zalety Wady 

• jest medium towarzyszącym podczas • ograniczony sposób oddziaływania (tylko 
wykonywania różnych czynności (jazda poprzez dźwięk) 
samochodem, prace domowe, jedzenie) • ulotność przekazu 

• niskie koszty dotarcia do odbiorców • powierzchowność odbioru ograniczająca 
• niskie koszty przygotowania l emisji przyswajanie i zapamiętywanie reklam 
• łatwość, szybkość i prostota przygotowania • konieczność dużej liczby powtórzeń reklamy 

przekazu (około 4 dni od dostarczenia ze względu na mniejszą efektywność 
mateńałów do stacji radlowej do ich em!sJi) przekazu (jedna reklama telewizyjna to około 

• pobudza wyobrażnię słuchacza 3-5 emisji spotów radiowych dla wywołania 
• wysoka selektywność odbiorców takiego samego efektu) 

Źródło: Opracowanie własne. 

Podstawową formą reklamy rad iowej są spoty reklamowe. Długość spotów ra
diowych jest podobna do telewizyjnych, najczęściej występują spoty 30-sekundowe. 
Minimalna kampania radiowa powinna zakladać około 4-6 emisji spotu reklamowego 
dziennie, a okres jej trwania nie powinien być krótszy niż 1- 2 tygodnie. 
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Rysunek 16. Najwięksi reklamodawcy w radiu w 2007 roku 
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Źródło: Na podstawie danychfirmy Expert Monitor. 

Rysunek 17. Udział głównych stacji radlowych w wydatkach reklamowych 
w2007 roku 
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Źródło: Na podstawie danychfirmy Expert Monitor. 
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Charakterystyka reklamy radiowej 

W reklamie radiowej występują trzy elementy: tekst, efekty dźwiękowe oraz mu
zyka. Tekst może zawierać dowolną liczbę słów w obrębie lirnitu czasowego, np. za 
lO-sekundową reklamę uznaje się spot zawierający maksimum 25 słów, za 20-sekun
dową - 45 słów, za 30-sekundową - 65 sł·ów, a 60-sekundowy spot może liczyć do 
120 słów. Większa ilość słów powod4.ie, że pomimo zmieszczenia się w czasie spot 
zaliczany jest do innej (wyższej) kategorii. NaJeży też zarezerwować czas dla muzyki 
oraz efektów dźwiękowych na początku i na końcu przekazu reklamowego. Efekty 
dźwiękowe i muzyka są uzupełnieniem tekstu i służą przyciąganiu uwagi odbiorcy. 
Czasami poprzez odpowiedrue skojarzenia podkreślają zalety produktu. 

Każdy spot radiowy składa się z trzech części: 
• wprowadzenia, służącego przyciągnięciu uwagi odbiorców. Wykorzystuje się 

w tym celu efekty dźwiękowe, stawia intrygujące pyta.rua, sygnalizuje nazwę 
produktu bądź jego podstawową cechę_; 

• rozwinięcia, zawierającego opis korzyści płynących z zakupu produktu, ewen
tualrue jakjestraty poniesie odbiorca, jeżeli go nie kupi; 

• zakończenia, będącego zaproszeniem do zakupu. Powinno ono zawierać głów

ne argumenty przekonujące do niego oraz informacje, jak go dokonać. 

Prezentacja tekstu reklamy radiowej dokonywana jest z reguły w formie komunika
tu wygłaszanego przez spikera, czyli osobę czytającą cały tekst. Niekiedy wykorzystu
je się dialog dwóch spikerów, albo spikera ze znanąpowszechnie osobą lub zwykłym 
konsumentem. Często prezentacja treści przybiera postać piosenki reklamowej śpiewa
nej w rytm znanej i popularnej melodii. 

Ze względu na swoją specyfikę s pot radiowy powinien być: 
• prosty i zrozumiały - tzn. zawierać mało szczegółów, prezentować jedną naj

ważlliejszą korzyść związaną z produktem; 
• przyjemny w słuchaniu - dźwięki i głosy występujących osób powinny być 

miłe, ciepłe i przyjazne; 
• odpowiednio skomponowany - pierwsze sekundy powinny służyć tylko za

interesowaniu odbiorcy (ponieważ nie są one zapamiętywane), dopiero następne 
mogą zawierać istotne informacje; 

• oryginalny - tylko dzięki temu przekaz ma szansę zostać zapamiętany. Na ory
ginalność przekazu radiowego wpływają: sposób prezentacji produktu, charakte
rystyczne głosy lektorów, efekty dźwiękowe, piosenki reklamowe, slogany; 

• pilny -przekaz powillien dostarczać odbiorcy informacji nakłamających do 
szybkiego działania; 

• łatwy do zapamiętania -z jak najczęściej powtarzaną nazwą reklamowanego 
produktu w ciągu ostatnich dziesięciu sekund42. 

42 W. Budzyński, Rekla11w - techniki skutecznej perswazji, s. 147 . 
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Poza spotarni w reklamie radiowej wykorzystuje się również: 
• dżingle- czyli krótkie, kilkusekundowe melodie lub piosenki~ będące składnika

mispotu reklamowego (np. slogany). Są one wielokrotnie powtarzane i przyczy
niają się do zapamiętywania marki reklamowanego produktu; 

• festyny i akcje specjalne -są Lo imprezy organizowane przez stacje radiowe 
przy współudziale finn zainteresowanych reklamą. Oprócz tradycyjnych spotów 
firmy te korzystają z praw sponsorów (np. wielokrotnego wymieniania ich nazwy 
w trakcie transmisji); 

• programy sponsorowane - polegające na sfinansowaniu produkcji audycji ra
diowej w zamian za informację o tym przed jej nadaniem i po jej zakończeniu . 

Sponsorowanie dotyczy często krótkich serwisów informacyjnych, np. dla kie
rowców, o pogodzie, dla alergików; 

• rozmowy sponsorowane - polegające na udzielaniu krótkich wywiadów radio
wych na ściś le określony temat, związany z promocjąjakiegoś produktu. Dodat
kowo są poprzedzane informacją o sponsorze wywiadu; 

• konkursy dla słuchaczy - w których reklamodawca finansuje nagrody. Tema
tyka konkursu moze być związana z działalnością fundatora pagród lub być zu
pełnie dowolna. W kaźdym przypadku z reguły kilkakrotnie pojawia się wypo
wiedź typu "Fundatorem nagród w konkursie jest firma .... , producent ... ". 

Planując reklamę radiową, nale:ly uwzględnić charakter nadawanych audycji, który 
decyduje o specyficznych cechach jej słuchaczy. Dopasowując przekaz reklamowy do 
tematyki otaczających go audycji, mamy możl iwość lepszego dotarcia do interesującej 
nas grupy docelowej. Idealna sytuacja jest wtedy, gdy słuchacze danych audycji są 
jednocześnie potencjalnymi nab)'Wcami reklamowanego produktu. 

Przy planowaniu reklamy radiowej, ważną rolę odgrywają specjalistyczne bada
nia sluchalności radia i poszczególnych programów radiowych (np. systema
tyczne badanie Radio Track firmy SMG l KRC A Millward Brown Company). Ich wy
niki pozwalają na obliczenie podstawowych wskaźników (podobnych do obliczanych 
w przypadku oglądalności telewizji): 

• zasięg tygodniowy - jaki odsetek osób z badanej grupy słuchał danej stacji ra
diowej przynajmniej raz {min. 15 mimut) w ciągu ostatniego tygodnia; 

• zasięg dzienny - jaki odsetek osób z badanej grupy słuchał danej stacj i radiowej 
przynajmniej raz (min. 15 minut) w ciągu <>statniego dnia; 

• zasięg kwadransowy -jaki odsetek osób z badanej grupy słuchał danej stacji 
radiowej w określonym kwadransie; 

• słuchałoość w prime time (najlepszym czasie słuchalności). 
W przypadku radia godziny największej słucłlalności przypadają na tzw. poran

ny szczyt (godziny między 7.00 a l 0.00). Jest to czas, kiedy ludzie chętnie włączają 
radio, poszukując najświeższych wiadomości. Słuchają ich przed wyjściem do pra-
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Charakterystyka reklamy prasowej 

cy lub szkoły, czy też w trakcie podróży (np. radia samochodowe). Wielu osobom radio 
towarzyszy również w czasie wykonywania obowiązków zawodowych. W przypadku 
większości stacji radiowych słuchalność w godzinach popołudniowychjestjuż znacz
nie niższa. Ich rolę związaną z dostarczaniem informacji przejmuje wtedy telewizja 
lub prasa czytana po powrocie do "domu. Wyjątkiem są stacje nadające w tym czasie 
audycje muzyczne dla młodzieży. Mają one wtedy drugi szczyt słuchalności. 

Pytania i ćwiczenia 

J. Wymień zalety i wady reklamy radiowej. 
2. Słuchając radia zastanów się, jakie formy reklamy radiowej są najczęściej wykorzystywane? 
3. Zaprojektuj radiowy spot reklamowy. 
4. Zbierz informacje. ile kosztuje 30-sekundowy spot radiowy nadawany: 

a) w dzień powszedni między godz. 7.00 a 8.00; 
b) w niedzielę między godz. 7.00 a 8.00; 
c) w sobotę między godz. 19.00 a 20.00; 
d) w dzień powszedni między godz. 19.00 a 20.00. 

5.5. Charakterystyka reklamy prasowej 
Podstawowe zagadnienia: 
• prasa i jej rodzaje; 
• zalety i wady reklamy w prasie codziennej: 
• zalety i wady reklamy w czasopismach; 
• najwięksi reklamodawcy prasowi. 

Prasa jest drugim· po telewizji medium pod względem wydatków na reklamę. Dzieli 
się ona na dwie grupy: prasę codzienną oraz czasopisma. Z reklamowego punktu widzenia 
różnią się one przede wszystkim częstotliwością wydawania, zasięgiem, długością i cha
rakterem oddziaływania, jakością edytorską oraz kosztami umieszczania w nich reklam. 

W przypadku prasy codziennej wyróż:n.ić można dzienniki ogólnokrajowe (np. Ga
zeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Super Express, Dziennik, Fakt, Gazeta Prawna, Przegląd 
Sportowy) oraz regionalną (np. Dziennik Zachodni, Dziennik Bałtycki, Słowo Polskie, 
Głos Wielkopolski). Większość z nich to gazety ogólnotematyczne, wyjątkiem jest jedy
nie Przegląd Sportowy. Gazety codzienne ukazują się pięć lub sześć razy w tygodniu. 
Oprócz wydań codziennych mogą mieć specjalne wydania weekendowe (ukazujące się 
w soboty) oraz nadzwyczajne dodatki tematyczne (np. poświęcone określonym branżom 
lub okolicznościowe). W krajach zachodnich występująponadto wydania poranne i po
południowe. Specyficznym rodzajem prasy codziennej są gazety bezpłatne {np. Metro). 
Są one rozdawane na uticach i w miejscach użyteczności publicznej lub dostarczane do 
domów i instytucji. Ich dostępność jest ograniczona tylko do terenów dużych aglomeracji. 
Gazety te finansowane są wyłącznie z opłat za zamieszczane w nich reklamy . 
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Tabela 16. Zalety l wady reklamy w prasie codziennej 

Zalety Wady 

• możliwość zamieszczania dużej iloścllnfor- • mało atrakcyjna forma przekazu 
macji, danych technicznych, teleadresowych ze względu na niskąjakość druku, 

• niskie koszty opracowywania i emisji ograniczoną kolorystykę, słabąjakość 
przekazów papieru 

• możliwość dużej ilości powtórzeń (5 lub 6 • duża ilość ogłoszeń ograniczająca 
wydań w tygodniu) zauważalność 

• korzystnie odbierana jako żródło informacji • krótki czas oddziaływania (czytelnicy 
• selektywność geograficzna poświęcają na czytanie gazety niewiele czasu 
• możliwość zamieszczania kuponów, ulotek, l z reguły szybko ją wyrzucają) 

folderów itp. • coraz częstsza rezygnacja z czytania gazet 
• możliwość dowolnego ksztaHowania wielkości na rzecz telewizji i radia 

przekazu (moduł, wielokrotność modułu, cała 
strona, ogłoszenia drobne) 

• aktualność (możliwość zamieszczania 
ogłoszeń nawet z dnia na dzień) 

Źródło: Opracowanie własne. 

Reklama w prasie codziennej jest często stosowana przez firmy motoryzacyjne. 
Chętnie korzystają z niej również firmy usługowe, między innymi telekomunikacyjne, 
handlowe oraz związane z kulturą, edukacją i rozrywką. Znacznie rzadziej wykorzy
stująją producenci artykułów żywnościowych i kosmetycznych. 

Rysunek 18. Najwięksi reklamodawcy w prasie codziennej w 2007 roku 
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Źródło: Na podstawie danych firmy Experl Mo11it01: 
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Charakterystyka reklamy prasowej 

Wśród największych reklamodawców w prasie codziennej dominują wielkie 
koncerny. Nie oznacza to jednak, że reklama prasowa nie jest przeznaczona dla 
małych firm. W rzeczywistośc i ogłoszenia w gazetach są podstawowym sposobem 
reklamowania się małych przedsiębiorstw, a nawet osób prywatnych. Wynika to 
między innymi z niewielkich kosztów takiej reklamy (zwłaszcza w przypadku naj
prostszych i najmniejszych ogłoszeń), a także możliwości wykorzystywania tytu

łów lokalnych. 
Największe przychody związane z reklamą w prasie codziennej osiągają gazety 

ogólnopolskie. Przychody gazet regionalnych są niższe ze względu na ich mniejsze 
nakłady oraz niższe ceny reklam wynikające z mniejszego oddziaływania . 

Rysunek 19. Udział głównych tytułów prasy codziennej w wydatkach reklamowych 
w 2007 roku 
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Źródło: Na podstawie danychfirmy Experl Moni/01: 

Do czasopism zaliczamy wydawnictwa, które ukazują się raz w tygodniu lub rza
dziej (tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki, dwumiesięczniki, kwartalniki, roczniki). 
Mogą być dostępne na terenie całego kraju lub tylko w wybranym regionie. Z punktu 
widzenia ternatyld wyróżnia się zazwyczaj czasopisma ogólnotematyczne (dotyczące 
różnych zagadnień z życia społecznego i politycznego), specjalistyczne (poświęcone 
jednej dziedzinie czy tematyce), kobiece (zawierające publikacje związane z prowa
dzeniem domu, modą, kulinariami, czy mające charakter "plotkarski"), młodzieżowe, 

dziecięce oraz przeznaczone dla mężczyzn. Specyficzny charakter mają wśród nich 
tygodniki telewizyjne, których podstawąjest tygodniowy program telewizyjny wielu 
stacji. Tak duże zróżnicowanie czasopism powoduje, że mają innych czytelników . 
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Tabela 17. Zalety l wady reklamy w czasopismach 

Zalety Wady 

• duża atrakcyjność przekazu wynikająca • konieczność składania materiałów do druku 
z wysokiej jakości druku i kolorystyki z bardzo długim wyprzedzeniem (nawet 5-8 

•,selektywność (dotarcie do ściśle określonych tygodni) 
grup czytelników) • wysoki koszt umieszczenia reklam 

• długi czas oddziaływania wynikający z wielo- • wysoki koszt czasopism ograniczający liczbę 
krotnego przeglądania i przechowywania czytelników 

• możliwość stosowania różnorodnych form • niewielka możliwość powtarzania (np. jedynie 
ogłoszeń nietypowych (wrzutki, wklejki, raz w miesiącu w przypadku miesięczników) 
wszywki, sztywne strony, próbki produktów) • występowanie zwrotów ( niesprzedanych 

• większa wiarygodność niż w przypadku egzemplarzy) 
reklamy telewizyjnej i radlowej 

• duży prestiż wpływający na lepszy odbiór reklam 
• wiele czasopism posiada lojalnych 

czytelników kupujących każdy numer, często 
są to prenumeratorzy 

Zródlo: Opracowanie własne. 

W odróżnieniu od prasy codziennej znacznie większe zainteresowanje rekJamą 

w czasopismach wykazują producenci artykułów konsumpcyjnych. W szczególności 

dotyczy to wytwórców produktów do higieny i pielęgnacji ciała . Wysokie nakłady cha
rakteryzują również firmy telekomunikacyjne, motoryzacyjne oraz instytucje i firmy 
związane z kulturą, edukacją i rozrywką. 

Rysunek 20. Najwięksi reklamodawcy w czasopismach w 2007 roku 
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Źródło: Na podstawie danych firmy Experr Monitor. 



Formy reklamy prasowej 

Zdecydowan.ie największe przychody rekJamowe osiągają popularne tygodnik.i 
o tematyce ogólnej: Polityka, Wprost i Newsweek Polska. Konkurują z nimi przede 
wszystkim czasopisma kobiece oraz niektóre tygodnik.i telewizyjne. 

Rysunek 21 . Udział głównych tytułów czasopism w wydatkach reklam owych 
w 2007 roku 
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Źródło: Na podstawie danychfirmy Expert Moniror. 

Pytania i ćwiczenia 

J. Scharakteryzuj rynek prasy w Połsce. 

.. 

2. Porównaj zalety i wady reklamy w gazetach codziennych z zaletami i wadami reklamy 
w czasopismach. 

5.6. Formy reklamy prasowej 
Podstawowe zagadnienia: 
• formy rekłamy prasowej; 
• moduły reklamowe; 
• ogłoszenia drobne i ich rodzaje; 
• charakterystyka nietypowych form reklamy prasowej. 

Prasowe ogłoszenia rekJamowe można podzielić na dwie grupy: 
• for my typowe, wśród których wyróżniamy moduły rekJamowe oraz ogłoszenia 

drobne; 
• formy nietypowe, wśród których wyróżniamy wrzutki, wszywki, wkJejki, 

sztywne strony, banderole,fi'ench door,french gate, brasilian cover. 
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Podstawową typową formą rekJamy prasowej jest moduł reklamowy łub jego 
wielokrotność. Moduł jest to przestrzeń rekłamowa w kształcie prostokąta, która ma 
szerokość pojedynczej kolumny tekstu i wysokość 1/6 lub 1/8 wysokości całej strony 
(np. wymiary modułu w Gazecie Wyborczej to 45,8 mm na 57,5 mm). Moduły rekla
mowe mogą być umieszczane na stronach ogłoszeniowych, na których znajdują się 
wyłącznie ogłoszenia, oraz na droższych od nich stronach redakcyjnych, na których 
przekazy sąsiadują z tekstem redakcyjnym (artykułami). Na stronach ogłoszeniowych 
moduły są z reguły niewielkich rozmiarów. Na stronach redakcyjnych pojawiają się 
ogłoszenia obejmujące kilka modułów lub zajmujące całą stronę. 

Wielkość i ułożenie modułów na stronie mogą być dowolne. W praktyce wydawcy 
okreś lają jednak, jakie są możliwości kupowania modułów, dopasowując je do możli
wości technicznych (rysunek 22). Najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest cała stro
na lub jej połówka (dzielona w pionie lub poziomie). Stosowane są również ogłoszenia 

na jednej trzeciej lub jednej czwartej strony (zazwyczaj ułożone pionowo). Populamą 
formąjest tzw. Junior Page, czyli reklama stanowiąca pomniejszenie całej strony. Nie
kiedy wykorzystuje s ię reklamy w formie wysepki otoczonej ze wszystkich stron tek
stem łub w formie szachownicy. Coraz częściej pojawiają się w prasie reklamy, które 
rozmieszczane są na dwóch stronach lub większej ich liczbie (całych lub ich części). 
Składają się one na pewną historyjkę . W przypadku czasopism występująrównież roz
kładówki, czylireklamy rozmieszczone na obu stronach rozłożonego wydania. Niekie
dy stosuje się również grupowania ogłoszeń modułowych na jednej stronie. 

Ogłoszenia modułowe różnej wielkości stanowią zdecydowaną większość reklam 
w czasopismach. Są również coraz częściej wykorzystywane w prasie codziennej. Naj
bardziej atrakcyjnymi miejscami umieszczania reklam modułowych są okładki (pierw
sza, druga, przedostatnia i ostatnia strona). Na stronach wewnętrznych są to miejsca 
w górnej częśc i strony niedaleko od strony tytułowej łub początku jakiegoś działu, po 
prawej ręce czytelnika, przy krawędzi. 

Największą liczbę ogłoszeń stanowią najtańsze ogłoszenia drobne, zamieszczane 
na stronach ogłoszeniowych pod nagłówkami typu ,.Motoryzacja", "Nieruchomości", 
"Praca". Przybierają one postać ogłoszeń tekstowych oraz ogłoszeń w ramkach. Ogło
szenia drobne sk ładają się przede wszystkim z krótkiego tekstu, najczęściej łączącego 
informacje o produkcie lub usłudze z danymi adresowymi. Teksty tych ogłoszeń skła
da sama gazeta, a efekty graficzne ograniczają się do wytłuszczenia druku, wyróżnie
nia tekstu pochyloną czcionką (kursywą), innym krojem czcionKi, użyc ia ramki, ewen
tualnie koloru (rysunek 23). Ogłoszenia w ramkach są niekiedy wzbogacone o proste 
i niewielkie elementy graficzne (czasami samo logo firmy łub niewielki znaczek przy
ciągający uwagę). Podstawą wyceny ogłoszenia drobnego jestjedna linia. 

Ogłoszenia drobne są charakterystyczne dla prasy codziennej. W przypadku czaso
pism występują sporadycznie, głównie w tytułach specjalistycznych. 



........_ 

Formy reklamy prasowej 

Rysunek 22. Fonny typowy'ch modułów reklamowych 

Cała strona Połowa strony 
w pionie 

r---

Polowa strony 
wpoz:iomie 

1/3 strony 
w pionie 

D 

Y. strony 
w poziomie 

y. strony Szachownica Junior Page Wysepka 

c=Jc=J 

DB 
l l 
c=Jc=J 

Kilka modułów 
na jednej stronie 

Rozkładówka Dwie zewnętrzne połówki 

l 

l 
'---

'----

Dwie kolejne strony 1/3 w pionie 
na trzech kolejnych stronach 

c=J kolorem szarym zaznaczone miejsce reklamy 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: W.R. Lane, J.T. Russell, Reklama według Ottona 
Kleppnera, Felberg, Warszawa 2002, s. 238 . 
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Rysunek 23. Rodzaje ogłoszeń drobnych 

• Ze znakiem sortującym WERSALIKAMI 

W ramce pojedynczej -cienkiej WERSALIKAMI POGRUBIONYMI 

W ramce podwójnej - grubej Na szarym tle 

Drukiem pogrubionym W kontrze 

Źródło: Opracowanie własne. 

Nietypowe formy reklamy prasowej mają na celu przede wszystkim zwracanie 
uwagi czytelnika przez nietypowy sposób przekazania informacj i. Są traktowane jako 
formy prestiżowe (poza zwykłymi wrzutkam i), ale jednocześnie bardzo drogie i trudne 
do wykonania i stosowania. Większość z nich jest stosowana w czasopismach, a nie
które można wykorzystać również w prasie codziennej. 

Najczęściej spotykane są wrzutki (i11serty) , czyli luźne ulotki dołączane do cza
sopisma lub gazety. Mogą przybierać formę pojedynczych, luźnych kartek różnego 
formatu - od niewielki.ch, wie lkości pocztówki, do bardzo dużych, których rozmia
ry przekraczają wielkość rozłożonego czasopisma (są wtedy składane)- lub broszur 
w postaci kilkustronicowych książeczek. Wrzutki są tanie w przygotowaniu i stosowa
niu. Są bardzo popularne w przypadku sieci handlowych, które często dołączają w ten 
sposób do prasy swoje gazetki promocyjne. Wadą wrzutek jest łatwość ich wypadnię

cia. Często są od razu po zakupie prasy wyrzucane do kosza. 
Można temu zapobiec, stosując wszywki Mają podobny charakter, ale są wszyte 

w grzbiet pisma od zewnątrz (obejmując okładkę) lub od wewnątrz (w samym środku). 

Kolejną formą nietypową są wklejki (próbki). Jest to najczęściej odpowiednio 
przygotowana porcja towaru w małym opakowaniu Lub saszetce doklejana do we
wnętrznych stron pisma lub jego okładki. W ten sposób reklamuje się artykuły spo
żywcze (kawa, herbata, guma do żuc ia. słodycze, przyprawy), kosmetyki (kremy, ko
smetyki kolorowe, maseczki kosmetyczne, szampony, odżywki do włosów) i środ
ki czystośc i (pasty do zębów, proszki do prania, płyny do czyszczenia). Czasami sto
sowane są paski zapachowe reklamujące perfumy i wody toaletowe. Umieszcza się 
również w pismach płyty CD, zawierające prezentacje bardziej skomplikowanych 
prodttktów (np. programów komputerowych, samochodów). Wklejki stanowią naj
częściej elementTeklamy modułowej, tzn. są doklejane w odpowiednim miejscu mo-



Zasady planowania reklamy prasowej 

dułu reklamowego (np. zamiast zdjęcia produktu). Pozwalają na wypróbowanie pro
duktu i zachęcają do jego zakupu. Są bardzo lubiane przez czyteln ików, ale bardzo 
drogie. 

Fonną charakterystyczną dla czasopism są sztywne strony. Są to wszyte lub wkle
jone w grzbiet pisma (w zależności od tego w jaki sposób jest ono wykonane) strony re
klamowe z grubszego papieru. Powodują otwieranie się czasopisma na danej stronie. 

Niektóre czasopisma opasywane są papierowymi lub foliowymi banderolami za
wierającymi treści reklamowe. Czasami ich końce przyklejone są do wewnętrznych 
stron umożliwiając otworzenie czasopisma na konkretnej stronie (najczęściej ze znaj
dującą się tam reklamą). 

W przypadku niektórych czasopism (z reguły prestiżowych) można wykorzystać 
reklamę typu french door. Jest to okładka zawierająca otwierające się na zewnątrz 
skrzydełka, pod którymi ukryta jest reklama. Podobny charakter mają rozkładówki 

(czyli dwustronne reklamy) zaopatrzone w dodatkowe skrzydełko i umieszczane we
wnątrz czasopisma (tzw.french gate) lub na okładce (hrasilian cover). 

Pytania i ćwiczenia 

l . Jakie są formy reklamy prasowej? 
2. Przeanalizuj dostępne Ci tytuły prasowe i zastanów się, jakie rodzaje ogłoszeń reklamowych 

w nich występują? 
3. Zbierz przykłady nietypowych form reklamy prasowej. Jakie produkty są w ten sposób re

klamowane? 

5. 7. Zasady planowania reklamy prasowej 
Podstawowe zagadnienia: 
• projektowanie fayoutu reklam prasowych; 
• techniki reklamy prasowej; 
• wskaźniki czytelnictwa prasy. 

Ogłoszenie reklamowe w prasie zbudowane jest w sposób podobny do innych prze
kazów. Można w nim wyróżnić kilka elementów: nagłówek, treść zasadniczą, ilustra
cję w fonnie zdjęcia łub grafiki, slogan reklamowy, znak graficzny marki lub finny (ry
sunek 24). Niekiedy pojawiają się również dane teleadresowe finny reklamodawcy lub 
informacje, gdzie produkt można kupić. Nie oznacza to oczywiście, że wszystkie re
klamy prasowe zbudowane są według takiego samego schematu. 

W przypadku. reklam prasowych istotne znaczenie ma odpowiedoi dobór kroju pi
sma oraz układ graficzny ogłoszenia, czyli /ayout. Zaprojektowanie właściwego lay
outu wymaga przestrzegania kilku zasad: 

• kreatywność -ogłoszenie powinno być proste, przejrzyste, ale jednocześnie 
twórcze, żeby wyróżnić się wśród innych ogłoszeń; 
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nagłówek 

znak 
graficzny 

ilustracja 

treść 
zasadnicza 

Rysunek 24. Przykład kompletnego ogłoszenia prasowego 
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Źródlo: Opracowanie własne. 
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• ogłoszenie powinno być uporządkowane - sprzyja to dostrzeganiu i zapa
miętywaniu poszczególnych elementów ogłoszenia. Chaotyczny układ ogłosze

nia zniechęca do zapoznania się z nim: 
• ogłoszenie musi sprawiać wrażenie calości - odpowiednie proporcje między 

poszczególnymi elementarni (ilustracja nie może być mniejsza od ~ powierzch
ni ogłoszenia, a jednocześnie nie większa niż % ogłoszenia, treść reklamy w sto
sunku do ilus tracj i powinna zachować proporcje jak 2 do 3, l do 2 lub l do 3, na
główek i slogan powinny być napisane większą czcionką); 

• układ graficzny powinien zawierać jeden element przyciągający uwagę 
-od niego zaczyna się rozmieszczanie informacji zgodnie ze schematem litery 
Z lub S. W taki sposób najczęściej przebiega ścieżka wzroku czytelnika; 

• ilustracje - największe zainteresowanie wzbudzają fotogta:fie reklamowe, 
zwłaszcza przedstawiające ujęcia dynamiczne (np. zdjęcia produktu w trakcie 
jego użytkowania), mniejsze - rysunki i zdjęcia statyczne. Na ilustracj i umiesz
cza się nie tylko produkty, ale również ich opakowania, osoby występujące w re
klamach telewizyjnych danego produktu oraz elementy po prostu przyciągające 
uwagę (np. piękne modelki). LI ustracje powinny być podpisane - odbiorcy chęt
niej czytają podpisy niż treść zasadniczą; 

• kolorystyka ogłoszenia- ogłoszenie barwne powoduje wzrost zainteresowania 
o 40%. Ważną rolę odgrywa też zachowanie kontrastu kolorystycznego pomię
dzy elementami ogłoszenia- w ten sposób wyróżnia się elementy ważniejsze od 
mniej ważnych i uatrakcyjnia przekaz. 

Zasady te mają charakter uniwersalny i odnoszą się do każdego ogłoszenia rekla
mowego. W wielu przypadkach fumy publikująjednak ogłoszenia, które są całkowicie 

niezgodne z tymi zasadami. Zastosowanie takiego "niekonwencjonalnego" ogłoszenia 

sprzyja niekiedy zainteresowaniu czytelnika, np. ogłoszenie zamieszczone "do góry 
nogami", pusta strona z niewielkim elementem graficznym, czarno-białe ogłoszenie 
w kolorowym czasopiśmie, brak proporcji między elementami. 

Biorąc pod uwagę występujące elementy i ich wykorzystanie, można wyróżnić kil
ka sposobów prezentacji tekstu w reklamie prasowej43: 

• opisową - opartą na prezentacji cech reklamowanego produktu i korzyści wyni
kających z jego użytkowania. Technika ta wymaga przejrzystego układu tekstu; 

• narracyjną - zaczynającą się jak ciekawe opowiadanie i powoli wprowadzają
cą czytelnika w temat reklamowy. Jej działan ie opiera się na wywołaniu odpo
wiednich emocji. Wymaga starannego przygotowania fabuły; 

• prestiżową - stosowaną w celu zdobycia reputacji firmy. Wykorzystuje się te e Ie~ 
menty, które taką reputację mogą poprawiać, np. marki dostawców, kontrahentów, 
klientów rekomendujących jakość reklamowanego produktu; 

·H W. Budzyński. Reklama - lecimiki skutec:=~Iej per.ma:ji. s. 99- 100. 
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• iJustracyjną- której podstawąjest ilustracja przedstawiająca najważniejsze ele
menty produktu. Tekst jest tylko opisem tego, co ilustracja pokazuje; 

• monologową - która jest przykładem typowej rekomendacji. Najczęściej jest to 
wypowiedź osoby zadowolonej z zakupu i użytkowania produktu; 

• dialogową - opierającą się na dyskusji dwóch osób na temat produktu. Zazwy
czaj jedna z nich zastanawia się nad jego zakupem, druga nakłania do tego, wy
korzystując różne argumenty. 

Podejmując decyzje o reklamowaniu s ię w prasie, należy ustalić, jakie tytuły pra
sowe będą wykorzysty\-vane. Pornocą służyć mogą badania czytelnictwa prasy, na 
podstawie których można obl iczyć i porównać podstawowe wskaźniki charakteryzują
ce poszczególne czasopisma i gazety. W Polsce badania takie ("Połskie Badania Czytel
nictwa") przeprowadza firma badawcza SMGIKRCAMillward Brown Company. 

Do podstawowych wskaźników czytelnictwa prasy należą: 
• czytelnictwo cyklu sezonowego - informuje, jaki odsetek osób miał kontakt 

z konkretnym tytułem w c iągu jednego cyklu sezonowego (cykl sezonowy jest 
uzależniony od rodzaju prasy i wynosi: dla dzienników - jeden tydzień, dla ty
godników - jeden miesiąc, dla miesięczników -jeden kwartał, dla kwartalników 
- jeden rok); 

• czytelnictwo ostatniego wydania - informuje, jaki odsetek osób czytał ostat
nie wydanie danego tytułu ; 

• liczba czytelników ostatniego wydania - informuje, ile osób czytało ostatnie 
wydanie danego tytułu (często ten sam egzemplarz czytany jest przez kilka osób, 
np. wszystkich członków gospodarstwa domowego); 

• liczba czytanych wydań- informuje, ile wydań danego tytułu przeczytałajed
na osoba w czasie cyklu sezonowego. Wskaźnik ten pokazuje lojalność czytelni
ków wobec tytułu prasowego; 

• czytelnictwo w dni tygodnia - informuje, jaki odsetek osób czyta1 dany tytu1 
w poszczególnych dniach tygodnia (wskaźnik stosowany wyłącznie w przypad
ku prasy codziennej). 

Oprócz wskaźników obliczanych na podstawie badań czytelnictwa istotną rolę 

w planowaniu reklamy prasowej odgrywają również dane dotyczące nakładu prasy. 
Wyróżnia s ię przy tym nakład drukowany, czyli l iczbę wydrukowanych egzempla
rzy, oraz nakład sprzedany, czyli i lość nakładu, która zosta ła rzeczywiście sprze
dana. Różnica pomiędzy nakładem drukowanym a sprzedanym decyduje o wielkości 
zwrotów, czyli liczbie niesprzedanych egzemplarzy, które zostają wycofane z rynku 
w momencie pojawienia się następnego numeru. Dane dotyczące nakładów są kontro
lowane przez Związek Kontroli Dystrybucji Prasy. 

Płanowanie reklamy prasowej związane jest również z analizą kosztów wyprodu
kowania i emisji. Koszty produkcji są niskie w przypadku typowych ogłoszeń i bardzo 
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wysokie w przypadku form nietypowych. Koszty zakupu powierzchni reklamowej są 
również uzależnione od rodzaju i wielkości ogłoszenia, a także od pozycji , którąmają 
na rynku poszczególne tytuły prasowe. 

Pytania i ćwiczenia 

l. Co to jest layout? Jakie są cechy dobrego layoutu? 
2. Zgodnie z zasa.dami tworzenia reklam prasowych zaprojektuj całostronicowe ogłoszenie pra

sowe dotyczące wybranego produktu. 
3. Jakie znasz wskaźniki charakteryzujące czytelnictwo prasy? 
4. Zbierz infonnacjena temat koszrów umieszczenia w różnych gazetach następujących typów 

ogłoszeń prasowych w fonnie: 
a) jednego czarno-białego modułu na pierwszej stronie; 
b) całostronicowej reklamy na ostatniej stronie; 
c) standardowego ogłoszenia drobnego w kolorze; 
d) ogłoszenia drobnego w ramce zamieszczonego na szarym tle. 

4. Zbierz różne reklamy prasowe. Przeanalizuj je i uzupełnij poniższą tabelę, podając: 

a) markę produktu; 
b) tytuł gazety lub czasopisma; 
c) wykorzystaną technikę prezentacji reklamy; 
d) rodzaj osoby występującej w reklamie; 
e) rodzaj użytego nagłówk~ 
f) rodzaj wykorzystanego sloganu: 
g) sposób prezentacji tekstu. 

Marka Tytuł Technika Rodzaj Rodzaj Rodzaj Sposób 
produktu gazety l prezentacji występującej nagłówka sloganu prezentacji 

czasopisma reklamy osoby tekstu 
--

5.8. Reklama zewnętrzna 
Podsfawowe zagadnienia: 

l • zalety i wady reklamy zewnętrznej; 
• ruchome i nieruchome środki reklamy zewnętrznej; 
• zasady konstrukcji plakatu reklamowego; 

l 
• kryteńa doboru tablic reklamowych. 

RekJama zewnętrzna, określana jako outdoor, jest najstarszą formą reklamy. Jest 
obecnie formą reklamy bardzo zróżnicowaną - obejmuje zarówno tablice wielkopo
wierzchniowe, jak i małe szyldy czy neony. Jest traktowana przede wszystkim jako me
dium wspomagające. Uzupełnia najczęściej reklamę telewizyjną, radiową i prasową. 
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Rysunek 25. Najczęściej reklamowane branże w reklamie zewnętrznej w 2007 roku 

Rozrywka 
i kułtura 
16,69% 

Telekomunikacja 
17,76% 

Sprzedaż 

15,83% 
Żywność 
10,86% 

Pozostałe 

branże 
29,67% 

Motoryzacja 
i transport 

9,19% 

Źródło: Na podstawie danych Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej 

Tabela 18. Zalety i wady reklamy zewnętrznej 

Zalety Wady 

• masowy charakter oddziaływania • możliwość przekazywania niewielkiej liczby 
• gwarantuje częsty kontakt z przekazem informacji ze względu na ograniczone 

reklamowym możliwości edycyjne 
• umożliwia zastosowanie atrakcyjnej techniki • podatność na zniszczenie 

prezentacji • niewielka selektywność Gest selektywna tylko 
• selektywność geograficzna umożliwiająca pod względem geograficznym) 

docieranie do odbiorców na ściśle • duża liczba tablic na ulicach miast utrudnia 
określonym rynku lokalnym odbiór przekazu 

• długi czas ekspozycji (w przypadku tablic • krótki czas jednorazowego odbioru przekazu 
oświetlonych przez 24 godziny na dobę) (z reguły jest to tylko jedno kilkusekundowe 

• niski koszt przygotowania ekspozycji spojrzenie) 
• duża zdolność przyciągania uwagi, co wpływa 

na zapamiętywanie treści przekazu 

Zródlo.· Opracowanie własne. 

Reklama zewnętrzna nadaje się do promowania różnych produktów, w tym rów
nież usług o typowo lokalnym charakterze. Bardzo często korzystają z niej sieci han
dlowe, które stosują ją jako źródło informowania o nowych ofertach i promocjach 
cenowych. Tablice reklamowe nadają się również do przedstawiania nowych wydań 
czasopism, wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Często prezentuje się na nich po-
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wszechnie znane produkty (żywność, telefony komórkowe, samochody), informując 
w ten sposób o prowadzonych akcjach promocyjnych. 

Reklama zewnętrzna jest przede wszystkim medium masowym. Skierowana jest 
do wszystkich, którzy poruszają się okreś lonymi szlakami komunikacyjnymi. Ma przy 
tym wysoką zdolność przyciągania uwagi i jest stosunkowo tania. Jej wadąjest prze
de wszystkim niewielki zakres przekazywanych informacji i podatność na zniszczenie 
w związku z oddziaływaniem warunków atmosferycznych lub Judzi. 

Środki rekJamy'zewnętrznej dzielimy na nieruchome i ruchome. Do nieruchomych 
zaliczają się (przykłady niektórych środków reklamy zewnętrznej zawiera załącznik VII): 

• billboard- tablice rekJamowe wolno stojące (tzw.freeboardy) lub zawieszane na 
ścianie o wielkości około 12 m2 (najc:zęściej 504 x 238 cm oraz 400 x 300 cm), 
często oświetlone; 

• superside - tablice rekJamowe o powierzchni większej niź 12m2 (np. 600 x 300 
cm, 800 x 400 cm, 1200 x 400 cm, 1200 x 300 cm, 1800 x 600 cm); 

• twin- dwa sąsiadujące ze sobą w pionie billboardy o wspólnej powierzchni eks
pozycyjnej 504 x 500 cm; 

• minibillboard - nieoświetlona tablica naścieona o wymiarach 252 x 119 cm 
• poster - konstrukcja o wymiarach 60 x 80 cm, utrzymująca plakat rekJamowy 

w witrynach sklepowych; 
• citylight -tablica o wymiarach l ,2 x l ,8 m, umieszczana na ścianach lub na 

przystankadtautobusowych i tramwajowych; 
• diapazon - wolno stojąca tablica o wymiarach 1,4 x 2,0 m, ustawiona na beto

nowym cokole prostopadle do ulicy; 
• blow-up - wielkoformatowe plansze reklamowe rozciągnięte na metalowej kon

strukcji montowanej na ścianach budynków; 
• sandwich -dwustronna tablica o wymiarach l ,O x l ,4 m umieszczana na słu

pach oświetleniowych; 
• strip- plansza rekJamowa o wymiarach 250-300 x 45 cm, instalowana na da

chach kiosków "Ruch"; 
• k-board - dwustronna tablica reklamowa o wymiarach 2,2 x l ,6 m montowana 

na kioskach z prasą; 
• inne, np. słupy reklamowe, malowidła na budynkach, szyldy, neony, flagi 

reklamowe. 
W przypadku środków ruchomych najczęściej wykorzystuje się : 

• reklamy na środkach transportu - malowane lub naklejane na tramwajach, au
tobusach, samochodach, umieszczane wewnątrz pojazdów komunikacji mjejskiej ; 

• mobile -płaskie konstrukcje w formie przypominającej zwykły bi/Jbom·d 
umieszczone na przyczepach ciągniętych przez samochody; 

• balony reklamowe i sterowce. 
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Na większości z tych środków reklamy prezentowane są różnej wielkości plakaty. 
Dobrze zaprojektowany plakat charakteryzuje się prostotą. W wielu przypadkach za
wiera wyłącznie ilustrację (najczęściej zdjęcie łub inną grafikę) oraz slogan. IJustracja 
powinna przyciągać wzrok odbiorcy, a jednocześnie nie może być zbyt skomplikowa
na, aby nie utrudniać odbioru. lm mnjej elementów składa się na ilustrację, tym jest 
ona bardziej czytelna. Powinna być przy tym bardzo kolorowa i kontrastowa. 

Slogan z reguły nawiązuje do reklamy w innych mediach. Najlepsze są slogany 
zawierające do pięciu słów, umieszczone nad ilustracją (aby nie zasłaniały ich drzewa 
i przejeżdżające pojazdy). Wielkość liter musi być dopasowana do odległości, z jakiej 
będą patrzeć na plakat odbiorcy {np. jeśli plakat będzie oglądany z 30 metrów, to litery 
muszą mieć co najmniej 7,5 cm. a jeżeli ze l 00 m- to konieczne jest zastosowarue 
liter 30 centymetrowych). Istotne znaczenie ma oświetlenie plakatów. Niektóre środki 
reklamy zewnętrznej wyposażone są we własne oświetlenie umieszczane na zewnątrz 
(z przodu tablicy, tzw. front light) lub wewnątrz (od tyłu , tzw. back light). Do ta b l i c 
oświetlonych należą przede wszystkim biłlboardy i citytigbty. Pozostałe oświetlane są 
przez światło słoneczne łub oświetlenie uliczne. Z tego względu ich oddzjaływanie 
obniża się w nocy praktycznie do zera. 

Rysunek 26. Udział głównych firm reklamy zewnętrznej w łącznej liczbie nośników 
w 2007 roku 

News Outdoor Potand 
2,97% 

Cltyboard Media 
4,13% 

Clear Channet Poland 
11 ,58% 

Mini Media 
12.00% 

Pozostałe finny 
7,57% 

Stroer out of home media 
15,25% 

Źródło: Na podstawie danych Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej. 

Łączna liczba 
nośników 

- 114 504 

AMS S.A. 
46.51% 

Planując kampanię z wykorzystaniem reklamy zewnętrznej , należy zwrócić uwagę na 
lokalizację tablic. Najskuteczniejsze są tablice zlokalizowane w miejscach o dużym natę
żemu ruchu (zwłaszcza pieszego), w dużym oddalemu od innych tablic (unika się wtedy 
rozproszenia uwagi odbiorców). Należy również zwrócić uwagę na odległość od drogi łub 
chodnika oraz sposób usytuowania tablic (prostopadły względem szlaków komunikacyj-
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nych jest bardziej widoczny z przejeżdżającego samochodu niż równoległy). Dobrymi 
lokalizacjami są okolice skrzyżowań, przejść dla pieszych, przystanków komunikacji miej
skiej, stacji kolejowych, centrów handlowych, a więc miejsc zatrzymywania się ludzi. 

PowieiZchnię na tablicach zamawia się bezpośrednio u właści.cieli tablic lub korzy
stając z usług wyspecjalizowanych firm (tzw. brokerów rekJamy zewnętrznej), które 
dysponują ofertą wielu firm outdoorowych. Sprzedaż powierzchni odbywa s ię albo na 
zasadzie wyboru pojedynczych tablic, albo w systemie pakietowym (czyli kupowa
nia określonej liczby tablic, np. citylightów). System pakietowy pozwala na obniżenie 
kosztów, ale pozbawia reidamodawcę wpływu na l okalizację tablic. 

Pytania i ćwiczenia 

l. Wymień zalety i wady reklamy zewnętrznej . 

2. Wymień i scharakteryzuj środki reklamy zewnętrznej . 

3. Jakich zasad należy pnestrzegać, projektując plakat reklamowy? 
4. Pneprowadź obserwację dotyczącą środków reklamy zewnętrznej w Twoim miejscu za

mieszkania. Zanotuj : 
a) jakich środków jest najwięcej ; 

b) jakie produkty są na nich reklamowane; 
c) jakie techniki prezentacji wykorzystuje się w rekłamie zewnętrznej ; 

d) jak długo eksponowane są poszczególne plakaty reklamowe na tablicach. 
5. Zbierz informacje na temat kosztów reklamowania s ię przy użyciu outdooru. Dowiedz s ię, 

jakie są koszty wynajęcia tablic, a jakie wykonania odpowiednich plakatów. 

5.9. Reklama kinowa 
Podstawowe zagadnienia: 
• zalety i wady reklamy kinowej; 
• formy reklamy kinowej; 
• brokerzy reklamy kinowej. 

Kino należy do mediów uzupełniających na rynku reklamowym. Niewielkie zain
teresowanie reklamodawców reklamą kinową związane jest ze specyficzną grupą od
biorców. Tworząjąprzede wszystkim ludzie młodzi (w większości poniżej 30 roku ży
cia). W związku z tym reklamę kinową stosują przede wszystkim firmy, które kieru
ją swoje produkty do młodzieży (producenci żywności , w tym głównie słodyczy, ope
ratorzy telefonii komórkowej, firmy świadczące usługi związane z rozrywką, kulturą 
i edukacją oraz firmy motoryzacyjne). 

Reklama kinowa ma wiele zalet: 
• wysoką zdolność przyciągania uwagi i oddziaływania na odbiorców dzięki ko

rzystnym warunkom emisji (zaciemniona sala, duży ekran) oraz wykorzystaniu 
obrazu, dźwięku, ruchu; 
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Rysunek 27. Najwięksi reklamodawcy kinowi w 2007 roku 

Nastle Polska 

Unilever Polska 

p 

4 

(Piay):!i55ii~ Ferrero Polska 

Telekomunikacja Polska S.A. 10 190 306 

Polska Telefonia Cyfrowa 7 930 636 

Grupa Żywlec 7 639 065 

Red Buli Ltd. 7 509 201 

PTK Centertel 7 251 678 

o 10000 000 

16 814 753 

20000 000 

Wydatki w z.! 

Źródło: Na podstawie danych firmy Expert Monitor. 

30 000000 

• wysoką zapamiętywa lność osiąganą dzięki skupionej i zrelaksowanej widowni 
- po pierwszym obejrzeniu reklamę kinową zapantiętuje 70% widzów, podczas 
gdy reklamę telewizyjnąjedynie 15%; 

• wysoką zdolność upowszechniania wzorców zachowań; 

• wysoką selektywność odbiorców ze względu na wiek; 
• wysoką zdolność pobudzania emocji korzystnie wpływających na wizerunek 

produktu i reklamodawcy: 
• możliwość dokładnego przedstawienia produktu, jego cech, zastosowania; 
• możliwość przedstawienia przedmiotu reklamy w ruchu w trakcie działania, 

użytkowania, konsumpcji, czyli w fonnie najbardziej atrakcyjnej dla odbiorcy; 
• możliwość dokładnego pomiaru liczby osób, które obejrzały reklamę (na podsta

wie liczby widzów oglądających dany seans). 
Do najważniejszych wad reklamy kinowej można z kolei zaliczyć: 
• zasięg oddziaływania ograniczony do niewielkiej grupy odbiorców (wyłącznie 

widzów kin); 
• bardzo specyficzną grupę odbiorców - ludzie młodzi zamieszkujący duże miasta; 
• krótkotrwałość oddziaływania -odbiorca nie ma możliwości częstego stykania 

się z reklamą (częstotliwość chodzenia do kina w Polsce jest niska). 
W reklamie kinowej wykorzystuje się podobne środki przekazu jak w telewizji (a cza

sem dokładnie te same). Przede wszystkim są to spoty reklamowe różnej długości. Są 

one emitowane w specjalnie przygotowanym bloku reklamówym poprzedzającym projek
cję filmową (ewentualnie w przerwie w trakcie seansu). Charakterystycznym zjawiskiem 
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jest dłuższy czas trwania spotów kinowych. Ponieważ koszty rezerwacji czasu w bloku re
klamowym są znacznie niższe niż w telewizji, więc opłaca się stosować przekazy trwające 
nawet 60 sekund (a więc przeciętnie dwukrotnie dłuższe niż w przypadku telewizji). 

Poza spotam.i wykorzystywane są również statyczne plansze reklamowe. Często in
formują one o sponsorach projekcji lub filmu. Nawiązanie współpracy sponsorskiej 
z producentem filmu lub jego dystrybutorem pozwala nie tylko na emitowanie przekazów 
reklamowych przed seansami, ale również na umieszczanie informacji o sponsorze Uego 
logo bądź krótkiego tekstu reklamowego) na plakatach i ulotkach infonnujących o filmie, 
pokazach premierowych czy reklamach filmu w środkach masowego przekazu. 

Ponieważ .kino jest obiektem użyteczności publicznej odwiedzanym przez wielu lu
dzi, więc staje się równocześnie atrakcyjnym miejscem zamieszczania innych reklam. 
W pomieszczeniach kina istnieje możliwość umieszczenia różnych nośników reklamy 
zewnętrznej, na których eksponowane sąplakaty. Niejest to wprawdzie typowa reklama 
kinowa, ale może być użyteczna dla zainteresowanych firm. 

Planowanie kampanii reklamowej w .kinie wykazuje się dużą elastycznością. Rekla
modawca lub reprezentująca go agencja ma możliwość dowoLnego wyboru kin w jed
nym mieście (np. tylko w Warszawie) lub w różnych miastach. Zamawiając reklamę kino
wą można dokonywać tego samodzielnie lub przez agencję reklamową za pośrednictwem 
brokera reklamy kinowej, czyli finny specjalizującej się w sprzedaży emisji kinowych. 
Broker sprzedaje gotowe pakiety kin, skupiające np. 160 największych kin w największych 
miastach. Zakup gotowych pakietów pozwala na uzyskanie dodatkowych rabatów. 

Charakterystyczną cechąplanowania kampanii kinowej jest również to, że istnieje 
możliwość emitowania reklamy tylko przed wybranymi seansami. W len sposób firma 
ma możliwość lepszego dopasowania się do grupy docelowych odbiorców. 

Pytania i ćwiczenia 

l. Jałcie są najważniejsze zalety reklamy kinow~j? 
2. Scharakteryzuj wady reklamy kinowej. 
3. Wymień i scharakteryzuj fonny reklamy kinowej. 

5.1 O. Internet jako medium reklamowe 
Podstawowe zagadnienia: 
• istota Internetu; 
• cechy Internetu jako środka przekazu informacji; 
• wady reklamy internetowej. 

Internetjest najmłodszym medium reklamowym. Jego początki sięgają 1969 roku, 
kiedy to w Stanach Zjednoczonych powstała pierwsza rządowa sieć o nazwie Arpanet. 
Jeszcze krótsza jest historia reklamy internetowej. Pierwsze reklamy zostały urniesz
czone w internecie dopiero w 1994 roku . 
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Lo ternet jest specyficznym środkiem przekazu. Tradycyjne media podsuwają odbior
com określone informacje, ogłoszenia czy reklamy. Adresat przekazu nie ma wpływu na 
to, co ogląda czy słucha. W przypadku internetujest inaczej. To użytkownik sieci, a nie 
nadawca reklamy decyduje o wyborze informacji, z którymi chce się zapoznać. Wyma
ga to od fim1 korzystających z tej formy reklamy stosowania specyficznych technik. 

Charakteryzując przydatność internetujako medium reklamowego, naJeży zwrócić 
uwagę na jego cechy szczególne. Można j e zapisać w postaci formuły MEDIUM. 

Rysunek 28. Formuła MEDIUM charakteryzująca internet 

M Mass Masowy, globalny 

E Economical Ekonomiczny 
D Direct Bezpośredni 

l lnteractlve Interaktywny 
u Ultrafast U liraszybki 

M Measurabla Mierzalny 

źródło: R. Jędrkowiak, Jak nie sprzedawać w intemecie, "Modem Marketing" 2000, nr 2, s. 25. 

Masowość intemetu związana jest z jego ogólnoświatowym (globalnym) zasięgiem. 

Dzięki sieci internetowej możliwa jest wymiana informacji z dowolnym użytkownikiem 
na całym świecie (pod warunkiem, że ma on dostęp do komputera i sieci) przez 24 godzi
ny na dobę. Jest to doskonałe medium nawiązywania kontaktów oraz poszerzania kręgu 
nabywców. Pozwala też na zaistnienie na międzynarodowym rynku. 

Internet jest również medium łatwo dostępnym i tanim. Dostęp zapewnia prak
tycznie każdy dowolny komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym, modem, 
dostęp do linii telefonicznej lub stałego łącza oraz odpowiednie oprogramowanie do 
obsługi poszczególnych usług w sieci (wszystko to jest aktualnie oferowane w standar
dzie sprzedawanego na rynku sprzętu komputerowego). Po dokonaniu takich inwesty
cji można korzystać z intemetu za cenę lokalnego połączenia telefonicznego. Równie 
tani jest in ternet dla reklamodawców. Koszty reklamy internetowej są znacznie niższe 
niż w przypadku mediów tradycyjnych. 

Bezpośredniość związana jest z możliwością docierania· do indywidualnego od
biorcy. Dzięki możliwościom stwarzanym przez oprogramowanie komputerowe moż
liwe jest identyfikowanie odbiorcy i dopasowywanie wyświetlanych na ekranie komu
nikatów do jego cech charakterystycznycb. 

luteraktywność zapewnia możliwość dwustronnego komunikowania się nadaw
cy i odbiorcy informacji. Przeglądając intemet, użytkownik jest o wiele bardziej ak
tywny niż odbiorca mediów tradycyjnych -sam wybiera treści , które go interesu
ją, sam decyduje, kiedy i jak długo będzie miał z nimi kontakt, często sam inicjuje 
poszukiwanie informacji na określony temat. Może również w każdej chwili podjąć 
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działanie związane z udzieleniem odpowiedzi lub nawet złożeniem zamówienia. Ta
kiej możliwości nie oferuje żadne inne medium. 

Żadne medium nie jest w stanie rywalizować z intemetern pod względem 
szybkości emisji reklamy. Dotyczy to zarówno niemal natychmiastowego dotarcia 
przesyłanych treści do adresata, jak i możliwości dokonywania tego poprzez emisję 
o każdej porze dnia i nocy. Równie szybko można dokonywać zmian w treści przeka
zu reklamowego. 

Wreszcie ostatnią cechąjest mierzaluość reklamy internetowej. Można liczyć za
równo liczbę wejść na stronę internetową i czas na niej spędzony, jak i liczbę reak
cji związanych ze ściąganiem plików, materiałów, dokonywaniem zamówień. Wszyst
kie te informacje można uzyskać w dowolnym momencie trwania kampanil reklamo
wej. Dzięki temu reklama internetowa charakteryzuje się dużą elastycznością- w każ
dym momencie istnieje możliwość dokonywania zmian, które wpływają na zwiększe
nie skuteczności przekazu. 

Mierzalnośćjestrównież istotna w rozliczeniach reklamy internetowej. Oprócz 
stosowanych w innych mediach opłat jednolitych (za czas emisji reklamy), stosowane 
są opłaty związane z liczbą wyświetleń przekazu reklamowego lub liczbą kliknięć na 
przekaz, a nawet liczbą akcji podjętych przez odbiorcę (najczęściej związanych z za
mówieniem produktu). Są one dużo korzystniejsze dla reklamodawców, ponieważ pła
cą oni za rzeczywiste docieranie przekazu do odbiorcy. 

Zaletą reklamy internetowej jest również duża atrakcyjność przekazów, co jest 
związane z możliwością wykorzystywania nowoczesnych technik multimedialnych łą
czących w sobie teksty, grafikę, animację, fotografię, przekazy audio i wideo. 

Reklama internetowa ma również kilka wad. Do podstawowych należy wciąż jesz
cze niewielka liczba gospodarstw domowych, które korzystają z intemetu (szczególnie 
w mniejszych miejscowościach). Duża część odbiorców ma dostęp do intemetu wy
łącznie w pracy. Z racji wykonywania obowiązków zawodowych nie mogą oni prze
znaczyć na surfowanie w intemecie zbyt wiele czasu. W związku z tym często zupeł
nie nie interesują się reklamami internetowymi. 

Użytkownicy in ternetu stanowią specyficznągrupę odbiorców. Są to przede wszyst
kim młodzi mężczyźni (poniżej 30 roku życia) i o wyższym wykształceniu. Ta grupa 
internautów jest jednak i.nteresująca tylko dla pewnej grup reklamodawców. Trudno za 
pomocą reklamy internetowej dotrzeć do innych segmentów rynku. W związku z tym 
część firm ze względu na charakter swoich produktów w ogóle nie jest zainteresowana 
wykorzystywanjem reklamy internetowej. 

Pytania i ćwiczenia 

t. Scharakteryzuj rozwój internetujako środka przekazu informacji. 
2. Scharakteryzuj zalety i wady reklamy internetowej . 
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5.11. Formy reklamy w internacie 
~--

Podstawowe zagadnienia: 
• własne strony www; 
• portale Internetowe; 
• formy reklamy internetowej; 
• wykorzystanie mailingu w reklamie. 

Wykorzystywanie reklamy internetowej jest związane z trzema działaniami: 
• stworzeniem własnej strony internetowej, czyli witryny www (Worłd Wide Web); 
• wykorzystaniem stron internetowych należących do innych firm; 
• wykorzystaniem poczty elektronicznej do wysyłania przekazów (mailing). 
Najprostszą formą reklamy internetowej jest stworzenie własnej strony www 

(witryny). Strona www poświęcona jest z reguły prezentacji firmy, jej historii, ofer
ty asortymentowej, osiągnięć. Oprócz standardowych informacji istnieje możl iwość 

zamieszczania na niej wszelkiego rodzaju aktualności związanych ze wszyst.kim, co 
dzieje się w firmie i wokół niej. 

Informacje na stronie są z reguły przedstawiane w postaci hipertekstu. Kliknię
cie myszką na wyróżnione w nim słowo lub element graficzny powoduje wyświetle
nie dodatkowych informacji na dany temat. Oprócz tekstu witryna zawiera zwykle 
wiele elementów uatrakcyjniających , mających na celu przyciągnięcie uwagi odbior
cy: zdjęcia , filmy, dźwięki , animacje komputerowe, gry, wygaszacze ekranu, tapety, 
a także odnośniki do innych, interesujących stron (tzw. linki). Dla firmy szczegół
nie ważne jest umieszczenie na stronie internetowej podstawowych danych teleadre
sowych o firmie (adres, numer telefonu, faxu, adres poczty elektronicznej e-maił), 

dzięki którym odbiorca ma możl iwość nawiązania kontaktu. Przygotowaniem pro
jektu strony internetowej powinna zajmować się wyspecjalizowana firma, która za
pewni profesjonalizm i wysoką jakość witryny. Po umieszczeniu witryny w inter
necie należy podjąć działania związane z jej promowaniem z wykorzystaniem tra
dycyjnych mediów reklamowych typu telewizja, radio, prasa, plakaty itp. (promo
cja off-line) łub za pomocą linków umieszczanych na innych stronach internetowych 
(tzw. promocja on-line). 

Wykorzystywanie innych stron internetowych polega na umieszczaniu na nich 
materiałów reklamowych. Wykorzystuje s'ię w tym celu witryny innych firm albo stro
ny tzw. portali internetowych. 

l 
• 

Portal internetowy 
to strona internetowa, od której intemauci najczęściej zaczynają surfowanie . 
Mieszczą się na niej podstrony informacyjne, tematyczne, sklepy internetowe, 
poczta elektroniczna. 
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Rysunek 29. Najpopularniejsze portale internetowe w Polsce w 2008 roku 

Go gle Google 85,84% 

onet.pl Onel.pl 

e-.1'! Wirtualna Polska 55,23% 

nasza-klasa.pl 53,47% 

Allegro.p1 Allegro.pl 52,39% 

lnteńa .pl 

!l o2.pl o2.pl 

::; Gazeta.pl Gazeta.pl···· 45,46% 

YoulmJ youtube.pl 45,32% 

(} wlklpedla.prg 
~ 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
Użytkownicy internatu 

Źródło: Badanie "Megapanel PBI/ Gemius" przeprowadzone wśród internautów w listopadzie 
2008. 

Rysunek 30. Formy reklamy internetowej 

l Formy l 
l reklamy internetowej J 

• 
l Formy typu pull l l Formy typu push l l Pozostałe formy l 

r- Bannery: H Okna pop-up l -i Własne strony www l 
rozwijane, pionowe. 
śródtekstowe, zwykłe H Okna pop-under l --1 Mailing l 

--4 Przyciski reklamowe H Okna shaped pop-up l 

--1 Pola tekstowe H lntersitials l 
--1 Linki Y Okna - córki l 

l Słowa kluczowe 
w wyszukiwarkach 

--1 Sponsoring l 
--1 Tapety reklamowe 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Zarówno na własnych. jak i innych stronach internetowych można wykorzystywać 
różne formy reklamy (przyklady różnyclh form reklamy internetowej zawiera załącznik 
VITI). Dzielą się one na dwie grupy. które charakteryzują się odmiennym sposobem 
oddziaływania. Pierwszą tworzą formy typu pull. Reklamy te są odnajdywane przez 
internaurę w czasie szukania przez niego innych informacj i na różnych stronach www. 
Są fonnami nieagresywnym i. tzn. internauta sam decyduje, czy chce się zapoznać z ich 
treścią (wtedy najczęściej klika na nie i otwiera in fonnacje w nowym oknie), czy też 
nie (wtedy najczęściej po prostu je pomija). Drugą grupę tworzą formy typu push. 
Mają one charakter agresywny, tzn. przekazy docierają do internauty bez jego woli 
(samoczynnie otwierające się okienka i strony). 

Do form typu pull zaliczamy: 
• banner -prostokątny element graficzny statyczny łub animowany o różnej wielko

ści (najczęściej 750x l 00, 468x60, 400xSO, 250x42 pikseli44), często interaktywny. 
lnformuje o konkretnej firmie lub produkcie i umożliwia wejście na stronę z pełnym 
opisem konkretnego zagadnjenia. Jest to najbardziej populama fonna reklamy inter
netowej. Umieszczany jest w dowolnym miejscu strony, często w otoczeniu elemen
tów przyciągających dodatkowo uwagę (ilustracje, interesujące teksty itp.). Stosując 
bannery należy zwracać uwagę na ich lokalizację i czas ładowania się na stronie Ge
żeli ładuje się on zbyt długo. to czasami internauta zdąży opuścić stronę przed calko
witym otwarciem ban nera. Najbardziej skuteczne są bannery o jaskrawych kolorach, 
zawierające animacje, pytanja lub obietnice zaciekawiające odbiorcę; 

• banner rozwijany (expamf) - stanowi specyficzną formę zwykłego bannera. 
Po najechaniu na niego kursorem następuje rozwinięcie reklamy do dużego for
matu. po czym wraca ona do poprzednich rozmiarów; 

• banner pionowy (skyscraper ) - to element zbudowany podobnie jak typowy ban
ner o dużych rozmjarach, ale umieszczany pionowo, zwykłe po bokach witryny; 

• banner śródtekstowy (rectangle) - to banner dużych rozmjarów urnieszczany 
w środku strony. Um<Y.tłiwia zamieszczanie znacznie bardziej rozbudowanych treści ; 

• przycisk reklamowy (button) - jest formą zbliżoną do bannera, ale o znacznie 
mniejszych rozmjarach (zazwyczaj 129x90. 11 Ox65 p_ikseli łub mniejsze). Jest 
umieszczany z boku witryny. Ze względu na niewielkie rozmiary nie można umieś
cić na nim zbyt wiele treści (z reguły logo firmy). Jego zaletąjest niski koszt; 

• pole tekstowe - w przeciwieństwie do innych form reklamy internetowej opiera 
się tylko na tekście. Jest to krótki tekst reklamowy umieszczony na stronie inter
netowej i uzupełniony łączem (linkiem) do strony firmowej reklamodawcy. Jest 
znacznie mniej atrakcyjny niż banner rekJamowy. Odmianą pola tekstowego są 
ogłoszen ia umieszczane w różnych katalogach i bazach danych; 

~ Pikscl jest to jednostka miary wielkości obrazu na ekranie komputera odpowiadająca jednemu ele
mentowi matrycy ekranu. 



Formy reklamy w intemecie 

• linki (odnośniki) - krótkie informacje tekstowe umieszczane na najczęściej od
wiedzanych stronach internetowych i umożliwiające przełączenie się na 
stronę reklamodawcy; 

• wykupywanie słów kluc.zowych w wyszuklwarkach - polega na umieszcza
niu treści reklamowych w wyszukiwarkach wykorzystywanych przez odbiorców 
przy poszukiwaniu informacji na okreś lony temat; 

• sponsoring stron internetowych - polega na częściowym sponsorowaniu okre
ślonych witryn (z reguły związanych tematycznie ze sponsorującą firmą lub jej pro
duktami) w zamian za umieszczenie bannera, logo, linków lub innych materiałów 
pochodzących od sponsora; 

• tapeta reklamowa (watermark) - fonna polegająca na umieszczeniu w tle 
strony internetowej tapety zawierającej treści reklamowe (najczęściej logo re
klamodawcy). Musi być odpowiednio dopasowana do treści i wyglądu strony, 
przede wszystkim stonowana (tak aby nie utrudniać korzystania ze strony). 

Do form rekJamowych typu push naJeżą: 
• okno typu pop up windows - polega na automatycznym otwieraniu się wraz 

z określoną witryną internetową okna zawierającego treści reklamowe. Okno to ma 
najczęściej wymiary 250x250 pikseli i otwiera się w centralnej części strony lub 
w jej rogach. Zaletąjest możliwość umieszczenia w nim dynamicznej prezentacji; 

• okno typu pop-under windows - jest fonną bardzo zbliżoną do okna pop-up, 
a jedyną różnicąjest to, że pojawia się w momencie zamykania strony; 

• okno typu shaped pop-up windows - jest nowoczesną odmianą standardowe
go okna pop-up, ale o innym kształcie (np. reklamowanego produktu). Zaletąjest 

właśnie nietypowy kształt sprzyjający lepszemu zapamiętywaniu ; 

• interstitials - to fonna podobna do reklamy telewizyjnej. Polega na wyświe
tlaniu się na całym ekranie monitora treśc i reklamowej podczas przechodzenia 
z jednej witryny na drugą. Po kilku sekundach reklama znika. Zaletąjest możli
wość umieszczenia łączy do strony firmowej reklamodawcy; 

• okno-<:órka (daughter windows) - to samodzielne okno otwierające się wraz 
z żądaną stroną www. Odmianą są okna typu on-e.xit, otwierające samoczynnie 
nowe strony w momencie opuszczania oglądanej strony. 

Specyficzną fonną reklamy internetowej jest mai/ing, czyli wysyłanie informacji 
reklamowych za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Jest to odpowiednik kla
sycznej reklamy pocztowej. Treści reklamowe mogą być rozsyłane w postaci listów re
klamowych kierowanych do znanych finnie osób (osobiście, z imienia i nazwiska lub 
tylko z adresu e-mail). Z reguły należą one do grona zainteresowanych przedmiotem 
reklamy. Ich adresy gromadzone są przy wykorzystaniu różnych baz danych, osobi
stych kontaktów, internetowych książek telefonicznych, materiałów reklamowych firm 
i instytucji, itp. Listy reklamowe rozsyłane są również do posiadaczy darmowych kont 
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(np. na portalu wp.pl, czy onet.pl). Rozsyłane są wtedy do wszystkich posiadaczy takich 
kont za pośrednictwem portalj (nadawca reklamy nie ma dostępu do adresów odbior
ców). Często stosowaną formąjest doŁączanie doklejek (stopek}, czyli krótkich (czasa
mi jednozdaniowych) treści reklamowych do korespondencji pocztowej. 

Rozsyłanie mailingunie jest formą mile widzianąprzez odbiorców. W większości przy
padków traktują oni przesłane treści reklamowe jako zbędne, czyli tzw. spam rekJamowy 
(informacje niezamawiane i niepotrzebne, które zapychają konto pocztowe). 

Pytania i ćwiczenia 

l. Wymień i krótko scharakteryzuj fonny reklamy internetowej. 
2. Czym różnią się reklamy internetowe typu pull od reklam typu push? 
3. Korzystając z dostępu do internetu przeanalizuj, jakie fonny reklamy pojawiają się w nim 

najczęściej. Jak oceniasz je z punktu widzenia atrakcyjnośc i? Uzasadnij odpowiedź. 

4. Zbierz informacje na temat kosztów reklamowania się w intemecie: 
a) projektowania i umieszczenia strony www; 
b) umieszczania różnych form reklamy na obcych portalach; 
c) rozsyłania wiadomości reklamowych za pośrednictwem poczty elektronicznej; 

5. Jakie fonny reklamy internetowej będą najlepsze do reklamowania: 
a) rowerów górskich; 
b) usług turystycznych; 
c) mikserów; 
d) internetowych usług bankowych. 

5.12. Reklama w pozaprasowych 
mediach drukowanych 

Podstawowe zagadnienia: 
• zalety i wady publikacji zwartych; 
• rodzaje i charakterystyka publikacji luźnych . 

Jednym z najpopularniejszych sposobów reklamowania się jest wykorzystywanje 
pozaprasowych mediów drukowanych. Obejmują one publikacje zwarte oraz pu
blikacje luźne. 

Na publikacje zwarte składają się wszelkiego rodzaju wydawnictwa w formie 
książkowej (książki adresowe i telefoniczne, katalogi i informatory branżowe, roczni
ki statystyczne oraz kalendarze). Są one wydawane przez wyspecjalizowane firmy i in
stytucje, a reklamowanie się w nich jest możliwie na zasadzie wykupienia pawierzebru 
reklamowej (podobnie jak w przypadku prasy). Umieszcza się w nich takie same for
my ogłoszeń reklamowych jak w czasopismach. Największą zaletąjest możliwość do
pasowania ogłoszenia do tematyki publikacji lub jej części (działu). Dzięki temu moż

liwe jest dotarcie do wyselekcjonowanej grupy najbardziej zainteresowanych odbior-



Reklama w pozaprasowych mediach drukowanych 

ców. Publikacje zwarte są użytkowane przez wielu odbiorców, którzy korzystają z nich 
przez długi czas. Do ich najważniejszych wad należy zaliczyć wysokie koszty oraz 
brak możliwości aktualizacji informacji . 

Tabela 19. Zalety i wady reklamy w publikacjach zwartych 

Zalety Wady 

• możliwość dopasowania 'przekazu do • długa procedura publikacji 
tematyki wydawnictwa oraz otaczających • opóźnienie między nadaniem reklamy a jej 
ogłoszeń lub treści odbiorem 

• możliwość dotarcia do odbiorców ściśle • część nakładu nie jest sprzedawana 
określonych pod względem pewnych cech • ograniczony krąg odbiorców 

• możliwość atrakcyjnej prezentacji pod • brak gwarancji co do miejsca zamieszczenia 
względem wizualnym reklamy l 

• długi cykl życia • brak zainteresowania ogłoszeniami 
• jeden egzemplarz dociera często do kilku reklamowymi wśród czytelników 

lub więcej osób • możliwość zagubienia się przekazu 
• możliwość przekazywania szczegółowych w otaczających reklamach 

l precyzyjnych informacji o firmie l produkcie • mała aktualność ogłoszeń 
• dostępne dla grup produktów niemożliwych • relatywnie wysokie koszty 

do reklamowania w innych mediach 
(alkohole, papierosy) 

• wielokrotny kontakt odbiorcy z reklamą 

Źródło: Opracowanie własne. 

Do publikacji luźnych zaliczamy wszelkiego rodzaju materiały drukowane na 
zlecenie firmy i bezpośrednio jej dotyczące. Zawierają przede wszystkim prezentację 
firmy i jej oferty. Są one wykorzystywane w reidamie bezpośredniej oraz rozdawane 
podczas imprez targowo-wystawienniczych. Wśród nich wyróżnia się najczęściej: 

• katalogi firmowe - czyli wydawnictwa mające charakter zwarty, ale zawie
rające wyłącznie informacje o oferowanych przez firmę produktach i usługach , 

zastosowaniach, cenach. miejscach i sposobach sprzedaży, sposobach składania 
zamówień, gwarancjach jakości itp.; 

• prospekty - czyli materiały informacyjno-reklamowe prezentujące firmę i jej 
ofertę, zazwyczaj kilku- lub kilkunastostronicowe, najczęściej przyjmujące po
stać luźnych kart wkładanych do papierowych finnowych teczek; 

• plakaty- czyli ogłoszenia zawierające reklamę lub hasło przedstawione w arty
stycznej formie drukarskiej, graficznej lub malarskiej ; 

• ulotki -czyli jedno- lub dwustronicowe materiały reklamowe przedstawiające 
pojedyncze produkty; 

• broszury- czyli kilkustronicowe materiały dotyczące pojedynczych produktów 
i opisujące je w sposób bardzo dokładny; 
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• cenniki - czyli materiały zawierające wykaz oferowanych produktów wraz z ich 
cenami oraz warunkami zakupu i płatności ; 

• gazetki firmowe. 

Tabela 20. Zalety i wady reklamy w publikacjach luźnych 

Zalety Wady 

• atrakcyjna forma edytorska (bogata kolorysty- • często traktowane przez odbiorców 
ka, oryginalna forma) jako niepotrzebne 

• możliwość kontrolowania wielkości nakładu • znaczna część nakładu jest wyrzucana 
• możliwość kontrolowania dystrybucji • ograniczony zasięg 
• możliwość dołączania do innych mediów • wysoki koszt produkcji 

(np. prasy codziennej bądź czasopism) 

Źródło: Opracowanie własne. 

Pytania i ćwiczenia 

l. Co to są publikacje zwarte? 
2. Jakie są charakterystyczne cechy reklam w publikacjach zwartych? 
3. Przeanalizuj różne dostępne Ci publikacje zwarte. Jakie ogłoszenia są w nich zamieszczone? 

Jakich produktów one dotyczą? Czy są one dla Ciebie wiarygodnym źródłem informacji? 
4. Co to są publikacje luźne i jakie są ich rodzaje? 
S. Zbierz przykłady różnych publikacji luźnych . Przeanalizuj je i zastanów się, jakie firmy 

z nich korzystają. 

5.13. Reklama bezpośrednia 
Podstawowe zagadnienia: 
• charakterystyka reklamy bezpośredniej; 
• przesyłki adresowe i bezadresowe; 
• telemarkeling i jego rodzaje. 

Specyficzną formą reklamy jest reklama bezpośrednia, określana jako direct 
mail. Jej historia sięga XV wieku, kiedy to został wydany pierwszy katalog zawie
rający tytuły książek. W dzisiejszych czasach reklama bezpośrednia związana jest 
z wykorzystywaniem poczty jako sposobu przekazywania materiałów reklamowych. 
Z tego względu często nazywana jest po prostu rek lamą pocztową, choć nie jest to 
określenie do końca prawidłowe. W rzeczywistości bowiem, stosując reklamę bezpo
średnią, korzysta się nie tylko z wysyłania przesyłek za pośrednictwa poczty, ale rów
nież z ich roznoszenia przez różnych doręczycieli . Mogą nimi być pracownicy firm 
wyspecjalizowanych w tego typu usługach lub firm kurierskich, personel firmy, oso
by zatrudnjone wyłącznie do roznoszenia materiałów reklamowych oraz listonosze 
(w tym przypadku zleca s ię Poczcie Polskiej wykonanie usługi polegającej na roz-
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Reklama bezpośrednia 

niesieniu anonimowych przesyłek na określonym terenie). Reklama bezpośredniajest 
szeroko stosowana nie tylko wobec nabywców indywidualnych, ale również instytu
cjonalnych. 

Tabela 21 . Zalety i wady reklamy bezpośredniej 

Zalety Wady 

• wysoka selektywność związana z dociera- • wysoki koszt wyprodukowania l rozesłania 
niem do ściśle określonych odbiorców • niechęć odbiorców związana z otrzymywa-

• wysoki stopień elastyczności umożliwiający niem zbyt dużej ilości przesyłek reklamowych 
dostosowanie materiałów reklamowych • częste wyrzucanie przesyłek reklamowych 
do każdego odbiorcy z osobna bez zapoznania się z ich treścią uako 

• możliwość imiennego adresowania przesyłek nieprzydatnych) 
• możliwość szybkiego pomiaru efektów. np. • konieczność posiadania li.sty adresowej 

poprzez dołączanie kuponów-zamówień odbiorców (zwłaszcza w przypadku 
• możliwość manipulowania zasięgiem, specyficznych produktów) 

ilością, czasem, miejscem i intensywnością • ograniczony zakres odbiorców 
rozsyłania 

• możliwość rozsyłania materiałów reklamowych 
o różnej formie, kształcie, ilości , wielkości 

• możliwość połączenia z prowadzeniem 
testów l badań 

---- ---

Źródło: Opracowanie własne. 

Jest to fonna najbardziej selektywna i zindywidualizowana. Za jej pośrednict\vem 
dotrzeć można bowiem do ściśle określonej. znanej z imienia i nazwiska, osoby. Zaletą 
jest również to, że może korzystać z niej każda finna. nawet naj mniejsza. Dla nabywców 
podstawowymi zaletami są wygoda i komfort zapoznawania się z ofertą finny w dogod
nym miejscu i czasie. Do najważniejszych wad należy zaliczyć wysoki koszt wyprodu
kowania i rozesłania przesyłek oraz n iechęć odbiorców do tego typu reklamy. 

Reklamę bezpośrednią można podzielić na: 
• bezadresową - polegającą na rozsyłaniu lub roznoszeniu przesyłek reklamo

wych do skrzynek pocztowych lub pozostawionych "pod drzwiami'' w wybra
nym regionie. Przesyłki bezadresowe są często natychmiast wyrzucane do kosza, 
nawet bez zapoznania się z ich zawanością; 

• adresową - polegającą na rozsyłaniu lub roznoszeniu przesyłek do imiennie 
określonych osób: mieszkających pod wskazanymi adresami lub zatrudnionych 
w konkretnych instytucjach. Przesyłki adresowe kieruje się najczęściej do adre
satów zainteresowanych tematyką przesyłki, np. dotychczasowych klientów. Na 
wzrost zainteresowania wpływa również imienne zaadresowanie oraz często in
dywidualna fonna listu dołączonego do przesyłki. W związku z tym są znacznie 
częściej otwierane i czytane. 

Rozsyłanie przesyłek adresowych jest możliwe dzięki posiadaniu odpowiedniej 
bazy danych, zawierającej infonnacje o potencjalnych adresatach. Ze względu na ist-
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niejącą Ustawę o ochronie danych osobowych stworzenie takiej listy wymaga uzyska
nia akceptacji adresata. W niektórych firmach można zakupić bazy danych adresatów 
(szczególnie instytucjonalnych), którzy spełniają określone wymagania (np. Kompass 
Polska gromadzi i udostępnia odpłatnie bazy danych dotyczących różnych sektorów 
gospodarki). Najpowszechniej wykorzystuje się jednak wszelkiego rodzaju książki te
leadresowe (np. Panorama Firm, Książki Telefoniczne). 

W przypadku rekJamy pocztowej ważną rolę odgrywa możliwość dokładnego 
określenia ich skuteczności . Najprostszym sposobem jest przeanalizowanie liczby 
uzyskanych odpowiedzi lub zamówień dokonanych pod wpływem przesyłek rekla
mowych. 

Za pośrednictwem reklamy bezpośredniej dostarcza się adresatom materiały reklamo
we w formie listów reklamowych. katalogów, prospektów, ulotek i broszur, cenników, kon
kretnych ofert, a także próbek produktów oraz gadżetów (upominków) reklamowych. 

Ponieważ liczba przesyłek dostarczanych do adresatów jest coraz większa, ko
nieczne jest ich wyróżnianie. Sprzyja ternu projektowanie atrakcyjnych graficznie i es
tetycznych materiałów reklamowych opakowanych w eleganckie i intrygujące koper
ty. Od koperty zależy bowiem, czy adresat przesyłki otworzy ją i przeczyta. 

Fonną reklamy pocztowej są pakiety reklamowe. Pakiet wysyłany pocztą może 
składać się z koperty, listu, broszury lub ulotki reklamowej, karty z zamówieniem, za
adresowanej i opłaconej koperty zwrotnej (lub tylko njektórych z tych elementów). 
List spełnia rolę sprzedawcy, powinien zatem być osobisty i napisany potocznym ję
zykiem. Broszura (ulotka) służy przedstawieniu produktu i sposobu korzystania z nie
go. Karta zamówienja jest podsumowaniem oferty i ułatwia adresatowi udzielenie po
żądanej przez firmę odpowiedzi. Zbliżony charakter do reklamy pocztowej ma rekJa
ma wykorzystująca łącza telefoniczne. Umożliwia ona nawiązywanie bezpośrednich 
kontaktów (rozmowa telefoniczna) lub wysyłanie faxów zawierających ofertę rekla
mową. W przypadku korzystania z faxu wysyła się list przewodni adresowany imien
nie (tzn. będący przesyłką adresową) lub zawierający tylko dane finnowe (tzn. będący 
przesyłką bezadresową) i dołącza do tego ofertę handlową (ulotki , cenniki, opisy pro
duktów itp.). 

Reklama telefoniczna zwana jest telemarketingiem. Może przybierać dwie fonny: 
• aktywną, kiedy przedstawiciel finny dzwoni do potencjalnych nabywców, skia

dając im ofertę reklamową; 
• bierną, polegającą na założenju infolinii. lnfolinia to numer telefonu, na który 
mogą dzwonić nabywcy zainteresowani informacjami o ofercie finny. Numery 
infolinii mogą być dla dzwoniącego bezpłatne (za połączenie płaci firma zama
wiająca infolinię - prefiks 0800 ... ), częściowo płatne (koszty są dzielone z regu
ły po połowie pomiędzy dzwoniącego a firmę - prefiks 080 1 ... ) lub płatne (koszt 
w całości pokrywa dzwoniący - pozostałe prefiksy). 



Gadżety reklamowe 

Tabela 22. Zalety i wady telemarkelingu 

Zalety wady 

• możliwość dotarcia do ściśle wyselekcjono- • relatywnie wysoki koszt 
wanej grupy odbiorców • traktowany jako rzecz natarczywa i zbędna 

• indywidualizacja przekazu ułatwiająca • konieczność posiadania dokładnej listy 
stworzenie przyjaznej atmosfery laleadresowej 

• pozwala na szybki pomiar efektów • ograniczony krąg osób, do których dociera 
skuteczności poprzez dokonywanie zakupów reklama 

• bezpośredni kontakt z potencjalnym klientem 
umożliwiający dokładne poznanie jego 
potrzeb oraz dokładne pn;ekazanie informacji 

• odruchowaść odbierania telefonu sprzyjająca 
nawiązywaniu kontaktu 

• możliwość przeprowadzania badań 

Źródło: Opracowanie własne. 

Podstawową zaletą telemarketingu jest możl iwość nawiązania indywidualnych 
kontaktów ze ściśle wyselekcjonowaną grupą odbiorców, pozwalającą na dopasowy
wanie argumentacji do charakteru i oczekiwań rozmówcy. Często telemarkeling jest 
powiązany ze składaniem zamówień. Największą wadąjest ograniczony krąg osób, do 
których dociera reklama oraz brak możliwości przekazywania obrazu produktu. 

Wraz z rozwojem telefonii komórkowej coraz częściej wykorzystywane są do prze
syłania reklam SMS-y oraz MMS-y. Polegają one na przesyłaniu krótkich tekstowych 
lub graficznych informacji o firmie lub produkcie. 

Pytania i ćwiczenia 

l. Omów zalety i wady reklamy bezpośredniej . 

2. Zaprojektuj przesyłkę reklamową dotyczącą "vybranego przez siebie produktu. 
3. Scharakteryzuj możliwośc i wykorzystania telemarkelingu do reklamowania różnych produk

tów. 

5.14. Gadżety reklamowe 
Podstawowe zagadnienia: 
• rodzaje gadżetów reklamowych; 
• zastosowanie gadżetów reklamowych. 

Istotną rolę w działaniach reklamowych wielu firm odgrywają upominki 
(gadżety) . Gadżetem reklamowym może być wszystko, co jest na tyle duże, aby 
zmieścił się tam znak firmowy. Powinny to być jednak artykuły oryginalne, estetycz
ne, trwałe i dobrej jakości. W przeciwnym wypadku mogą stać się nawet antyreklamą 
firmy (np. niepiszący długopis, kalendarz z błędami itp.). Upominek reklamowy nie 
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powinien być reklamowanym produktem, ale pożądane jest, by był związany z firmą 
lub jej ofertą. Musi się na nim znaleźć nazwa reklamowanej firmy, ewentualnie jej ad
res oraz numer telefonu, faxu, strony internetowej, e-mail. 

Najczęściej wykorzystuje się przedmioty, którymi potencjalny nabywca może czę-
sto się posługiwać: 

• różnego rodzaju materiały biurowe (długopisy, ołówki, pisaki, notesy, linijki itp.); 
• breloczki; 
• kalendarze różnej wielkości; 

• podkładki pod myszy komputerowe; 
• drobne artykuły gospodarstwa domowego (kubki, szklanki, kieliszki, sztućce, 

podstawki do piwa, talerzyki, otwieracze do butelek itp.). 
Niekiedy stosuje się upominki bardziej ekskluzywne. Są one wręczane osobom 

zasługującym na szczególne wyróżnienie. np. znaczącym klientom, osobom wpływo
wym, zasłużonym dla firmy. Często są związane z wyjątkowymi okolicznościami, np. 
jubileuszami firmy. Upominki takie mają większą wartość (np. związaną ze znacznie 
wyższąjakością, lepszymi materiałami, większą estetyką). 

Produkcją upominków reklamowych zajmują się wyspecjalizowane firmy. Zazwy
czaj dysponują one katalogami gadżetów, ułatwiającymi ich wybór. Następnie wykonu
je się na nich nadruk znaków i napisów zgodnie z życzeniami fumy-reklamodawcy. 

Gadżety reklamowe są stosowane podczas różnych akcji promocyjnych, pokazów, 
degustacj i, rozsyłane drogą pocztową, dołączane do prasy, rozdawane podczas imprez 
targowo-wystawienniczych, dystrybuowane w punktach sprzedaży detalicznej, a także 
wręczane klientom podczas wzajemnych kontaktów. 

Pytania i ćwiczenia 

l. Jakie upominki rekJamowe powinny oferować swoim klientom następujące firmy: 
a) wydawnictwo książek ; 

b) gabinet stomatologiczny; 
c) biuro podróży; 

d) producent napojów; 
e) producent kserokopiarek; 
f) linie lotnicze. 

2. Co naJeży wziąć pod uwagę. wybierając gadżety reklamowe dla firmy? 



ROZOZIAŁ6 

REKLAMA 
WYSTAWIENNICZA 

6.1. Reklama w punkcie sprzedaży 
Podstawowe zagadnienia: 
• pojęcie reklamy wystawienniczej; 
• reklama w punkcie sprzedaży; 
• wygląd zewnętrzny punktu sprzedaży. 

Reklama produktów to nie tylko reklama wykorzystująca typowe media reklamo-
we. Równie ważne są działania związane z właściwym zaprezentowaniem produktów 
potencjalnym nabywcom. Służy temu reklama wystawiennicza. Można ją podzie
lić na dwie odrębne grupy działań charakterystycznych dla różnych miejsc stosowania. 
Pierwszą tworzą działania reklamowe w punktach sprzedaży, drugą działania reklamo
we prowadzone w czasie imprez targowo-wystawienniczych. 

Reklama w punkcie sprzedaży o bej m uje szereg działań, których celem jest 
w pierwszej kolejności zachęcanie nabywców do wejścia do sklepu, a dopiero w na
stępnej -nakłanianie do zakupu konkretnych produktów. Składają się na nią: 

• kształtowanie wyglądu zewnętrznego punktu sprzedaży; 
• komponowanie wystaw sklepowych; 
• aranżacja wnętrza punktu sprzedaży i ekspozycja produktów na sali sprzedażowej. 

Wygląd zewnętrzny punktu sprzedaży decyduje o tym, czy klient wejdzie do 
sklepu, czy też będzie omijał go z daleka. Na wygląd zewnętrzny wpływ mają45 : 

• usytuowanie punktu sprzedaży w otoczeniu, które powinno zapewniać wi
doczność i łatwy dostęp klientów; 

• architektura budynku, w którym znajduje się sklep, umożliwiająca pokazanie 
wielkości lub prestiżu punktu sprzedaży (np. budynek nowoczesny lub tradycyj
ny, wysoki lub niski); 

• szyld, czyli element, którego zadaniem jest odróżnianie punktu sprzedaży od 
innych i przyciąganie uwagi klientów. Powinien zawierać nazwę sklepu, firmy 
lub branży (np. "Sklep spożywczy Agata"). Może być oświetlony, nieoświetlo

ny i neonowy; 

45 P. Brittain, R. Cox, Zarządzanie sprzedażą detaliczną, PWE. Warszawa 2000, s. 254-255. 
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• front punktu sprzedaży, czyli fasada, na który składa się powierzchnia, kolo
rystyka, rodzaj użytych materiałów wykończeniowych. Szczególnym przypad
kiem frontu są arkady, czyli zadaszenia nad wejściem i wystawami; 

• wejście do punktu sprzedaży, które powinno zapraszać klientów do środka. 
Decydujące znaczenie ma w tym przypadku wielkość drzwi (wpływające na wy
godę wchodzenia) i rodzaj wykorzystanego materiału (drewno, szkło, metal); 

• okna wystawowe umożliwiające wstępne zapoznanie s ię z ofertą sklepu; 
• markizy, czyli zasłony chroniące przed słońcem; 
• elementy dekoracyjne umieszczane na zewnątrz sklepu, np. kompozycje ro

ślinne, atrapy (czyli imitacje sprzedawanych produktów łub pustych opakowań 
większe niż w rzeczywistośc i), ruchome plansze informacyjne, oświetlenie. 

Pytania i ćwiczenia 

l. Co to jest reklama wystawiennicza i jakie są jej części składowe? 
2. Jakie działania składają się na reklamę w punkcie sprzedaży? 

6.2. Okna wystawowe i wystawy sklepowe 
Podstawowe zagadnienia: 
• rodzaje okien wystawowych; 
• rodzaje wystaw sklepowych. 

Wystawa sklepowa jest jednym z najlepszych środków reklamy. Stanowi wizy
tówkę sklepu. Jest tym, co stanowi pierwsze wrażenie w kontaktach między klientem 
a punktem sprzedaży. Zaletą wystawy jest również to, że eksponuje się w niej konkret
ne towary, te same, które są oferowane do sprzedaży. 

Wystawy mogą przybierać różne formy. Jest to uzależnione od typu okna wysta
wowego. Wyróżniamy cztery rodzaje okien wystawowych: 

• okno zamknięte - oddziela całkowicie wystawę od wnętrza sklepu. Nie dopuszcza 
światła dziennego do sali sprzedażowej, ale pozwala tworzyć ciekawą aranżację . Naj
częściej jest wykorzystywana do prezentacji artykułów o niewieilich romtiarach; 

• okno otwarte - oprócz wystawy widoczne jest całe wnętrze sklepu. Niekiedy wy
stawą staje się cała sala sprzedażowa. Przykładem są salony samochodowe, sklepy 
meblowe, sklepy z akcesoriami telekomunikacyjnymi, punkty usługowę, itp.; 

• okno częściowo zamknięte - ma ściankę oddzielającą wystawę od wnętrza 
sklepu, ale tylko na pewnej wysokości . Zapewnia dopływ światła dziennego. 
Przeznaczone jest do eksponowania niewielkich produktów; 

• gabloty przyścienne - występujące obok wystaw sklepowych oraz wolno sto
jące, które są całkowicie przeszklone i zastępują tradycyjną wystawę w sytuacji, 
gdy sklep zlokalizowany jest bardzo nisko (np. w suterenie) lub w głębi budyn
ku lub podwórka. 



Okna wystawowe i wystawy sklepowe 

We wszystkich oknach wystawowych można eksponować różne rodzaje wystaw: 
• wystawa masowa - ma za zadanie pokazać cały asortyment siclepu i tym samym 
wywołać wrażenie obfitości. Nie wymaga elementów dekoracyjnych, zastępują 
je odpowiednio skomponowane towary. Ma zastosowanie w sklepach o szerokim 
i głębokim asortymencie (spożywcze, wie lobranżowe, z drobnym sprzętem go
spodarstwa domowego itp.); 

• wystawa towarowa - jest zbliżona do wystawy masowej, ale zawiera mniej 
wyeksponowanych towarów. Wykorzystuje elementy pomocnicze służące wła

ściwemu wyeksponowaniu produktów (np. manekiny, podesty, sznury do zawie
szania itp.). Polega na łączeniu w jednej ekspozycji towarów należących do kil
ku różnych grup asortymentowych. W związku z tym wymaga odpowiednie
go doboru produktów z punktu widzenia wielkości, koloru, ksztaJtu, posiadania 
wspólnych cech użytkowych (np. manekin w kompletnym ubraniu z dołączony

mi dodatkami typu apaszka, pasek, torebka, buty itp.). Oglądanie jednego artyku
łu nasuwa myśl o kupnie drugiego asortymentu komplementarnego. W przypad
ku ekspozycji produktów należących do odmiennych grup asortymentowych (np. 
artykuły żywnościowe i odzieżowe) wymagany jest podział wystawy na dwie lub 
więcej częśc i . W każdej z nich eksponowane są inne artykuły; 

• wystawa towarowo-dekoracyjna - elementem równie ważnym jak ekspono
wany towar staje się w niej dekoracja. Jest ona bardzo często bogata, a nawet 
ekstrawagancka i zaskakująca. Jej celemjest zwrócenie uwagi przechodnia. Cza
sami jest zbliżona do scenografii teatralnej; 

• wystawa reprezentacyjna - główną część wystawy (a czasami jedyną) stano
wi dekoracja. Jest ona bardzo twórcza. Tego typu wystawy są stosowane przez 
siclepy nowoczesne, ekskluzywne i firmowe; 

• wystawa okolicznościowa -związana jest z dopasowywaniem ekspozycji do tra
dycyjnych okresów świątecznych (Boże Narodzenie, Wielkanoc, Nowy Rok) lub 
typOwych świąt okolicznościowych (np. Dzień Matki, Dzień Dziecka, Walentynki). 
Okolicznościami takimi są też bieżące wydarzenia sportowe (np. Igrzyska Olimpij
skie) lub kulturalne (np. festiwale). Do wystaw okolicznościowych naJeżą też wysta
wy sezonowe (wiosna, lato, jesień, zima) oraz wystawy sprzedaży specjalnej (zwią
zane z okresowymi wyprzedażami, końcem kolekcji, jubileuszami sklepu itp.); 

• wystawa seryjna - polega na aranżowaniu podobnych lub takich samych wystaw 
w ramach całej sieci handlowej (np. sklepy firmowe tego samego producenta). Ma 
za zadanie zatrzymać w pamięci klientów nazwę i znak graficzny producenta. 

Specyficzną wystawą jest shops in shop (czyli sklepy-wystawy). Znajdują s ię 

one wewnątrz innego sklepu. Ich aranżacja uzależniona jest od wystroju placówki, 
w której się znajdują. Musi być zatem zharmonizowana z innymi wystawami i tworzyć 
z nimi spójną calość pod względem estetycznym. 
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Pytania i ćwiczenia 

l. Wymień i scharakteryzuj rodzaje okien wystawowych. 
2. Wymień i scharakteryzuj rodzaje wystaw sk.lepowych. 
3. Przeanalizuj punkty sprzedaży działające w Twoim otoczeniu. Jakie rodzaje okien wysta

wowych w nich występują? Jaki charakter mają wystawy w tych punktach sprzedaży? Na 
podstawie przeprowadzonych obserwacji zastanów się, jakie okna i wystawy pasują do po
szczególnych rodzajów sklepów? 

6.3. Aranżacja wystaw sklepowych 
Podstawowe zagadnienia: 
• elementy aranżacji wystaw sklepowych; 
• dostęp do wystawy; 
• zasady arantacji wystaw. 

Właściwe wyeksponowanie produktów wymaga, poza rozwiązaniem problemów 
dotyczących estetyki kompozycji, zapewnienia odpowiednich warunków technicz
nych. Są one związane z zagwarantowaniem funkcjonalności wystawy, odpowiednie
go przechowywania produktów i zachowania bezpieczeństwa. Aranżacja wystaw skle
powych uzależniona jest w znacznej mierze od infrastruktury punktu sprzedaży Gego 
wielkości , powierzchni przeznaczonej na ekspozycję, jej usytuowania w całym punk
cie sprzedaży itp.). 

Aranżacja wystaw sklepowych obejmuje następujące elementy i działania: 

• określenie dostępu do wystawy; 
• wybór sposobu zamykania ekspozycji zamkniętych; 
• wybór oświetlenia wystawy; 
• projektowanie systemu wentylacji ; 
• uwzględnienie oddziaływania światła słonecznego; 
• uwzględnienie odbicia światła; 
• projektowanie elementów dekoracyjnych; 
• wykorzystanie tablic informacyjnych i środków audiowizualnych; 
• posługiwanie się informacjami o cenach; 
• odnawianie wystaw sklepowych. 
Możliwe są trzy warianty korzystania z dostępu do wystawy: z przodu, z tyłu, 

z boku. Podejmując decyzję o wyborze jednego z nich należy uwzględnić: 

• usytuowanie przestrzeni wystawy względem ogólnej przestrzeni sklepu, tak aby 
dostęp do wystawy byl łatwy i wygodny; 

• możliwość swobodnego operowania produktami i urządzeniami ekspozycyjnymi; 
• możliwość pracy na wystawie (układania produktów); 
• możliwość zapewnienia bezpieczeństwa produktów (np. wyroby jubilerskie). 



Aranżacja wystaw sklepowych 

W przypadku niektórych wystaw, określanych jako zamknięte, istotne znaczenie 
mają drzwi umożliwiające dostęp do przestrzeni ekspozycyjnych. Istnieje moż
Liwość wykorzystywania drzwi tradycyjnych (czyli mocowanych na zawiasach, które 
wymagają pozostawienia przestrzeni koniecznej do ich całkowitego otwarcia), drzwi 
niezależnych (wstawianych bez użycia zawiasów i wyjmowanych w czasie prac nad 
tworzeruern ekspozycji), drzwi przesuwanych lub systemu zasłon. 

Wybór oświetlenia wystawy związany jest z możliwością zastosowania różne
go rodzaju lamp służących atrakcyjnemu eksponowaniu produktów. Lampy tarowe 
(zwykłe żarówki) emitują światło w kolorze żółtym i dają najwięcej ciepła. W związku 

z tym mogązmieruać kolor wystawianych produktów, a także niekorzystnie wpływać na 
ich cechy fizyczne (dotyczy to zwłaszcza produktów żywnościowych). Z kolei lampy 
jarzeniowe dają światło zimne i znacznie bielsze. Lampy Ouorescencyjne dają świa

tło podobne do słonecznego. Ich światło dobrze zachowuje kolorystykę przedmiotów. 
Nie emitują również ciepła, a wręcz wywołują chłodny nastrój. Największą wadą tego 
typu oświetlenia jest wysoki koszt zakupu i instalacji, choć jednocześnie ich eksploata
cja jest tania. Lampy rtęciowe dają słabe światło o zabarwiemu zielonkawo-niebie
skim, zmieniającym kolory produktów. Znajdują największe zastosowanie w tworzeniu 
efektów specjalnych. Stosuje się je zazwyczaj w połączeniu z innymi lampami. Lampy 
halogenowe dają światło białe, jasne i stałe. Są bardziej oszczędne, estetyczne i przede 
wszystkim dają wyraźniejsze i atrakcyjniejsze światło, które poprawia wygląd wystawy. 
Umożliwiają posługiwanie się grą świateł. Ich podstawową wadąjest wysoki koszt za
kupu. Bez względu na rodzaj użytych lamp istotne znaczenie ma moc oświetlenia. Jest 
ona uzależniona od wielkości wystawy, padającego światła zewnętrznego, charakteru 
i oświetlenia wystaw sąsiadujących, rozmiaru wystawianych produktów, typu dekoracji, 
kolorystyki ekspozycji (im ciemniejsza, tym więcej światła potrzebuje). 

Tabela 23. Zależność pomiędzy mocą oświetlenia wystawowego 
a wielkością wystawy 

Głębokość wystawy Wysokość wystawy Moc oświetle.nia 

Do 1,5 metra Do 1 metra 200W 
Od 1 do 3 metrów 300W 
Powyżej 3 metrów 600W 

Powyżej 1,5 metra Do 1 metra 300W 
Od 1 do 3 metrów 400W 
Powyżej 3 metrów 750W 

Zródlo: Opracowanie własne. 

Przy ekspozycjach w wystawach zamkniętych konieczne jest uwzględnienie 

wentylacji. Polega ona na wymianie powietrza wewnątrz wystawy, co zapobiega 
powstawaniu nieprzyjemnych zapachów, zaparowywaniu i zawilgoceniu produktów. 
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Podstawową metodą usprawniania obiegu powietrza jest pozostawianie otworów lub 
umieszczanie wentylatorów w górnej części wystawy. 

Promienie słoneczne są jedną z najczęstszych przyczyn uszkodzenia bądź znisz
czenia wystawianych produktów. Światło słoneczne wpływa na kolorystykę towarów 
(powoduje ich wypłowienie, czyli rozjaśnien ie lub zżółknięcie) i ich trwałość (powo
dując zepsucie). W przypadku ochrony przed wpływem światła słonecznego najlep
szym rozwiązaniem jest stosowanie markiz ocieniających wystawę. 

Aranżując wystawę sklepową, można zetknąć się również z problemem odbijania 
światła w szybie wystawowej, co negatywnie wpływa na odbiór ekspozycji. Można 
tego uniknąć, projektując wnętrza jasne. które zmniejszają efekt odbicia, utrzymując 
przez cały czas zapalone oświetlenie (co jest jednak bardzo kosztowne) lub wykorzy
stując szyby wklęsłe, całkowicie eliminujące odbicie, ale bardzo drogie. 

Na wygląd ekspozycj i wpływają również zastosowane elementy dekoracyjne. 
fch podstawowym zadaniem jest przyciąganie uwagi potencjalnych klientów i tworze
nie przyjemnej atmosfery. Wykorzystuje się w tym celu różne materiały zdobnicze, takie 
jak: odpowiednio udrapowane tkaniny, kwiaty {żywe lub sztuczne), przedmioty o walo
rach estetycznych itp. 

Oprócz samych produktów ważnymi elementami wystawy są tablice informacyjne. 
Dostarczają one informacji o wyeksponowanych produktach i całej ofercie asortymentowej 
sklepu. Często obok funkcji informacyjnej, stanowią równocześnie element dekoracyjny. 
Wykorzystuje się w tym celu tablice zwykłe i elektroniczne, a niekiedy stosuje się środki au
diowizualne (np. monitory, które pozwalająprezentować ofertę w sposób dynamiczny). 

Z aranżacją wystawy sklepowej związane jest też eksponowa nie cen produktów. 
Wykorzystuje się w tym celu wspomniane już tablice infonnacyjne lub umieszcza cenę 
na produkcie lub obok niego. Umieszczenie ceny sprzyja wzbudzaniu zainteresowania 
potencjalnych klientów. Jej brak może sugerować. że wystawiane produkty są drogie. 

Istotne znaczenie ma również odnawia nie wystaw sklepowych. Każda ekspozy
cja jest zapowiedzią tego, co będzie i przygotowuje klienta do zakupów. W harmono
gramie wystaw koniecznie trzeba uwzględnić tradycyjne święta, pory roku oraz spe
cyficzne sezony spaedaży (np. sezon turystyczno-wczasowy, sezon szkolny, sezon 
karnawałowy). Należy pamiętać o konieczności wyprzedzania sezonu (np. ekspozy
cja wiosenna nie powinna się rozpoczynać później niż 15 marca, jesienna- nie póź
niej niż 15 września). Czas trwania jednej ekspozycji powinien być uzależniony paede 
wszystkim od oferowanego w sklepie asortymentu. 

Aranżując wystawę sklepową, należy uwzględnić: 

• zasadę adresata wystawy- typ klienta, którego wystawa powinna zaintereso
wać i zachęcić do wstąpienia do sklepu: 

• zasadę jedności tematycznej - kompleksowość zaspokojenia potrzeb (np. w za
kresie oferty turystycznej); 
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• zasadę jedności tworzywa - prezentując artykuły z jednej grupy tematycznej, 
należy grupować je według surowca, z którego są wykonane (np. oddzielnie arty
kuły gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych, z ceramiki, szkła); 

• zasadę jedności stylu - należy grupować artykuły odpowiadające określonemu 

stylowi (np. oddzielnie obuwie wyjściowe i obuwie sportowe); 
• zasadę pokrewieństwa marki lub branży -stosuje się grupowanie produk

tów sprzedawanych pod jedną marką lub należących do jednej grupy towarowej 
(np. kosmetyki. chemia gospodarcza); 

• zasadę kolorystyki i proporcji - powinny przyciągać klientów. Stosowanie 
jednolitych kolorów i wielkości produktów sprzyja przy tym osiąganiu harmonii ; 

• zasadę ceny - atrakcyjna cena na wystawie jestjednym z elementów najbardziej 
zachęcających do wejścia46. 

Aranżując wystawę należy kierować się również uwarunkowaniami fizycznymi skle
pu (dostępną przestrzenią), a także realiami natury ekonomiczno-społecznej (dzielnica, 
rodzaj sklepu, klientów, status). Odpowiednme dopasowanie wystawy do wszystkich tych 
elementów doprowadzić może zarówno do zwiększenia sprzedaży wyeksponowanych 
produktów, jak i wszystkich innych oferowanych w sklepie. 

Pytania i ćwiczenia 

l. Jakie działania składają się na aranżację wystaw sklepowych? 
2. Jakie jest znaczenie oświetlenia dla ekspozycji produktów na wystawie? 
3. Zaprojek-tuj wystawy różnych punktów sprzedaźy: 

a) sklepu obuwniczego sprzedającego obuwie damskie, męskie i dziecięce; 
b) sklepu z artykułami sportowymi; 
c) cukierni; 
d) salonu kosmetycznego; 
e) sklepu z artykułami malarskimi i remontowymi. 

6.4. Komponowanie ekspozycji produktów 
Podstawowe zagadnienia: 
• kompozycja; 
• elementy kompozycji; 
• układy kompozycyjne; 
• rodzaje kompozycji. 

Ostatnim elementem aranżacji wystawy jest komponowanie ekspozycji produktów. 
Jest to proces, w którym poszczególne elementy porządkowane są w jedną przemyśla

ną całość47. W jego wyniku powstaje określona kompozycja. 

46 E. Przydatek. J. Przydatek, Promocja. WSiP, Wars1,awa 1999. s. 64-65. 
47 Aranżacja 1rystaw sklepowych. s. 9. 
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' • 
Kompozycja 
to pewna całość (architektoniczna, plastyczna, a nawet muzyczna) powstająca 
w wyniku zamierzonego uporządkowania elementów składowych, np. przedmiotów, 
kolorów, tonów"a. 

Termin kompozycja był początkowo związany z muzyką i poezją. Jego znacze
nie pozostaje takie samo również w sztukach plastycznych, z których czerpie się wie
dzę przy aranżacji wystaw skJepowych. Kompozycja może dotyczyć powierzchni (np. 
ściany) lub przestrzeni (np. wystawy łub gabloty). 

Do najważniejszych elementów kompozycji należą: 
• równowaga- związana jest z oceną całej kompozycji z punktu widzenia środ

ka ciężkości. Wystawa powinna być zrównoważona, tzn. w jednym miejscu nie 
może być zgromadzonych dużo towarów, podczas gdy inne będzie puste. Na 
równowagę kompozycji ma wpływ przede wszystkim położenie przedmiotu. 
Można stwierdzić , że ciężar przedmiotu jest tym większy, im wyżej jest on po
łożony. Tradycyjnie umieszcza się ciężar kompozycji w jej dolnej części, gdyż 
w ten sposób przedmioty zyskują pozycję solidną i stałą. Ten sam przedmiot wy
daje się również większy i cięższy, jeżeli jest umieszczony po prawej, a nie po 
lewej stronie; 

• forma - uzależniona jest od kształtu i struktury elementów kompozycji. 
Kształt danego przedmiotu określa jego granice, niezależnie od jego położenia 
i otoczenia; 

• przestrzeń - położenie przestrzenne jest czynnikiem decydującym o wizualnej 
spójności kompozycji. Jest ono związane z umiejscawianiem przedmiotów na 
określonym tle. Wrażenie przestrzenności zwiększa się, jeżeli przedmioty nakła
dają się na siebie. Korzystne wrażenie daje również prezentacja wypukłych pro
duktów na tle wklęsłym, pochyłanie użytych w kompozycji przedmiotów oraz 
różnicowanie ich wielkości ; 

• światło - widzenie przedmiotów uzależnione jest od padającego na nie światła. 

Przedmioty powinny otrzymać takie oświetlenie, które pozwoli na ich właściwe 

dos t rzeże n i e: 
• kolor - kolorystyka kompozycji wpływa przede wszystkim na zdolność przycią

gania uwagi i oddziaływanie emocjonalne: 
• ruch - jest elementem w największym stopniu przyciągającym uwagę. Często 

wykorzystuje się ruchome wystawy sklepowe (np. obracające się urządzenia eks
pozycyjne, migające neony świetlne. obrazy telewizyjne). Wrażenie ruchu wy
wołują również przedmioty zaprezentowane w dynamiczny sposób (np. manekin 
ustawiony w sposób sugerujący poruszanie się) . 

4~ E. Przydatek. J. Przydatek. PITJmo,ja. s. 54. 
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Rysunek 31. Rodzaje układów kompozycyjnych i kompozycji 

Układ szeregowy w głąb 

Układ szeregowy wzwyż 

Układ szeregowy schodkowy 

Układ geometryczny 

Kompozycja pozornie symetryczna 
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Źródło: Opracowanie własne. 
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I stnieją różne rodzaje układów kompozycyjnych: 
• układ szeregowy, w którym elementy układane sąjeden za drugim lub jeden 

obok drugiego we wszystkich możliwych kierunkach. Przedmioty można sze
regować w głąb, wszerz, wzwyż oraz skośnie. Mogą one idealnie przylegać do 
siebie bokami lub być przesunięte, tworząc układ schodkowy; 

• układ rytmic.zny, w którym pomiędzy elementami występują równo rozłożone 
i równej wielkości przerwy łub inne elementy. Przy kompozycjach rytmicznych 
najlepiej jest stosować nieparzystą liczbę elementów, ponieważ podkreśla to śro
dek i stanowi bardziej zamkniętą całość ; 

• układ geometryczny. w którym elementy ułożone są w kształcie figur geome
trycznych (np. koła, trójkąta, kwadratu). 

Wszystkie te układy można wzajemnie łączyć, uzyskując w ten sposób kompozycje: 
• symetryczną, w której elementy rozłożone po dwóch stronach osi symetrii są 

swoim lustrzanym odbiciem· 
• pozornie symetryczną. która sprawia wrażenie symetrycznej (ze względu na 

liczbę i położenie elementów), ale nie można wyznaczyć osi symetrii; 
• asymetryczną, w której nie ma ani jednej osi symetrii. 

Pytania i ćwiczenia 

l. Co to jest kompozycja i jakie jest jej znaczenie dla ekspozycji produktów? 
2. ScharaJ".1eryzuj podstawowe elementy kompozycji. 
3. Wymień i scharakteryzuj rodzaje ukJadów kompozycyjnych i kompozycji. 
4. Zaprojektuj kompozycję wystawy dla różnych produktów: 

a) obuwia: 
b) artykułów sportowych; 
c) mebli i artykułów wyposażenia wnętrz; 

d) artykułów piśmienniczych ; 

e) artykułów nabiaJowych. 

6.5. Merchandising a ekspozycja produktów 
w punkcie sprzedaży 

Podstawowe zagadnienia: 
• rola merchandisir~gu w procesie sprzedaty; 
• rodzaje merchandisingu; 
• działania związane z merchandfsingiem; 
• mateńały POS. 

Działania reklamowe związane z punktami sprzedaży nie ograniczają się tylko do 
zewnętrznych części sklepu. Istotne znaczenie ma również odpowiednie zagospodaro
wanie i aranżacja wnętrza punktu sprzedaży, a także właściwa ekspozycja produktów. 
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Czynności, które są związane ze wszystkim, co dotyczy wnętrza sklepu, określane 
sąjako merchandising. 

l • 
Merchandising 
oznacza takie rozlokowanie produktów w sklepie, które ułatwia i uprzyjemnia nabyw
com poruszanie się po nim, poszukiwanie i wybór produktów oraz ich transport aż do 
momentu zapłaty i zapakowania zakupów. 

Wyróżnia się dwa rodzaje merchandisingu: 
• merchandising handlowy, rozumiany jako zarządzanie sklepem detalicznym 

w sposób umożliwiający zwiększanie sprzedaży i satysfakcj i nabywców (stero
wanie ruchem nabywców, zagospodarowanie powierzchni, rozmieszczanie asor
tymentu, tworzenie specjalnych ekspozycji); 

• merchandising producenta, który jest stosowany w celu wspierania sprzedaży 
swojej marki w punktach sprzedaży detalicznej . 

Merchandising obejmuje różnorodne działania, których zadaniem jest wywieranie 
wpływu na zachowanie nabywców 

• visual merchandising, czyli aranżacja wnętrza punktu sprzedaży; 

• umiejscowienie produktów w sklepie; 
• umieszczanie produktów na półkach; 

• zapewnianie odpowiedniego zapasu produktów; 
• stosowanie urządzeń ekspozycyjnych; 
• wykorzystanie materiałów POS; 
• organizowanie akcji promocyjnych49. 

Visual merchandising obejmuje działania związane z aranżacją i wystrojem we
wnętrznym sklepu (architektura wnętrz, dekoracja, prezentacja produktów, kolorysty
ka, oświetlenie, informacje o produktach i cenach, muzyka). Działania te sprzyjają 
efektywnemu zagospodarowaniu powierzchni punktu sprzedaży oraz umożliwiają ste
rowanie ruchem nabywców poprzez rozplanowanie dróg poruszania się klientów oraz 
usytuowanie kas i przymierzalni. 

Wnętrze punktu sprzedaży powinno być zharmonizowane z kolorystyką i stylem 
fasady. Podstawowe znaczenie ma wybór sposobu i miejsca eksponowania towarów. 
Na tej podstawie wyróżnia się trzy rodzaje aranżacji (rysunek 32): 

• aranżację typu ruszt - jestona często stosowana w sklepach wielkopowierzch
niowych. Jej podstawowym zadaniem jest wytyczanie kierunku ruchu klientów; 

• aranżację butikową - polegającą na podziale sali sprzedażowej na oddzielo
ne od siebie części; 

• aranżację swobodną - która umożliwia klientom swobodne poruszanie się 
i oglądanie produktów. 

49 KomunikacJa marketingowa. pra.ca zb. pod red. M. Rydla. s. 292- 295. 
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Rysunek 32. Przykładowe aranżacje samoobsługowych punktów sprzedaży 
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Żródlo: P. Brittain, R. Cox, Zarządzanie sprzedażą detaliczną, PWE, Warszawa 2000, s. 258. 

Aranżacja każdego punktu sprzedaży powinna zapewniać jak największą funk
cjonalność dJa jego personelu i klientów (przykład rozplanowania sali sprzedażo
wej supermarketu zawiera załącznik IX). Na wybór rodzaju aranżacji wpływ mają 
wielkość punktu sprzedaży (im większy sklep, tym więhze możliwości aranżacj i ) , 

branża i rodzaj sprzedawanych produktów, forma sprzedaży (samoobsługowa i pre
selekcyjna umożliwiają dużą dowolność aranżacji , tradycyjna wymaga standardo
wego zagospodarowania powierzchni sprzedażowej). Dobra aranżacja umożliwia 
nabywcy dostęp do wszystkich kategorii produktów. Powinny być one dobrze ozna
kowane, najlepiej dużymi napisami widocznymi z dużej odległości i z różnych stron. 
Konieczne jest również zapewnienie odpowiednich przejść pomiędzy urządzeniami 
ekspozycyjnymi, które umożliwiają minięcie się dwóch wózków. 

Drugim elementem merchandisingu jest umiejscowienie produktów w sklepie. 
Polega na lokalizacji produktów w sali sprzedażowej. Jest ono związane z wyróżnie

niem w każdym sklepie tzw. gorących punktów, czyli miejsc, w których ekspozycja 
produktów daje największe możliwości sprzedażowe. Miejsca te charakteryzują się 
największym natęźeniem ruchu nabywców. Należą do nich: 

• półki po prawej stronie; 
• skrzyżowanie szlaków komunikacyjnych w sklepie; 
• początki i końcówki regałów; 

• miejsca w pobliźu często odwiedzanych stoisk, miejsca zatrzymywania się na
bywców (okolice kas łub stoisk ze sprzedażą tradycyjną); 
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• miejsca sprzedaży produktów komplementarnych (np. lady z mięsem są dobrym 
miejscem ekspozycji przypraw); 

• miejsca sprzedaży promocyjnej lub degustacji. 
Przeciwieństwem są punkty zimne, które są mniej korzystne do eksponowania pro

duktów. Zwykle lokalizuje się tam produkty tańsze i codziennego użytku. Do miejsc 
tych należą: 

• strefa bezpośrednio za wejściem do sklepu; 
• regały po lewej stronie od wejścia ; 

• miejsca słabiej oświetlone ; 

• narożniki sklepu. 
W przypadku sklepów, w których sprzedaje się artykuły różnych branż (np. hipermar

kety), powierzchnię sprzedażową dzieli się na działy branżowe, tworząc coś w rodzaju 
minisklepów (np. wyodrębnione działy z alkoholami wyposażone w oddzielne kasy). 

Rysunek 33. Umiejscawianie produktów na półkach 

~+--+--- -strefa ciepła 

~+--+--- c=J strefa gorąca 

li( c=J strefa zimna 

Źródło: Opracowanie własne. 

Kolejnym działaniem jest umieszczanie produktów na pólkach polegające na 
zapewnieniu jak najlepszej widoczności produktów poprzez wybór najlepszego miej
sca na regale sklepowym i sposobu ułożen~a na nim produktów (rysunek 33). Na pól
kach wyróżnia się tzw. strefy gorące, ciepłe i zimne. Najlepszym miejscem (strefą go
rącą) sąpółki umieszczone na wysokości 120- 160 cm (tzw. strefa wzroku), nieco gor
szym - półki wyższe (160-180 cm), a najgorszym -półki położone najniżej (poni
żej 120 cm). Doskonały rezultat osiąga się poprzez eksponowanie w pierwszym rzę
dzje wielu opakowań tego samego produkn1 odwróconych do nabywcy frontową stro
ną (tzw. mult{facing - powielanje twarzy}. Na zainteresowanie nabywców korzyst
nie wpływa też eksponowanie produktów w blokach. czyli umieszczenie ich na kil
ku poziomach regatu na krótszym odcinku półki (a więc w pionie, a nie w poziomie). 
Zwiększerue sprzedaży może wywołać również układanie obok siebie towarów kom-
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plementamych (np. kawy i śmjetankj do kawy)- nabywca, kupując produkt podstawo
wy, automatycznie sięga również po asortyment komplementarny. 

Należy pamjętać również o przeznaczeniu i specyfice towarów: 
• najlepsze mjejsca (gorącą strefę) powinny zajmować artykuły przynoszące naj
większy zysk, ciepłą- towary średnio popularne, a zimną- rzadko kupowane; 

• produkty dla dzieci powinny być eksponowane na wysokości ich wzroku; 
• produkty tanie powinny znajdować się na najniższych półkach, droższe - na 
wyższych; 

• artykuły codziennego użytku mogą znajdować się na gorszych miejscach, ponie
waż i tak zostaną kupione; 

• produkty kupowane najczęściej powinny znajdować się na końcu regału . 

Z ekspozycją na półkach wiąże się również zapewnienie odpowiedniego zapasu 
produktów. Puste półkj zniechęcają nabywców do zakupu, rolą merchandisera jest 
więc dbałość o to, aby na półkach zawsze majdowal się odpowiedni zapas produktów. 

Ważną rolę spełniają również wykorzystywane w sklepie materiały reklamowe. 
Okreś la się je jako materiały POS (skrót od angielskojęzycznego sformułowania po
int-ofsale- punkt sprzedaży) lub rzadziej materiały POP (skrót od point-ofpurcha
se - mjejsce zakupu). Przykłady materiałów POS zawiera załącznik X. 

l • 
Materiały POS 
to wszystkie materiały, których zadaniem jest reklamowanie produktu w miejscu jego 
sprzedaży. 

Są one udostępniane przez producentów, a ich zadaniem jest przyciągauje uwagi 
nabywców oraz ułatwienie ekspozycji produktów danej marki w sklepie. Do materia
łów POS zalicza s i ę: 

• displaye, czyli gotowe ekspozycje produktu służące jego przechowywaniu, pre~ 
zentacji i sprzedaży, np. zbiorcze opakowania słodyczy; 

• standy, czyli stojaki służące ekspozycji produktów; 
• witryny chłodnicze i gabloty służące do przechowywania produktów; 
• znaki, czyli wszelkie materiały przekazujące nabywcom dodatkowe informacje 
związane z produktem, ceną. promocją, umjeszczone w dowolnych miejscach: 
- plansze z informacjamj typu "Nowość", "Promocja"; 
- dangler, czyli stojące lub wiszące elementy obracające się pod wpływem ruchu 

powietrza; 
- topper, czyli panel z reklamą umieszczony w górnej części innej ekspozycj i; 
- plakaty i naklejki reklamowe; 

• media półkowe, czyli wszelkie materiały wykorzystywane bezpośrednio na 
pólkach, wśród których wyróżniamy: 

-s he/f ta/ker, czyli listwę informacyjną umieszczaną na półkach sklepowych; 



Merchandising a ekspozycja produktów w punkcie sprzedaży 

- wobb/er, czyli element informacyjny przyczepiony do półek na poruszającej 
się elastycznej listwie; 

- shelf ex tender, czy u tacę przymocowaną do półki i zwiększającąjej pojemność; 

• nowe media, materiały wykorzystujące najnowsze technologie (np. monitory 
prezentujące treści reklamowe, głośniki, neony, podświetlane tablice reklamowe, 
szyldy, wózki sklepowe w hipermarketach); 

• drukowane materiały reklamowe, udostępniane klientom w sklepie (katalo
gi, broszury, ulotki itp.). 

W ramach merchandisingu często organizowane są akcje promocyjne. Najczęś
ciej związane są one z demonstracją lub degustacją produktu. 

Istotą merchandisingu jest staJa współpraca pomiędzy producentami a handlow
cami. Z tego względu należy podkreślić konieczność umiejętnego nawiązania i pod
trzymywania kontaktów pomiędzy przedstawicielami producentów a kierownictwem 
i personelem punktów sprzedaży. Jest to tym bardziej istotne, że często występuje po
między nimi konfUkt interesów. Producent jest zainteresowany wspieraniem sprzeda
ży tylko swoich produktów, a handlowcy sprzedażą produktów, które przynoszą naj
większy zysk. Nie zawsze są to te same produkty. Często producenci zmuszeni są do 
ponoszenia dodatkowych opłat związanych z lepszym wyeksponowaniem swoich pro
duktów. Jest to tzw. półkowe (np. za umieszczenie produktu w konkretnym miejscu na 
konkretnej półce). 

Pytania i ćwiczenia 

l. Co to jest merchandis ing? 
2. Jakie działania składają się na merchandising? 
3. Jakie podmioty rynkowe stosująmerchandising? 
4. Czy jako nabywca zauważasz działania merchandis ingowe? Na podstawie obserwacji, wskaż 

jakie firmy stosują merchandising? 
5. Na podstawie obserwacji w sklepach opisz, na czym polega merchandising: 

a) napojów bezalkoholowych; 
b) kosmetyków; 
c) wyrobów czekoladowych. 

6.6. Targi i wystawy jako forma reklamy 
Podstawowe zagadnienia: 
• pojęcie targów i wystaw; 
• cele uczestnictwa w targach i wystawach; 
• zalety imprez targowo-wystawienniczych. 

Specyficzną formą reklamy wykorzystującą zasady wystawiennictwa jest reklama 
na targach i wystawach. 

153 



154 

Reklama wystawiennicza 

l 
• 

Targi 
to miejsca spotkań handlowych organizowanych regularnie w tym samym miejscu, 
w ustalonych odstępach czasu i o ograniczonym z góry okresie trwaniaso . 

Największą imprezą targową w Polsce (pod względem powierzchni ekspozy
cyjnej i jednocześnie liczby wystawców) są Międzynarodowe Targi Budownictwa 
BUDMA. W 2007 roku uczestniczyło w nich 1293 wystawców (w tym 325 zagra
nicznych), którzy zajmowali powierzchnię 36 978 m2• Do największych targów, 
z punktu widzenia liczby wystawców, zaliczają się również Targi Regionów i Pro
duktów Turystycznych TOUR SALON (skupiające 783 wystawców, w tym 190 za
granicznych) oraz Międzynarodowe Targi Ekologiczne POLEKO (781 wystawców, 
w tym 196 zagranicznych). Wszystkie te mprezy są organizowane przez Międzyna
rodowe Targi Poznańskie w Poznanius 1• 

lmprezami podobnymi do targów są wystawy gospodarcze. 

l 
• 

Wystawy gospodarcze 
to miejsca prezentacji wyrobów danego kraju, regionu, firmy lub grupy firm, a nawet 
osób fizycznych, które mają na celu poinformowanie zwiedzających o możliwościach 
i ofercie produkcyjnej oraz promowanie produktów i podmiotów52. 

Wystawy różniąsię od targów pod względem celu (nie prowadzi się na nich sprze
daży), zwiedzających (nie są to jedynie interesanci) oraz czasu trwania (odbywają 
się częściej, nieregułamie i trwają dłużej). Najbardziej znanymi wystawami gospo
darczymi są światowe wystawy EXPO zapoczątkowane w 1851 roku w Londynie, 
a odbywające się co kilka lat (ale nieregularnie) w różnych krajach. Wystawy te trwa
ją około sześciu miesięcy, a wystawcy reprezentująposzczególne kraje biorące udział 
w imprezie. Wystawa EXPO 2005 odbyła się w Japonii w miejscowościach Nagakute 
i Seto i przebiegało pod hasłem "Mądrość natury". Organizatorem polskiego pawilo
nu była Krajowa Izba Gospodarcza. 

Podstawowym celem uczestnictwa w imprezach targowo-wystawienniczych jest 
zademonstrowanie obecności na rynku, utrwalenie dobrego wizerunku firmy i jej pro
duktów. Umożliwiają one prezentację oferty handlowej przedsiębiorstwa szerokie
mu gronu osób zwiedzających, wzbudzenie zainteresowania potencjalnych nabyw
ców i nawiązywanie bezpośrednich kontaktów handlowych. Odgrywają istotną rolę 
w sytuacji wchodzenia na nowe rynki i wprowadzania nowych, nieznanych jeszcze 

50 Leksykon markelingu, pracazb. pod red. J. Altkoma i T. Kromera, PWE, Warszawa 1998, s. 254. 
51 Na podstawie danych Polskiej Izby Przemysłu Targowego (www.pol fair.com.pl). 
52 Tamże. s. 272. 
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nabywcom produktów. Z reklamowego puoktu widzenia targi i wystawy charaktery
zują się kilkoma zaletami53: 

• umożliwiają przedstawianie rzeczywistych produktów lub ich wzorów 
przy wykorzystaniu różnorodnych urządzeń wystawienniczych i zastosowaniu no
woczesnych technik prezentacyjnych (np. prezentacji multimedialnych); 

• umożliwiają rozpowszechnianie materiałów reklamowych oraz udzielanie 
przez pracowników firmy wyczerpujących informacji zainteresowanym; 

• w zależności od przyjętego sposobu prezentacji i wykorzystanych technik 
mogą wpływać na wszystkie zmysły odbiorcy - wzrok, słuch, dotyk, smak, 
węch, dając tym samym większe możliwości zapoznania się z produktem i pozna
nia jego walorów; 

• zapewniają bezpośredni kontakt z klientem, umożliwiając firmie nie tylko 
zaprezentowanie własnej oferty, ale również pozwalając na bezpośrednie pozna
wanie opinii potencjalnych klientów o produktach, ich potrzeb i oczekiwań; 

• umożliwiają prowadzenie rozmów i negocjacji handlowych, a często także 
podpisywanie kontraktów. Wspierają w ten sposób sprzedaż, a dzięki nawiązy
waniu kontaktów z pośrednikami handlowymi (hurtownikami i detalistami) targi 
są również sposobem budowania kanałów dystrybucji; 

• umożliwiają docieranie do firm oferujących produkty komplementarne, 
które są zainteresowane nawiązaniem współpracy w zakresie produkcji i sprze
daży swoich wyrobów; 

• są formą badania i analizowania rynku, ponieważ umożHwiają podpatrywa
nie i poznawanie konkurentów, ich produktów, materiałów reklamowych i dzia
łań. Jest to szczególnie istotne w przypadku, gdy konkurenci wprowadzają na ry
nek wiele nowych produktów - targi dają zazwyczaj pierwszą możliwość zapo
znania się z tymi nowościami, a dziękj temu umożliwiają szybką reakcję na po
czynania konkurentów; 

• są sposobem kształtowania i poprawy wizerunku firmy -w niektórych 
branżach uczestnictwo w określonych imprezach targowo-wystawienniczych 
jest wręcz obowiązkiem każdej firmy. która ma ambicję należeć do grona li czą

cych się na rynku. 

Pytania i ćwiczenia 

l. Czym różnią się targi od wystaw gospodarczych? 
2. Scharakteryzuj podstawowe zalety imprez targowo-wystawiennicznych. 
3. Zastanów się, jakie targi i wystawy (poza wymienionymi w podręczniku) znasz lub w jakich 

miałeś okazję uczestniczyć? 

53 J. Lux, A. Michalska-Kobiela, Reklama, s. 92- 93. 

155 



156 

Reklama wystawiennicza 

6. 7. Typologia imprez targowych 
Podstawowe zagadnienia: 

• kryteria klasyfikacji targów; 

• rodzaje imprez targowo-wystawienniczych. 

lstnieją różne rodzaje targów. Podstawową klasyfikacjąjest podział ze względu na 
kryterium branżowo-towarowe. Na tej podstawie wyróżnia się: 

• targi horyzontalne (poziome); 
• targi wertykalne (pionowe); 
• targi skoncentrowane: 
• targi konsumpcyjne54. 
Targi horyzontalne nazywane są również ogólnymi bądź uniwersalnymi. Przy

kładem takich targów jest Polagra. Są przeznaczone dla szerokiej grupy odbiorców, 
do których zalicza się zarówno specjalistów (np. pośredników handlowych, koope
rantów), jak i indywidualnych nabywców. Ich zakres może być rueogranicz-<>ny - wy
stawcami mogą być przedstawiciele różnych branż konsumpcyjnych i przemysłowych. 
Czasami przybierająformę ekspozycji narodowych, podczas których prezentowane są 
osiągn ięcia gospodarki danego kraju. 

Targi wertykalne są określane jako specjalistyczne. Są z reguły ograniczone do 
określonej branży lub sektora. Wystawcami są firmy, których działalność ma często 
charakter komplementarny. Przykładem są targi Komputer-Expo, w których uczestni
czą zarówno producenci sprzętu komputerowego, komponentów, części i surowców 
wykorzystywanych w branży informatycznej, oprogramowania, jak i firmy świadczą
ce usługi informatyczne. Wśród zwiedzających dominują specjaliśc i związani z daną 
branżą i reprezentujący różnego rodzaju firmy, choć zazwyczaj targi takie są udostęp
niane również osobom indywidualnym. 

Targi skoncentrowane charakteryzują się najwyższym poziomem specjalizacji. 
Przykładem mogą być Targi Opakowań Taropak. Wystawcami są zazwyczaj przedsię
biorstwa funkcjonujące w danej branży, np. producenci opakowań dla produktów żyw
nościowych, a uczestnikami - z reguły bezpośredni odbiorcy oferowanych produktów, 
np. producenci artykułów żywnościowych. Charakterystyczną cechą tych targów jest 
połączenie imprezy wystawienruczej z normalną sprzedażą prezentowanych produk
tów prowadzoną bezjakichkolwiek ograruczeń (z reguły w formie zawierania kontrak
tów i podpisywania umów). 

Targi konsumpcyjne są szczególną formą targów horyzontalnych. Są to uniwer
salne targi przeznaczone przede wszystkim dla indywidualnych odbiorców, np. Targi 
Turystyki i Wypoczynku "Lato 2005" organizowane przez Polską Organizację Tury
styczną oraz firmę Międzynarodowe Targi Polska. 

54 A. Drab, Marketing wystawienniCZ)\ czylijak odnidć sukces na targach. Business Press. Warszawa 
1995, s. 23- 28. 
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W ramach wymienionych czterech podstawowych rodzajów targów wyróżnić moż
na ponadto targi otwarte, w których uczestniczyć może każdy, kto opłaci bilet wstę
pu, oraz targi zamknięte, zarezerwowane dla specjalistów i finn handlowych. 

Wśród wszystkich imprez targowych wyróżnia się: 
• targi ekspozycyjne, polegające na prezentowaniu zwiedzającym oferty ban

dlowej bez możliwości zakupu. Targi te przedstawiają nowości technologiczne, 
zdolności produkcyjne fum, wzornictwo; 

• targi próbek (giełdy), służące przede wszystkim nawiązywaniu kontaktów handlo
wych i zawieraniu kontraktów na podstawie prezentowanych próbek towarów; 

• wystawy typu solo, organizowane w celu zaprezentowania oferty produkcyjnej 
i handlowej partnerom pochodzącym z kraju-gospodarza targów (tzw. dni naro
dowe); 

• wystawy firmowe, organizowane przez duże finny prezentujące na danym ryn
ku swoje możliwości produkcyjne. Są zazwyczaj połączone z imprezami to
warzyszącymi o charakterze rozrywkowym i promocyjnym, nastawionymi na 
sprzedaż konkretnych produktów. 

Imprezy targowo-wystawiennicze można podzieUć również ze względu na kry
terium zasięgu terytorialnego na: targi regionalne, krajowe, międzynarodowe 
oraz światowe. Każde z nich mogą być organizowane w sposób okazjonalny lub 
cykliczny (np. corocznie, sezonowo lub okresowo). 

Pytania i ćwiczenia: 

l. Jakie mogą być kryteria klasyfikacji imprez targowych i wystawienniczych? 
2. Czym różnią się: 

a) targi skoncentrowane od targów konsumpcyjnych? 
b) targi wertykalne od targów horyzontalnych? 
c) targi ekspozycyjne od targów próbek? 
d) wystawy typu solo od wystaw firmowych'? 

3. Korzystając z różnych źródeł (intemet, prasa. różnego rodzaju publikacje, informatory, bro
szury), zbierz informacje na temat różnych imprez targowo-wystawienniczych organizo
wanych w Polsce i na świecie. Wykorzystując podane w podręczniku klasyfikacje, spróbuj 
określić, jakie to są rodzaje imprez. 

6.8. Wybór imprez targowych 
Podstawowe zagadnienia: 
• kryteria wyboru imprez targowo-wystawienniczych; 

i • elementy budżetu targowego; 
• organizatorzy targów l ich działania. 

Planując wykorzystanie targów jako narzędzia promocji, przedsiębiorstwo po
winno przede wszystkim zastanowić się, jakie imprezy targowe są dla niego naj-
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Tabela 24. Pozycje budżetu targowego 

Projekt stoiska • wynagrodzenie projektantów 
• koszty przygotowania makiet i modeli stoiska 

Realizacja stoiska • konstrukcja stoiska 
• meble, wyposażenie i środki techniczne (stojaki, oświetlenie, nagłośnienie) 
• dekoracje 
• koszty montażu i demontażu oraz wyposażenia i elementów stoiska 

Koszty • podlączenie do mediów 
eksploatacyjne • energia elektryczna 

• telekomunikacja 

Zarządzanie • wynajęcie stoiska (powierzchni) 
stoiskiem • opłata rejestracyjna 

• koszt wynajmu pomieszczeń recepcyjnych, konferencyjnych l przezna-
czonych na spotkania z klientami 

• koszty eksponowanych próbek, egzemplarzy okazowych, prezentacji, 
degustacji 

• koszt produktów przeznaczonych na sprzedaż 

Personel stoiska • wynagrodzenie personelu 
• koszty noclegów l wytywieola 

l ogistyka • przepustki dla personelu i zaproszonych gości 
• koszty parkingu 
• opłaty skarbowe 

Ubezpieczenia • personel 
• konstrukcja stoiska 
• kradzież ze stoiska 
• transport i składowanie 
• odpowiedzialność cywilna 

Ochrona • personel ochronny 
• koszt dodatkowych zabezpieczeń 

Higiena • wydatki na sprzątanie i odświeżanie stoiska 
• wydatki na pielęgnację zieleni 

Pub/lc relations • koszt przygotowania mateńałów informacyjnych 
• koszt druku i wysyłki zaproszeń 
• poczęstunki 
• koszt przygotowywania materiałów dla prasy 
• koszty organizacji seminariów l konferencji 

Promocja targowa • koszty promocji wewnętrznej (podświetlane kasetony, pokazy wideo itp.) 
• koszty promocji zewnętrznej (zaproszenia, tablice kierunkowe, reklama 
zewnętrzna, ogłoszenia w mediach, gadżety reklamowe itp.) 

Źródło: A. Drab, Marketing wystawienniczy, czyli jak odnieść sukces na targach, s. 240. 
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odpowiedniejsze. Ponieważ uczestnictwo w targach musi być zawsze integralną 

częścią planu marketingowego związanego z realizacją określonych celów więc 

punktem wyjścia do ich wyboru jest określenie rynku będącego obszarem zain
teresowanja nrmy. W następnym kroku należy zastanowić się , jakie imprezy tar
gowe i wystawiennicze występują na danym rynku i która z nich może być dla firmy 
najbardziej przydatna. 

Wybierając konkretne imprezy targowe i wystawiennicze, należy odpowiedzieć so
bie na kilka podstawowych pytań: 

• czy są organizowane lub sponsorowane przez kompetentne organizacje (np. pro
fesjonalne firmy zarządcze, izby handlowe, stowarzyszenia producentów lub 
handlowców) zapewniające uczestnictwo dużej grupy potencjalnych klientów 
i odpowiednio wysoki poziom organizacyjny? 

• czy odbywają się w odpowiednim miejscu z punktu widzenia potencjalnych 
klientów firmy? 

• czy cel lub temat przewodni jest zgodny z celami firmy? 
• czy koszty organizacyjne (udziału w imprezie, wynajmu powierzchni, urządzeń 

ekspozycyjnych, montażu i demontażu stoiska, materiałów reklamowych, infor
macyjnych i ekspozycyjnych, opłacenia zaangażowanego personelu itp.) są od
powiednie dla firmy (tzn. czy firma jest w stanie je pokryć)? 

Istotną ro lę odgrywają organizatorzy targów. W zakres świadczonych przez nich 
usług wchodzą: dysponowanie powierzchnią targową zlokalizowaną w odpowiednio 
zaprojektowanych budynkach i na wolnym powietrzu, wynajem urządzeń wystawien
niczych i wyposażenia (meble, sprzęt gospodarstwa domowego itp.), działania organi
zacyjne związane z imprezą targowo-wystawienniczą oraz imprezami towarzyszącymi 
(konferencje, seminaria, imprezy okolicznościowe itp.), promocja imprezy targowo
wystawienniczej i uczestniczących w nich wystawców poprzez rozpowszechnianie 
informacji w środkach masowego przekazu, projektowanie i aranżacja stoisk wysta
wienniczych, prace graficzne, wydawanie katalogu targowego w formie książkowej 
(w przypadku dużych targów) lub broszury (w przypadku mniej znaczących imprez), 
zawierającego z reguły spis wszystkich wystawców, informacje o ojcb oraz materiały 
dotyczące danego rynku lub branży. 

Pytania i ćwiczenia 

l. Jakie mogą być kryteria wyboru imprez targowo-wystawienniczych? 
2. Jakie pozycje wchodzą w skład budżetu targowego? 
3. Jakie są zadania organizatorów imprez targowo-wystawienniczych? 
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6.9. Zasady ekspozycji na targach i wystawach 
Podstawowe zagadnienia: 
• rodzaje stoisk targowych; 
• zasady aranżacji stoisk targowych; 
• personel stoiska; 
• promocja targowa. 

LokaUzacja stoiska na targach często decyduje o skuteczności działań wysta
wienniczych. Wpływa na zauważenie ekspozycj i i liczbę odwiedzających. Rezerwu
jąc powierzchnię ekspozycyjną, należy zastanowić się, w jakim pawilonie i w jakim 
miejscu chcemy mieć stoisko, jaka powinna być jego wielkość, jak powinna wyglądać 
konfiguracja przestrzenna (kształt) , jak chcemy powierzchnię zagospodarować, z kim 
chcemy sąsiadować, czy lokalizacja ma umożliwiać prowadzenie promocji również 

poza stoiskiem (obok niego). 
Lokalizując stoisko targowe mamy możliwość wybierania: 
• stoiska wyspowego (wolno stojącego) -umożliwiającego wykorzystywanie 

wszystkich czterech ścian ekspozycyjnych. Stoisko takie umożliwia różnorodną 
aranżację ekspozycji, ale jednocześnie utrudnia kontrolę nad eksponatami (do
stęp ze wszystkich stron). Pomieszczenia dla personelu są z reguły umiejsco
wione w środku stoiska, stanowią w ten sposób mniejszą odgrodzoną wyspę. Ze 
względu na niewielką liczbę takich stoisk w hali targowej są one naj droższe; 

• stoiska pólwyspowego - umożliwiającego wykorzystanie trzech ścian ekspo
zycyjnych. Ostatnia, tylna ściana stanowi tło całej ekspozycji i jest z reguły prze
znaczona na kącik pracy personelu. Koszt takich stoisk jest niższy niż wyspo
wych, ale ich liczba jest również ograniczona; 

• stoiska narożnego (krzyżowego) - umożliwiającego og lądanie ekspozycji 
z dwóch stron. Stanowisko dla personelu sytuowane jest zazwyczaj w samym 
rogu. Jest stosunkowo niedrogie, ale liczba takich stoisk jest niewielka; 

• stoiska pasa.żowego (rzędowego) - posiadającego tylko jedną ścianę ekspozy
cyjną, pozostałe zazwyczaj odgradzają stoisko od stoisk sąsiadujących lub ścian 
pawilonu. Jest to najczęściej spotykany i najtańszy typ stoiska, ale stwarzający 
największe ograniczenia ekspozycyJne. 

Oprócz wspomnianych kryteriów wyboru lokalizacji stoiska istotne znaczenie mają 
również czynniki techniczne, takie jak istn iejące instalacje techniczne (słupy, filary, win
dy, urządzenia techniczne), wentylacja i ogrzewanie, zońentowanie względem głów

nych tras ruchu zwiedzających, oświetlenie hali wystawowej, otoczenie stoiska (szatnie, 
punkty gastronomiczne, toalety, centra prasowe, recepcja, sale konferencyjne). 

Oceniając wielkość powierzchni ekspozycyjnej, należy pamiętać, że powinna ona 
składać się z dwóch części: 
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Rysunek 34. Rodzaje stoisk targowych 
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• [2) Stoisko półwyspowe 

Źródło: Opracowanie własne. 

• (3] Stoisko narożne 

D (4] Stoisko pasażowe 

• przestrzeni wystawowej - w pełni widocznej dla odwiedzających, zajętej 

przez produkty, instalacje wystawowe, urządzenia ekspozycyjne, stolik, przy którym 
przyjmowani będą goście itp.; 

• przestrzeni pracy - często odgrodzonej dla większości zwiedzających, stano
wiącej zaplecze stoiska, w którym personel organizuje sobie pracę, przechowuje 
materiały promocyjne itp. 

Rozplanowywanie przestrzeni całego stoiska jest związane z właściwym zapro
jektowaniem ekspozycji. Powinna ona zachęcać do zwiedzania stoiska. Lstotne zna
czenie ma tzw. klimat handlowy, czyli warunki wywołujące pozytywne wrażenie es-

161 



162 

Reklama wystawiennicza 

teryczne (kolor, oświetlenie, dźwięki, dekoracje). Wygląd stoiska powinien być przy 
tym dopasowany do oferty i ułatwiać pracę personelowi sprzedażowemu. 

Projektując przestrzeń ekspozycyjną należy pamiętać, aby wlaściwie wyekspono
wać logo lub logotyp firmy. Zazwyczaj znajduje się ono nad stoislciem (im wyżej, tym 
bardziej przyciąga uwagę) , często jest podświetlone .lub ruchome (np. obracające się). 

Ważne jest również zapewnienie dostępu do wystawianych produktów. Poten
cjalni klienci przychodzą na targi i wystawy, aby móc zapoznać się z interesującymi 
ich produktami. Są one dla nich znacznie ciekawsze niż wszelkiego rodzaju materiały 
reklamowe czy nawet prezentacje multimedialne. 

Wyposażenie stoiska obejmuje dodatkowo szereg urządzeń umożliwiających pre
zentację produktów i materiałów rek.lamowych. Należą do nich wszelkiego rodzaju ga
bloty, tablice, stojaki, displaye. półk i na foldery itp. 

Personel stoiska jest jednym z najważlliejszych elementów strategii reklamo
wej w czasie targów. W dużym stopniu decyduje o zainteresowaniu zwiedzających 
stoiskiem firmy. Odpowiednio przygotowany jest w stanie przyciągać potencja.Jnych 
klientów, nawiązywać z nimi kontakty, zachęcać do zainteresowarua ofertą przedsię
biorstwa, eksponować cechy i zalety produktów, a w ruektórych przypadkach umożli

wia również zawieranie bezpośrednich transakcji w czasie targów. Personel stoiska po
winien profesjonalnie wyglądać (gdyż w ten sposób poprawia wizerunek firmy), posia
dać dużą wiedzę o firmie i jej produktach, a także technikach sprzedaży i zachęcania do 
zakupu. Osoby reprezentujące firmę muszą Leż być aktywne i otwarte. 

"' Wśród personelu firmy-wystawcy wyróżniamy: 
• demonstrujących ofertę, czyli pracowników wyspecjalizowanych w sprzedaży 

produktów. Osoby te nawiązują kontakt z potencjalnymi kontrahentami, umieją 
właściwie zaprezentować produkty i zachęcić zwiedzających do zainteresowania 
się ofertą firmy, przedstawiając związane z nią korzyści; 

J • młodszy personel sprzedażowy, czyli pracowników o mniejszych kwalifika-
..1 cjach. zazwyczaj stojących za ladą lub obsługujących recepcję stoiska. Ich zada

niem jest przede wszystkim czuwanie nad właściwą ekspozycją i udostępnianiem 
materiałów reklamowych oraz kierowanie klientów zainteresowanych ofertą fir
my do bardziej doświadczonych sprzedawców; 

• wsparcie techniczne, czyli specjalistów posiadających wiedzę techniczną o pro
duktach. Są oni wykorzystywani w przypadku pojawierua się klientów zadających 
bardzo szczegółowe pytania (zazwyczaj profesjonalistów w danej branży); 

• hostessy, wynajmowane jedynie na czas targów, posiadające przygotowarue za
wodowe (spełniają wtedy rolę wspomagającego personelu sprzedażowego) lub 
angażowane przypadkowo (w celu zwiększenia atrakcyjności stoiska). 

Uczestnictwo w targach i wystawach to nie tylko prezentacja produktów firmy. 
Możliwość ich obejrzenia przez klientów jest wprawdzie największym atutem ekspo-
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zycji targowej, ale równie istotne jest rozpowszechnianie w tym czasie materiałów 

reklamowych związanych z firmą i jej ofertą. W przypadku wielu firm (np. świad

czących usługi) materiały reklamowe sąjedyną możliwością zaprezentowania ofer
ty podczas targów. Przygotowując s ię do uczestnicrwa w targach firmy opracowują 
materiały informacyjno-reklamowe w postaci katalogów, prospektów, ulotek, bro
szur, filmów i prezentacji multimedialnych. Istotną rolę odgrywają w czasie targów 
i wystaw różnorodne gadżety reklamowe. Przyciągają one zwiedzających do sto
iska, a po zakończeniu targów -przypominają o finnie czy też oferowanych przez 
nią produktach. 

W przypadku firm oferujących artykuły żywnościowe czy kosmetyki populamą 
formą reklamowania się podczas targów i wystaw jest udostępnianie bezpłatnych 

próbek produktów. Często ekspozycjom towarzyszą degustacje czy też prezenta
cje wykorzystania poszczególnych produktów (np. pokazy makijażu), organizowane 
na stoiskach lub w specjalnie wyodrębnionych częściach pawilonów handlowych. Za
zwyczaj degustacje i pokazy służą zaprezentowaniu nowości rynkowych. 

Poza działalnością ekspozycyjną wystawcy targowi podejmują również szereg dzia
łań związanych z promocją targową. Zamieszczają prezentacje i materiały reklamowe 
w katalogu targowym, gazetkach targowych, radiu targowym, w okolicach biura targów. 
Wysyłają potencjalnym klientom zaproszenia do odwiedzenia stoiska firmy w czasie tar

gów. Zaproszenie takie, wysyłane drogą pocztową, faxową bądź mailową, obok podsta
wowych informacji o dacie i miejscu organizacji targów zawiera również dokładne dane 
o numerze i lokalizacji stoiska firmy. 

Ważną rolę odgrywają także kontakty z przedstawicielami środków masowe
go przekazu. lch wynikiem są często publikacje prasowe, artykuły czy wzmianki 
w informacyjnych serwisach telewizyjnych i radiowych dotyczące targów i wystawia
jących się na nich firm. 

Targom towarzyszą często branżowe seminaria i konferencje. Uczestnictwo 
w nich (w postaci wystąpień i prelekcji) korzystnie wpływa na wizerunek firmy. Są 
one prowadzone przez organizatora targów lub samych wystawców. 

Promocyjny charakter mają również imprezy towarzyszące organizowane przez 
wystawiające się na targach firmy. Odbywają się one na stoiskach (np. konkursy, po
kazy) w czasie trwania targów lub mają charakter spotkań towarzyskich (np. bankiety, 
uroczyste kolacje) organizowanych wieczorami po zakończeniu targów. 

Przy okazji targów organizowane są również liczne konk'llrsy połączone 

z możliwością uzyskania medalu lub innego wyróżnienia . Uczestnictwo w te
go typu konkursach i zdobyte nagrody są wykorzystywane przez firmy w dziaJalności 
promocyjnej {np. na opakowaniu produktu oraz w materia łach reklamowych). Konkur
sy takie mogą być organizowane przez organizatorów targów łub instytucje zewnętrz
ne, a dotyczą samych produktów (np. Złoty Medal nadawany przez organizatora Mię-
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dzynarodowych Targów Poznańskjch) łub finny (np. Mister Eksportu przyznawany 
przez Krajową Tzbę Gospodarczą). 

Promocja targowa to nie ty lko działalność przed imprezą targową czy w czasie jej 
trwania. Niezwykle ważne jest również utrzymywanie kontaktów po zakończeniu 
targów. Pozwala to na utrwalania dobrego wizerunku w oczach obecnych i potencjal
nych klientów. W tym celu firmy w czasie trwania targów zbierają informacje o od
wiedzających stoisko, gromadząc wizytówki łub wykorzystując krótkie kwestionariu
sze. Po 2- 3 tygodniach od zakończenia targów należy wysłać podziękowanie za odwie
dzenie stoiska. Oczywiście, jeżeli w czasie spotkania dana osoba zwróciła się z prośbą 
o dodatkowe infonnacje, to należy dostarczyć je natychmiast po zakończeniu imprezy. 

Pytania i ćwiczenia 

l . Jakie są kryteria wyboru lokalizacji stoisk targowych? 
2. Wymień i scharakteryzuj rodzaje stoisk targowych. 
3. Na czym polega projektowanic stoiska targowego? 
4. Zaprojektuj stoisko targowe: 

a) wyspowe; 
b) półwyspowe; 

c) narożne; 

d) pasa.żowe. 

5. Jakie grupy pracowników uczestniczą w prezentacji firmy w czasie imprez targowo-wysta
wienniczych? 

6. Jakie formy promocji targowej są wykorzystywane w czasie trwania targów i wystaw, a jakie 
po ich zakończeniu? 



ROZDZIAŁ 7 

PROGRAMOWANIE DZIALALNOŚCI 
REKLAMOWEJ 

7 .1. Struktura strategii reklamowej 

Podstawowe zagadnienia: 
• strategia reklamy; 
• struktura strategii reklamy; 
• czynniki wpływające na strategię reklamy. 

Prowadzenie działalności reklamowej związane jest z wykorzystywaniem odpo
wiedniej strategii reklamy. 

Strategia reklamy 

' • podejmowanie decyzji dotyczących instrumentów i działań związanych z reklamowa
niem produktów l/lub firmy na rynku. 

Strategia działalności reklamowej jest zbliżona do strategii promocji. Składa się 
z sześciu etapów,, praktycznie takich samych jak w przypadku strategii promocji. Są 
one określane jako "6 M" od pierwszych liter angielskich sformułowań (rysunek 35). 

MARKET 

Określenie -
odbiorców 
reklamy - ' 

i motywów 
zakupu 

Rysunek 35. Struktura strategii reklamy 
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i efektywności 
reklamy 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: W. Budzyńsk:i. Reklama - techniki skwecznej 
perswazji. s. 32. 
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Kształtując strategię reklamy, każde przedsiębiorstwo powinno uwzględniać nastę

pujące czynniki: 
• otoczenie rynkowe, w którym działa, np. wielkość rynku, liczbę potencjalnych 

nabywców, liczbę konkurentów, koszty usług reklamowych, ograniczenia praw
ne reklamy, dostępne media i środki reklamy; 

• potrzeby i wymagania nabywców związane z reklamą, np. oczekiwane in
formacje, dotychczasowe doświadczenia z reklamą, nastawienie do reklamy, za
ufanie do argumentów rekJamowych; 

• dotychczasowe działania rekłamowe firmy. np. prowadzone wcześniej kam
panie reklamowe, efekty tych kampanii, wizerunek rynkowy, pozycja wśród kon
kurentów, możliwości organizacyjno-finansowe w zakresie reklamy; 

• działania reklamowe konkurentów, np. czy się reklamują, w jakich mediach, 
jakie środki i nośniki rekłamy wykorzystują, jakie argumenty stosują, jak ich re
kłamy są odbierane przez nabywców. 

Pytania i ćwiczenia 

J. Co to jest strategia reklamy? 
2. Z jakich etapów składa się strategia reklamy? 
3. Jakie czynniki wpływają na kształtowanie strategii reklamy? Zastanów się, w jaki sposób 

firma może oceniać wpływ tych czynników i skąd brać informacje na ich temat? 

7 .2. Określanie odbiorców reklamy i motywów zakupu 
Podstawowe zagadnienia: 
• docelowe audytorium reklamy; 
• lojalność nabywców; 
• polityka wąskiej i szerokiej reklamy; 
• cechy charakteryzujące adresatów reklamy. 

Punktem wyjścia do rozpoczęcia działalności reklamowej jest zastanowienie się, kto 
jest jej potencjalnym odbiorcą. Ma to istotny wpływ na decyzje dotyczące treści przeka
zu, wykorzystywanych mediów i środków reklamy, a także czasu prowadzenia działań 
rekJamowych. Trzeba pamiętać przy tym, że odbiorcami nie są tylko i wyłącznie bezpo
średni użytkownicy produktu. W przypadku wielu produktów grono odbiorców, zwane 
docelowym audytorium reklamy, jest znacznie szersze. Mogąje tworzyć: 

• nabywcy, czyU osoby bezpośrednio dokonujące zakupu; 
• bezpośredni użytkownicy produktu, np. dzieci wpływające na decyzje rodzi

ców o zakupie słodyczy; 

• osoby decydujące o zakupie, np. nauczyciele wymagający od uczniów zakupu 
określonych podręczników lub przyborów szkolnych; 

• inni użytkownicy produktu, np. koledzy posiadający już okreś lony produkt; 
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• doradcy profesjonalni, np. mechanik samochodowy sugerujący zakup okreś lo

nej marki oleju samochodowego; 
• sprzedawcy doradzający w punktach sprzedaży, np. nakłan iający do wybo

ru tej a nie innej marki; 
• instytucje uznane za wpływowe, np. przepisy prawne mówiące o konieczno

ści przewozu dzieci w specjalnych fotelikach samochodowych; 
• liderzy opinii, czyli osoby uznane za godne naśladowania, np. znani aktorzy, 

dziennikarze, sportowcy zachęcający do zakupu określonych produktów; 
• inni członkowie rodziny. Z punktu widzenia zakupów dokonywanych w rodzi

nie mamy do czynienia z trzema różnymi sytuacjami: zakupy niezależne {autono
miczna decyzja nabywcy), zakupy dokonywane pod wpływem jednego z człon
ków rodziny oraz zakupy dokonywane wspólnie (wspólne uzgodnienie rodzaju 
i formy zakupu}. 

Docelowe audytorium może składać się tylko z jednej z tych grup, może też obej
mować jednocześnie nawet wszystkie grupy. W przypadku większości produktów pod
stawowe znaczenie mają przede wszystkim nabywcy i użytkownicy produktu. Wśród 
olch można wyróżnić następujące grupy klientów: 

• klienci lojalni wobec marki - są to osoby. które w ramach danej kategorii 
produktu mająjedną wybraną markę, którą kupują bez względu na okoliczności 
i warunki zakupu; 

• klienci zmieniający marki -są to nabywcy, którzy mają zestaw kilku ulubio
nych marek, które kupują naprzemiennie; 

• klienci kierujący się ceną - czyli osoby kupujące zawsze najtańszą markę ofe
rowaną na rynku; 

• klienci korzystający z okazji - podstawowym kryterium wyboru produktu 
są dla nich korzyści ekonomiczne (najniższa cena, promocyjne oferty specjal
ne, konkursy umożliwiające zdobycie atrakcyjnych i wartościowych nagród), ale 
sam wybór dokonywany jest spośród kilku marek (niekoniecznie musi znajdo
wać się wśród nich marka o najniższej cenie na rynku); 

• klienci niekupujący lub nieużywający danego produktu - nie są zaintereso
wani produktami ze względu na brak potrzeby (np. osoby nieposiadające samochodu 
nie są zainteresowane olejami silnikowymi, benzyną czy też akcesoriami samocho
dowymi) lub brak możUwości dokonania zakupu {produkt może być niedostępny 
w ich miejscu zamieszkanja lub jego cena przekracza ich możliwości finansowe). 

W zależności od wielkości docelowego audytorium przedsiębiorstwa mają moż
liwość stosowania dwóch rodzajów reklamy: wąskiej i szerokiej. Polityka wąskiej 
reklamy polega na kierowaniu przekazów tylko do ograniczonej grupy odbiorców, 
znacznie węższej niż grupa potencjalnych nabywców. Przedsiębiorstwo może bowiem 
liczyć , że osoby, do których reklama dotrze (profesjonalni doradcy, Liderzy opinii , oso-
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by wymagające zakupu produktu, wpłY\vowe instytucje itp.), będą wpływały na innych 
kupujących. Odwrotna sytuacja charakteryzuje politykę szerokiej reklamy. Prze
kazy kierowane są do szerszej grupy niż potencjalni nabywcy produktu (praktycznie 
wszystkie wymienione wcześniej grupy). Celem takiego działania jest wywieranie 
podwójnego wpływu na decyzje zakupowe potencjalnych nabyvłców: z jednej strony 
poprzez bezpośrednie oddziaływanie reklamy, a z drugiej poprzez osoby wpływowe. 

Oprócz samego określenia, kto może być odbiorcą reklamy, konieczne jest również 
znalezienie odpowiedzi na pytarua dotyczące: 

• procesu podejmowania decyzji o zakupie - kiedy się rozpoczyna, gdzie (w 
domu czy w sklepie), jak szybko przebiega, jakie informacje potrzebne są klien
towi, aby mógł dokonać wyboru; 

• kryteriów, według których konsumenci rozróżniają marki produktów 
- które marki są znane, które są do siebie podobne, a Które się różnią, czym kon
sumenci kierują się przy zakupie (marką, ceną); 

• postawy wobec marek - które marki kupowane są najczęściej, które są znane 
i były kupowane w przeszłości, a które konsument kupi ł raz i odrzucił, których 
nie próbował i dłaczego,jili jest wizerunek poszczególnych marek, kim w oczach 
konsumenta są ich użytkownicy, jakie są silne i słabe strony konkurentów; 

• opinii o reklamie-jakie są ulubione formy reklamy konsumenckiej, które z re
kłam danego produktu są najbardziej przekonujące, a które najmniej, jakie korzy
ści podkreślać w reklamie, jakie media i techniki wykorzystywać. 

Analizując odbiorców reklamy, wykorzystuje się różnorodne metody badań marketin
gowych. Służą one pozyskiwaniu informacji o nabywcach, ich cechach i zachowaniach 
na rynku, a także stanowią podstawę dokonywania segmentacji rynku, czyli grupowania 
nabywców według określonych kryteriów (geograficznych, demograficznych, ekono
micznych, społecznych, kulturowych i behawioralnych) i ich charakteryzowania55. 

Pytania i ćwiczenia 

t. Co to jest docelowe audytorium reklamy? 
2. Kto może tworzyć docelowe audytorium relcłamy w przypadku następujących produktów: 

a) szkolne przyrządy kreślarskie; 

b) leki przeciwgorączkowe sprzedawane bez recepty; 
c) napoje eoergetyzujące; 
d) usługi pralnicze; 
e) mleko w proszku dla niemowląt 
f) przyprawy grilłowe . 

3. Jak można podzielić nabywców ze względu na ich lojalność wobec produktu? 

55 Problematyka badań marketingowych i segmentacji rynku jest szeroko opisana w podręczniku: 
A. Nowacka. R. Nowacki, Podstawy marketingu. 
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7.3. Określanie celów marketingowych, 
reklamowych, medialnych i kreatywnych 

Podstawowe zagadnienia: 
• cele komunikacyjne l cele sprzedażowe; 
• cele marketingowe, reklamowe, medialne i kreatywne. 

Drugim etapem strategij reklamowej jest określanie jej celów. Mogą one przybie
rać formę celów ekonomicznych, zwanych również sprzedażowymi (odpowiadają na 
pytanie, ile należy sprzedać?) lub celów psychograficznych, zwanych często komuni
kacyjnymi (co odbiorca powinien wiedzieć o finnie i produkcie?). Cele te są ze sobą 
powiązane - jeżeli zrealizowany zostanie cel komunikacyjny, to bardzo prawdopodob
ne jest osiągujęcie również celu sprzedażowego. 

W przypadku projektowania konkretnej' strategii reklamowej cele te powinny zo-
stać przedstawione w ujęciu bardziej szczegółowym, jako: 

• cele marketingowe; 
• cele reklamowe; 
• cele medialne; 
• cele kreatywne56. 

Rysunek 36. Hierarchia celów stawianych kampanii reklamowej 

Poziom l 
Cele marketingowe 

• Dlaczego firma Poziom 11 
stosuje kampanię Cele reklamowe 
reklamową? \ 

• Co firma chce • Co należy zrobić, Poziom III 
osiągnąć aby osiągnąć cele Cele medialne 
dzięki kampanii marketingowe? 
reklamowej? • Jak zbudować • Kim są odbiorcy Poziom IV 

kampanię reklamy? Cele kreatywne 
reklamową? • Gdzie i kiedy 

• Jaka treść zostanie reklama się pojawi? 
• Jak długo reklama przekazana w 

będzie trwać? reklamie? 

• Jakie media, środki • W jaki sposób 

i nośniki reklamy przekazać treść 

będą stosowane? reklamy? 
• Co odbiorcy powinni 
zapamiętać z reklamy? 

Źródło: Opracowanie własne. 

56 W. P. Nowak, Media planning. s. 93. 

169 



170 

Programowanie działalności reklamowej 

Cele marketingowe wynikają ze strategii marketingowej . Przykładem takich 
działań mogą być: zwiększenie udziału w rynku, wartościowy lub ilościowy wzrost 
sprzedaży, wprowadzenie nowego produktu na rynek. Najczęściej informują o przy
czynach podjęcia działań reklamowych (dlaczego finna stosuje kampanię reklamową 
i co w ten sposób chce osiągnąć?). 

Z celów marketingowych wynikają bezpośrednio cele reklamowe. Przedstawia
ją. co należy zrobić, aby osiągnąć założone cele marketingowe i jak zbudować kampa
nię reklamową. 

Na podstawie celów reklamowych określa się cele medialne. Wskazują. jak nale
ży realizować kampanię w poszczególnych mediach reklamowych, i odpowiadają na 
pytania: Jaka jest grupa docelowych odbiorców reklamy? Na jakim terenie pojawi się 
reklama? Kiedy reklama zostanie wyemitowana i jak długo będzie trwać? Jakie środlci 
i nośniki reklamy będą wykorzystywane w ramach poszczególnych mediów? 

Najbardziej szczegółowe są cele kreatywne. Określają. jaka treść reklamowa zosta
nie przekazana odbiorcom za pomocą poszczególnych mediów, środków i nośników re
klamy i jaką wiedzę powinien przyswoić sobie odbiorca po zetknięciu się z reklamą. 

Pytania i ćwiczenia 

l . Co to są cele sprzedażowe? 
2. Co to są cele komunikacyjne? 
3. Jakie są rodzaje celów stawianych kampanii reklamowej i na czym one polegają? 

7.4. Ustalanie budżetu reklamowego 
Podstawowe zagadnienia: 
• budżet reklamy; 
• czynniki wpływające na kształtowanie budżetu reklamy; 
• metody określania budżetu reklamowego. 

Sformułowanie celów stawianych kampanii reklamowej jest punktem wyjścia do 
zastanowienia się, ile pieniędzy należy przeznaczyć na ich real izację. lnnymi słowy: 
należy podjąć decyzję o wysokości budżetu reklamowego. 

l 
• 

Budżet reklamy 
to wszystkie nakłady, które ponosi firma na przeprowadzenie swoich akcji reklamo
wych57 . 

Decyzja ta należy do najważniejszych w całej strategii reklamowej. Od wysokości 
budżetu zależy bowiem możliwość wykorzystywania poszczególnych mediów i środ
ków reklamy, odpowiednie (mniej lub bardziej kreatywne) zaprojektowanie treści prze-

57 R. Nowacki. M. Strużycki. Reklanw w przedsiębiorstwie, s. 55. 
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kazu oraz sposób realizacji działań reklamowych (korzystanie z droższych, ale o wyż
szej jakości , usług reklamowych lub robienie wszystkiego we własnym zakresie). 

Na ustalanie budżetu reklamowego przedsiębiorstwa wpływa wiele czynników. Do 
najważniejszych należą: 

• sytuacja wewnętrzna firmy -przede wszystkim posiadane zasoby finansowe 
i osiągane wyniki sprzedażowe. Brak odpowiednich środków finansowych nie 
tylko ogranicza wysokość budżetu reklamowego, ale w niektórych sytuacjach 
nawet uniemożliwia prowadzenie jakichkolwiek działań reklamowych; 

• faza cyklu życia produktu -produktom znajdującym się w l fazie towarzy
szy wysoki budżet, umożliwiający poinformowanie nabywców o istnieniu pro
duktu i przekonanie ich do jego wypróbowania. Stosuje się wtedy reklamę in
formacyjną. Faza 11 aż do połowy fazy ILI charakteryzuje się zmniejszaniem wy
datków na reklamę. Reklama przybiera wtedy formę konkurencyjną. Od połowy 
fazy m konieczne jest zwiększenie nakładów na reklamę ze względu na spadek 
sprzedaży. Ma to na celu przedłużenie w czasie cyklu życia produktu lub poin
formowanie o stosowaniu dodatkowych fonn promocji. Reklama ma wtedy cha
rakter przypominający; 

• częstotliwość planowanych działań reklamowych - im większa jest często
tliwość wykorzystywania środków reklamowych, tym większe nakłady trzeba na 
nie przeznaczyć; 

• udzial w rynku - produkty o wysokim udziale w rynku, w przypadku ich utrzy
mania, potrzebują zazwyczaj mniej wydatków na reklamę. Większych nakładów 
wyrnaga natomiast dążenie do zwiększenia udziału w rynku; 

• konkurencja - rynek, na którym działa duża liczba konkurentów i na którym 
wydaje się na rek lamę znaczne kwoty, wymaga ponoszenia wysokich nakładów, 

aby być zauważonym wśród bardzo wielu przekazów reklamowych. 
Istnieją różne metody określania wysokości budżetu reklamowego. Przedsiębior

stwo ma możliwość wykorzystania jednej z poniższych (lub kilku równocześnie) 
metod ustalania budżetu: 

• w procencie od planowanej wielkości sprzedaży - jest to najstarsza i naj
częściej wykorzystywana metoda określania wysokości budżetu reklamowego. 
Jest wynikiem planowania całego rocznego budżetu firmy, w którym określa się 
wysokość wydatków przeznaczonych na reklamę; 

• w procencie od ceny produktu - ustalając cenę produktu, przedsiębiorstwo 
uwzględnia pewien poziom kosztów przeznaczonych na reklamę. Planując sprze
daż, mnoży się jej wielkość przez tę kwotę i uzyskuje wysokość budżetu rekla
mowego; 

• na podstawie wydatków reklamowych konkurentów - planując własne wy
datki reklamowe firma określa swój procentowy udział w rynku, a następnie za
kłada, że udział w wydatkach reklamowych branży powinien wynosić tyle samo 
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Ueżeli przedsiębiorstwo chce zachować swój udział w rynku). Niekiedy przed
siębiorstwa upraszczają tę metodę przeznaczając na reklamę tyle środków, ile 
główny konkurent; 

• na podstawie możliwości finansowych -przedsiębiorstwo przeznacza na 
reklamę tyle środków finansowych, na ile je stać. Metoda ta jest charaktery
styczna dla małych finn, często znajdujących s ię w trudnej sytuacji finanso
wej; 

• metodą analogii historycznej - ustala się budżet na poziomie budżetu ubie
głorocznego, z uwzględnieniem wzrostu cen umieszczenia reklam w mediach. 
Metoda ta zakłada, że skoro poprzedni budżet był wystarczający do osiągnięcia 
celów firmy, to bieżący też będzie satysfakcjonujący. Często jednak jest to po
dejście błędne ze względu na zmiany zachodzące na rynku (pojawianie s ię no
wych konkurentów, zmiany zachowań nabywców itp.); 

• na podstawie założonego celu - jest to meto'da uznawana za najbardziej odpo
wiednią. Wydaje się tyle, ile wynika z kosztów realizacji założonych celów rekla
mowych. Koszty te oblicza się, analizując wskaźniki służące doborowi i ocenie 
mediów (omówione w dalszej części podręcznika). 

Oprócz określenia łącznej wysokości budżetu reklamowego na tym etapie podej
muje się również decyzje dotyczące jego podziału na poszczególne media, obszary 
geograficzne (kraje, regiony, miasta), na których prowadzona będzie kampania oraz 
rozłożenie wydatków rek łamowych w czasie. Wymaga to jednak zaprojektowania me
dia planu działalności reklamowej. 

Pytania i ćwiczenia 

l. Co to jest budżet reklamy i jakie składniki obejmuje? 
2. Jakie są czynniki wpływające na wielkość budżetu reklamowego? 
3. Omów wpływ cyklu życia produktu na wielkość budżetu reklamowego. 
4. Scharakteryzuj metody określania budżetu reklamowego. Jakie są ich zalety i wady? 

7 .5. Budowanie media planu i ustalanie treści 
przekazu reklamowego 

Podstawowe zagadnienia: 
• strategia medialna; 
• kampania reklamowa; 
• media plan i jego struktura; 
• czynniki wpływające na dobór mediów i środków reklamy; 
• Intensywność kampanii reklamowej; 
• strategia kreatywna. 

l 



Budowanie media planu i ustalanie treści przekazu reklamowego 

Podjęcie ostatecznej decyzji o rozpoczęciu działań reklamowych i przeznacze
nia na nią okreś l.onych środków finansowych stanowi punkt wyjścia do opracowania 
strategii medialnej. 

' • 
Strategia medialna 
to ogólny opis planowanych działań reklamowych w mediach 

Zawiera ona charakterystykę wykorzystywanych mediów reklamowych, wstępny 
podziaJ budżetu, opis geograficznego i czasowego rozłożen ia działań reklamowych. 
Na tej podstawie dokonuje się planowania przebiegu całej kampanii reklamowej . 

' • Kampania reklamowa 
to koncentracja działalności reklamowej w określonym czasie . 

Flanowanie kampanii reklamowej polega na znalezieniu najlepszego sposobu do
tarcia do osób uznanych za docelowych odbiorców reklamy. Proces ten nazywany jest 
planowaniem mediów (media planning). W jego wyniku powstaje dokument zwa
ny media planem. 

' • 
Media plan 
to dokument określający wybrane do kampanii media, środki i nośniki wraz z informa
cjami na temat daty i miejsca emisji, kosztów i założeń kampanii58 . 

W media planie powinny być zawarte wszystkie informacje pozwalające na rozpla
nowanie emisji w róźnych mediach i środkach reklamy. Uwzględnia się w nim rów
nież wyniki przeprowadzanych badań marketingowych oraz wysokość budżetu prze
znaczonego na działalność reklamową. 

Decyzje związane z media planem dotyczą określenia: 
• wykorzystywanych mediów, środków i nośników reklamy; 
• daty rozpoczęcia kampanii i czasu jej trwania; 
• intensywności kampanii, czyli rozłożenia emisji przekazów reklamowych w cza

sie (równomiernie lub tylko w wybranym okresie) i określenia częstotliwości ich 
nadawania. 

Pierwszym etapem konstruowania media planujest określenie wykorzystywanych 
mediów, środków i nośników reklamy. Na początku dokonuje się wyboru odpo
wiedniego zestawu mediów reklamy, czyli tzw. media-mix (np. wybór telewizji 
i prasy jako mediów, za pośrednictwem których emitowana będzie kampania reklamo
wa). W większości przypadków kampanie reklamowe przeprowadzane są bowiem nie za 
pomocą wyłącznie jednego medium, ale z wykorzystaniem kilku z nich, np. kampanie 

58 A. Czarnecki, R. Korsak, Pionowanie mediów 11' kampaniach reklamowych, s. 208. 
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telewizyjne są często łączone z prasowymi lub radiowymi. Wybór wykorzystywanych 
mediów nazywany jest decyzją inter-media (tzn. spośród mediów). 

Kolejnym krokiem jest wybór konkretnych środków reklamy w ramach wy
typowanych mediów (np. kanały telewizyjne i radiowe, tytuŁy gazet i czasopism). Jest 
to decyzja intra-media (tzn. wewnątrz mediów). Wybór środków reklamy jest bar
dziej skomplikowany niż dobór samych mediów. W ramach jednego z mediów może
my mieć do czynienia ze środkami znacznie się od siebie różniącymi (formą własno
ści, zasięgiem, tematyką, liczbą i charakterystyką odbiorców itp.). 

Po wytypowaniu przydatnych środków reklamy należy zastanowić s ię nad wy
borem szczegółowych sposobów emisji czy prezentacji reklamy, czyli wyborem 
nośników reklamy. W przypadku różnych mediów i środków reklamy można wy
korzystywać szereg bardzo różnorodnych nośników reklamy (opisanych dokładnie 
w rozdziale V), podejmując przy tym decyzję o ich dokładnym rozlokowaniu (np. 
wyborze bloku reklamowego lub miejsca w bloku reklamowym w kanałach telewi
zyjnych łub radiowych, strony w czasopiśmie, konkretnej formy reklamy zewnętrz
nej itp.). 

Dobór mediów i środków reklamy uzależniony jest od wielu czynników. Do 
najważniejszych zalicza si ę: 

• czynniki związane z produktem - w przypadku oferowania produktów po
wszechnego użytku, np. artykuły spożywcze, kosmetyki, artykuły chemii go
spodarczej, najlepszymi są media o najszerszym zasięgu , a więc telewizja, cza
sopisma. W przypadku produktów oferowanych nabywcom instytucjonalnym 
bardziej przydatna jest reklama pocztowa zaadresowana do konkretnego użyt
kownika, czasopisma branżowe oraz publikacje zwarte, np. Panorama Firm, 
książki telefoniczne; 

• czynniki związane z nabywcami - ich charakterystyka demograficzna, spo
łeczna, ekonomiczna. która wpływa na zainteresowanie niektórymi mediami 
i środkami reklamy, akceptacja przekazów reklamowych w mass mediach, zwy
czaje zakupowe; 

• czynniki związane z cechami mediów i środków reklamy - nalezą do nich 
zasięg techniczny, selektywność, zasięg i intensywność oddziaływan ia, koszt 
emisji przekazów reklamowych i koszt dotarcia do docelowego audytorium, czas 
konieczny do przygotowania emisji (np. czas przygotowania spotu telewizyjne
go będzie dużo dłuższy niż radiowego. wyemitowanie ogłoszenia w miesięczni

ku wymaga rezerwacji powierzchni reklamowej dużo wcześniej niż w przypad
ku gazety codziennej); 

• czynniki związane z wpływem poszczególnych środków reklamowych na 
wizerunek produktu - prestiż produktu najbardziej podnoszą telewizja i kolo
rowe czasopisma, które charakteryzują się wysokąjakością i atrakcyjnośc ią prze-
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kazu. Przeciwieństwem są radio, które oddziałuje tylko na zmysł słuchu , oraz 
prasa codzienna, która dostarcza infonnacji w mniej atrakcyjny sposób (słaba ja
kość papieru, uboga kolorystyka). Niektóre środki reklamy są traktowane jako 
wiarygodne źródła informacji (i dlatego lepiej odbiera się zawarte w nich infor
macje reklamowe), inne traktowane są "z przymrużeniem oka", jako ciekawe, 
ale mało użyteczne (co wpływa na niewielkie zainteresowanie przekazami rekla
mowymi); 

• czynniki związane z otoczeniem - obejmujące ograniczenia prawne, ograni
czenia etyczne, media i środki stosowane przez konkurentów; 

• czynniki związane z firmą - wielkość budżetu reklamowego umożliwiająca 
skorzystanie z pewnych mediów i środków reklamy, zakładane cele działań re
klamowych możliwe do zrealizowania przy użyciu poszczególnych mediów (np. 
jeżeli celem jest przekazanie dokładnych i rozbudowanych informacji o produk
cie, to nie ma sensu stosowanie reklamy telewizyjnej , a dobrym środkiem prze
kazu będzie prasa). 

Obok określenia wykorzystywanych w kampanii mediów, środków i nośników 
reklamy media plan zawiera propozycje harmonogramu ich użycia. Szczególnie 
istotną rolę odgrywa wyznaczenie daty rozpoczęcia działań reklamowych. 
Jednocześnie określa się czas trwania kampanii reklamowej, czyli wyznacza 
termin jej zakończenia. Możliwie jest przy tym ustalenie jednakowych terminów 
dla wszystkich wykorzystywanych mediów i środków reklamy (będą one wtedy 
stosowane równolegle) lub odmiennych dJa każdego z nich. Przykładowo w pierw
szym przypadku określa się , że'kampania będzie trwała od l maja do 30 czerwca 
i równolegle będą wykorzystywane radio i prasa, a w drugim dzieli się kampanię 
na dwie części- w maju będą emitowane spoty radiowe, a w czerwcu - ogłoszenia 

prasowe. 
Decyzje o intensywności kampanii reklamowej związane są z wyborem jed

nego z czterech sposobów organizacji kampanii reklamowej: ciągłego, pulsacyjne
go, skoncentrowanego lub okresowego. Ciągłość oznacza nadawanie reklamy równo
miernie w określonym czasie. Jest to charakterystyczne dla produktów częstego zaku
pu. Pulsowanie jest szczególną formąreklamy ciągłej , charakteryzującą się cykliczny
mi wzrostami i spadkami natężenia działań reklamowych. Podobnie jak reklamę ciągłą 
pulsowanie stosuje się w przypadku produktów częstego zakupu. Koncentracja re
klamy wymaga wydania wszystkich środków z budżetu reklamowego w jednym okre
sie. Jest stosowana przy reklamowaniu produktów sezonowych. Okresowość to sto
sowanie reklamy w pewoym okresie, po czym następuje przerwa, a potem wznowie
nie reklamy. Stosowanie reklamy okresowej jest charakterystyczne dla firm dysponu
jących niewielkimi budżetami reklamowymj. 
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Przykład 

Jete/1 media plan kampanii reklamowej zakłada wyemftowanie w czerwcu 60spotów telewi
zyjnych, to harmonogram ich emisji możne przedstawić następująco: 

l Reklama skoncentrowana l 
- l-l - l-l - l-l-l-l - l-l-l-l10l1ol1ol1ol1ol1ol-l- l- l-l-l- l-l-l-l-l-l -

l Reklama okresowa l 
-l-l - 1-l- lslslslsl -l - l-l-ls lslslsl- l-l - l-lslslslsl-l-l-l-1-

W każdym z tych czterech przypadków firma może emitować reklamy w sposób 
równomierny, rosnący, malejący lub zmienny. Jest to związane z liczbą przekazów, 
które ukazują się w każdym dniu trwania kampanii. 

Przykład 

Harmonogram kampanii reklamowej drukarki atramentowej. 

Pierwszy etap kampanii prasowej (sześć tygodni) 
Tytuł Powierzchnia 5.04 12.04 19.04 26.04 3.05 10.05 

Gazeta Wyborcza Yz strony X X X X X 

Wprost całostronicowa X X 

PC Kurier całostronicowa X X X 

Computerworld całostronicowa X X 

Chi p całostronicowa X 

PC World Komputer całostronicowa X 

Computer Rese/ler News całostronicowa X X 

Drugi etap kampanil prasowej (sześć tygodni) 
Tytuł Powierzchnia 13.09 20.09 27.09 4.10 11.10 18.10 

Gazeta Wyborcza Yz strony X X X X 

Polityka całostronicowa X 

Gazeta Komputerowa wrzutka X X X 

PC Kurier całostronicowa X X 

Computerworld całostronicowa X X X 

Chi p całostronicowa X X 

PC World Komputer całostronicowa X X 

Computer Reseller News całostronicowa X X 
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Kampania radiowa w Radiu ZET 

Pasmo 19.04 ~0.04 21.04 22.04 23.04 26.04 ~7.04 ~B.04 29.04 30.04 

07:30-0B:OO 1 1 1 1 

OB:~B:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
OB:30-09:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

09:00-10:00 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 
10:00-12:00 1 1 1 1 1 1 

12:00-14:00 1 1 1 1 
14:00-16:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
16:00-1B:OO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1B:00-19:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ozjenna liczba spotów 9 9 9 9 9 B 9 9 9 B 
Cała kampania reklamowa składała się z dwuetapowej kampanii prasowej (16 i 19 oglo-
szeń) oraz kampanii radiowej (BB spotów reklamowych). 

Równolegle z opracowywaniem strategii medialnej projektuje się strategię kre
atywną59. 

' • 
Strategia kreatywna 
określa, jaki ma być ogólny kształt przekazu reklamowego, jakie sąjego zadania i ja
kie efekty ma wywołałfSO. 

Strategia kreatywna i strategia medialna są ze sobą ściśle związane. Każdy prze
kaz reklamowy musi dotrzeć do odbiorców. Umożliwiają to właśnie media, środki 
i nośniki reklamy. Jednocześnie cechy przekazu reklamowego wpływają na kształ
towanie media planu. Inaczej buduje się go, kiedy przekaz prezentuje zalety produk
tu (można wykorzystać wtedy reklamę telewizyj ną), a inaczej, gdy reklama dostarcza 
jedynie dokładnych in formacj i o miejscu zakupu produktu (skuteczniejsze jest wtedy 
stosowanie reklamy drukowanej, np. prasowej). 

Pytania i ćwiczenia 

l. Co to jest strategia medialna? 
2. Co to jest kampania reklamowa? 
3. Co to jest media plan i jakie są etapy jego tworzenia? 
4. Czym różnią się decyzje inter-media od decyzji intra-media? 
5. Jakie czynniki wpływają na dobór mediów i środków reklamy? Scharakteryzuj ich znaczenie 

w budowaniu media planu kampanii reklamowej; 
a) nowo wprowadzanej na rynek marki piwa; 

59 Projektowanie przekazu reklamowego zostało dokładnie opisane w rozdziaJe 3. 
60 Tamże, s. 21. 
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b) odtłuszczonego jogurtu naturalnego już istniejącego na l)'nku; 
c) wakacyjnej oferty "last minute" biura podróży: 
d) samochodu dostawczego. 

6. Na czym polega określenie intensywności kampanii reklamowej? Jakie są możliwości w tym 
zakresie? 

7. Który rodzaj kampanii reklamowej (ciągła, pulsacyjna, skoncentrowana czy okresowa) jest 
Twoim zdaniem skuteczniejszy? Uzasadnij swoją odpowiedź. 

8. Co to jest strategia kreatywna? 

7 .6. Realizacja i ocena kampanii reklamowej 
Podstawowe zagadnienia: 
• pojęcie skuteczności i efektywności reklamy; 
• czynniki osłabiające skuteczność reklamy. 

Opracowanie strategii medialnej i strategii kreatywnej stanowi punkt wyjścia do 
realizacji działań reklamowych. Obejmuje ona produkcję przekazów reklamo
wych, które będą umjeszczane w poszczególnych mediach, zamawiarue czasu ante
nowego i powierzchni reklamowej, dostarczanie materiałów reklamowych do mediów 
i środków reklamowych, samą emisję przekazów oraz koordynowanie przebiegu ca
łej kampanii. Potwierdzeniem prawidłowo zrealizowanej kampanii są zazwyczaj ma
teriały dostarczane przez media, takie jak egzemplarze wydawnictw (gazet, czasopism, 
publikacji zwartych, plakatów, kaset z nagraniami spotów radiowych i telewizyjnych, 
wykazów wyemitowanych reklam włącznie z czasem ich emisji w przypadku radia 
i telewizji, zdjęć tablic reklamowych itp.). 

Ostatnim etapem programowania działalności reklamowej jest ocena kampanii rekla
mowej. Każdy reklamodawca podejmując decyzję o wydaniu pieniędzy na kampanię re
klamową, liczy, że przyniesie mu ona określone wyniki. Nie zawsze są one natychmiasto
we, czasami pojawiają się dopiero po kilku tygodniach czy mjesiącach. 

Ocena kampanii reklamowej związana jest z odpowiedzią na dwa pytania: 
• czy cele postawione kampanii zostały osiągnięte? 
• czy środki finansowe zostały wydane efektywnie? 
Odpowiedzi na te pytania są związatne z oceną skuteczności i efektywności 

reklamy. Pozwala ona na dostrzeżerne ewentualnych błędów, które zostały popeł
ruone w fazie planowania i realizacji kampanii, a które należy wyeliminować w przy
szłości. Błędy te oznaczają nie tylko stracone pieniądze, ale również mająnegatywny 
wpływ na wizerunek firmy i jej produktów. 

l • 
Skuteczność reklamy 
określa, w jakim stopniu wyemitowana reklama zrealizowała postawiony przed nią 
cel komunikacyjny. 



Realizacja i ocena kampanii reklamowej 

Podstawowym warunkiem zwiększania skuteczności przekazu reklamowego jest 
skonstruowanie go i wyemitowanie we właśc iwy sposób, czyli taki, który najlepiej 
odpowiada oczekiwaniom adresatów reklamy. Oczywiście nie wszystkie przekazy 
reklamowe są skuteczne. Tstrueje kilka przyczyn nieskuteczności przekazów rekla
mowych: 

• czynniki powstające u nadawcy, związane z brakiem strategii reklamowej, 
złą konstrukcją przekazu reklan1owego lub wyemitowaniem go w sposób nieod
powiedni do oczekiwań odbiorców rekJamy; 

• czynniki związane z samym komunikatem, z reguły wynikające z błędów 
przy budowie przekazu (niezrozumjały język, mało atrakcyjne treści , zbyt dłu
gi i nudny przekaz, nic nie mówiące symbole, mała oryginalność w stosunku do 
przekazów konkurentów); 

• czynniki związane z używanymi mediami i środkami reklamowymi, pole
gające na niewłaściwym doborze mernów i środków reklamowych, które nie pa
sują do przekazywanych informacji lub nabywców; 

• czynniki powstające o odbiorcy komunikatu, wynikające z jego nieprzygo
towania do odbioru informacji, niechęci do argumentów reklamowych, nieznajo
mości firmy bądż też z wpływu przekazów reklamowych konkurentów61 . 

Dopełnieniem skuteczności reklamy jest efektywność reklamy, związana z bada
niem efektów sprzedażowych. 

l 
• 

Efektywność reklamy 
to stosunek finansowych korzyści wynikających z prowadzenia kampanii reklamowej 
do nakładów z nią związanych62 • 

Efektywność reklamy jest trudna do zbadania. Wielkość sprzedaży nie za leży bo
wiem wyłącznie od oddziaływania kampailli reklamowej. Wpływ na nią ma wiele in
nych czynników, takich jak: koniunktura gospodarcza, sytuacja rynkowa, właściwości 
produktu, jego cena i dostępność, inne driałania promocyjne finny, zmiany cen na ryn
~ preferencje nabywców, działalność promocyjna konkurentów, wcześniejsze kam
panie reklamowe firmy. 

Pytania i ćwiczenia 

l. Czym różni się skuteczność reklamy od efektywności reklamy? 
2. Jakie czynniki wpływają na zmniejszenie skuteczności reklamy, a jakie mogą ogran iczać 

efektywność reklamy? 

61 Komunikacja marketingowa, praca zh. pod red. M. Rydla. s. 35. 
62 R. Nowacki, M. Struiycki. Reklama w przedsiębiorstwie. s. 65. 
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7.7. Badania reklamy 
Podstawowe zagadnienia: 
• rodzaje badań prowadzonych na potrzeby reklamy; 
• badania przedekspozycyjne, w fazie ekspozycji i poekspozycyjne. 

Badania związane z oceną rekJamy powinny być prowadzone nie tylko po zakoń
czeniu kampanii reklamowej, ale również w czasie jej trwania, a nawet przed jej roz
poczęciem. Biorąc pod uwagę czas trwania kampanli reklamowej, wszystkie badania 
można podzielić na trzy fazy: 

• fazę badań przed rozpoczęciem kampanii (przedekspozycyjną); 
• fazę badań w trakcie trwania kampanii (ekspozycyjną); 
• fazę badań po zakończeniu kampani i (poekspozycyjną). 

Badania 
przed rozpoczęciem 

kampanii 

Badania 
rynku reklamy 

Badania 
med.iów reklamy 

Badania 
koncepcji reklamy 

Pretesty reklamy 

Źródło: Opracowanie własne. 

Badania 
w czasie trwania 

kampanii 

Badania 
krótkookresowe 

Badania 
długookresowe 

Badania 
po zakończeniu 

kampanii 

Posttesty rekłamy 

Badania 
mediów reklamy 

Najbardziej zróżnicowane badania na potrzeby oceny wyników reklamy przepro
wadzane są przed rozpoczęciem kampanii. Na tej podstawie uzyskuje się bowiem 
dane, pozwalające z jednej strony na właściwe projektowanie celów dzjałalności re
klamowej, a z drugiej stanowiące bazę porównawczą, do której odnoszone są wyniki 
badań poekspozycyjnych. Na tym etapie przeprowadzone są więc badania całego ryn
ku reklamy, mediów i środków rekJamowych oraz badania koncepcj i reklamy i prete
sty reklam. 

, 



Badania reklamy 

Badania rynku reklamy umożliwiają przede wszystkim poznanie preferencji 
i oczekiwań jej odbiorców. Analizuje się przydatność różnych mediów i środków do 
reklamowania produktów firmy, preferowane techniki prezentacji, upodobania odbior
ców w zakresie elementów przekazu reklamowego czy też występujących w rekla
mach osób. 

Badaola mediów i środków rekJamowych mają na celu udzielenie odpowie
dzi na pytanie, gdzie zamieścić przekaz reklamowy, aby dotarł do jak największej licz
by potencjalnych odbiorców, był przez nich zauważony i zapamiętany. Z reguły wy
korzystuje się w tym celu specjalistyczne badania rynku mediów prowadzone w spo
sób ciągły (monitoringi oglądalności telewizji , sluchalności radia i czytelnictwa pra
sy). Uzyskane w ten sposób informacje służą do budowania media planu kampanii re
klamowej. 

Badania koncepcji reklamy są wykorzystywane jako źródła pomysłów do kon
strukcji przekazów reklamowych. Przeprowadzane są wśród docelowych odbiorców 
reklamy, a ich wynikiem są różnorodne koncepcje przekazów zawierające propozycje 
scenerii, fabuły, sposobów argumentacji, a nawet sloganów reklamowych. 

Często przedmiotem badania są projekty przekazów rekJamowych (lub nawet gotowe 
przekazy, np. spoty telewizyjne lub ogłoszenia prasowe). Są to tzw. pretesty reklam. 
Ich zadaniem jest sprawdzenie, czy przekazy oddziałują na odbiorców reklamy w spo
sób zgodny z oczekiwaniami firmy. W ich wyniku przekazy zostają zaakceptowane G e
żeli wynild były satysfakcjonujące) i skierowane do emisji albo poprawiane Geżel i wy
niki były nlezadowalające). 

Badanie kampanii rekJamowej w fazie j ej ekspozycji pozwala w przypadku 
niezadowalających wyników na dokonywanie zmian w zakresie konstrukcji przekazu, 
czy też wykorzystywanych środków. W wyniku tego typu badań uzyskuje się wstęp
ną ocenę atrakcyjności, poprawności i sklllteczności projektowanych działań rekla
mowych. Badania takie są szczególnie istotne w przypadku długotrwałych kampanii, 
w czasie których możliwe jest dokonywanie zmian. 

Badania poekspozycyjne umożliwiają pomiar ostatecznych efektów oddziaływa
nia kampanii reklamowej. Obejmują badanie skuteczności rekJamy i badanie efektyw
ności reklamy. Zostaną one opisane szerzej w punktach 7.8 oraz 7.9. 

Pytania i ćwiczenia 

l . Jakie jest znaczenie badań dla prowadzenia działalności rekJamowej? 
2. Jakie są podstawowe rodzaje badań związanych z reklamą? 
3. Zbierz informacje (np. z prasy lub intemetu) na temat realizowanych w Polsce badań me

diów. Dowiedz się na czym one polegają i jak można je wykorzystać w planowaniu działal 
ności reklamowej? 
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7.8. Metody badania skuteczności reklamy 
Podstawowe zagadnienia: 
• wykorzystanie badań medialnych w ocenie skuteczności reklamy; 
• wskaźniki skuteczności obliczane na podstawie badań medialnych; 
• posttest reklamy; 
• wskaźniki skuteczności obliczane na podstawie posttestu reklamy. 

Skuteczność działań rekłamowych może być określana dwoma metodami. Pierw
sza z nich polega na wykorzystywaniu badań mediów (oglądalność telewizji, słuchai
ność radia i czytelnictwo prasy). Na tej podstawie oblicza się wskaźnik i charakteryzujące 

kampanię reklamową i porównuje z założeniami przyjętymi przy planowaniu kampanii. 

Rysunek 38. Wskaźniki skuteczności reklamy obliczane na podstawie badań mediów 

l 
Wskaźniki skuteczności reklamy 

l obliczane na podstawie badań medialnych 

ł 
Wskaźniki Wskaźniki Wskaźniki dotyczące 

dotyczące zasięgu dotyczące częstotliwości kosztów dotarcia 
kampanii reklamowej kampanii reklamowej kampanil reklamowej 

• Zasięg reklamy • Częstotliwość reklamy • Koszt dotarcia do au-
• Zasięg efektywny reklamy • Częstotliwość efektywna dytońum reklamy 
• Faktyczny zasięg emisji reklamy reklamy • Koszt dotarcia 
• Wskażnik intensywności kampanii do tysiąca odbiorców 

Zródlo: Opracowanie własne. 

Na podstawie badań mediów możliwe jest obliczanie różnorodnych wskaźników 
obrazujących skuteczność reklamy. Można je podzielić na lrzy grupy: 

• wskaźniki zw:iązane z zasięgiem kampanji; 
• wskaźniki związane z częstotliwością kampanij ; 
• wskaźniki związane z kosztami kampanii63. 
Pierwszą grupę wskaźników tworzą wskaźniki związane z zasięgiem oddzia

ływania reklamy. Pierwszym z nich jest zasięg reklamy (Reach). Wskazuje on, 
jaki odsetek odbiorców rekJamy zetknął s ię przynajmniej jednokrotnie z przekazem re
klamowym. Ob)jcza się go w sposób następujący: 

Uczba osób, które w określonym czasie miały kontakt z reklamą 
Zasięg reklamy = x 1 00% 

Wielkość grupy docelowej 

63 Na podstawie: Wskaźniki marketingowe. pracazb.pod red. R. Kozielskiego, Oficyna Ekonomicz
na, Kraków 2004 oraz A. Czarnecki, R. Korsak, Pionowanie mediów w kampaniach reklamowych. 



Metody badania skuteczności reklamy 

Szczegółową formułą obliczania zasięgu jest zasięg efektywny reklamy 
(Effective Reach). Pokazuje on, jaki odsetek odbiorców reklamy zetknął się z prze
kazem z założoną przez finnę częstotliwością, która umożliwia zapamiętanie reklamy 
(np. minimum trzykrotnie). Można go obliczyć w sposób następujący: 

Liczba osób, które w określonym czasie 
miały kontakt z reklamą zalożoną ilość razy 

Zasięg efektywny = x 1 00% 
Wielkość grupy docelowej 

Oprócz zasięgu całej kampanii reklamowej oblicza się również faktyc.zne zasięgi 

każdej emisji rekJamy (Target Rating Points- TRP). lnfonnują one. jaki odsetek 
docelowego audytorium og.lądał każdą emisję rek.lamy. TRP oblicza się tak samo jak 
zasięg rek.lamy, a.le oddzielnie dla każdej emisji reklamy. 

Na podstawie TRP można obliczyć podstawowy wskażnik skuteczności kampanii re
klamowej okreś lany jako i.ntensywność kampanii reklamowej (Gross Rating Points 
- GRP). Oblicza się go jako sumę TRP dla wszystkich emisji rek.lamy i podaje nie w pro
centach, ale tzw. punktach GRP. Wskażnik ten można obliczyć jeszcze w inny sposób, 
mnożąc zasięg rek.lamy (określony jako liczba odbiorców, do której dotarł przekaz rekla
mowy w czasie trwania kampanii) przez częstotliwość jej emisji (przeciętna liczba kon
taktów jednego odbiorcy z przekazem rek.lamowym w czasie trwania kampanii). 

GRP = TRP1 + TRP2 + TRP3 + ... + TRPn 

GRP = zasięg x częstotliwość 

Wśród wskaźników dotyczących częstotliwości oddziaływaola rekJamy wy
różniamy częstotliwość reklamy i częstotl iwość efektywną reklamy. Częstotliwość 
reklamy (Frequency) pokazuje średnią liczbę kontaktów z przekazem przeciętnego 
odbiorcy w danym czasie. Można ją ob ł iczyć, korzystając ze wzoru: 

Liczba kontaktów z reklamą 
Częstotliwość reklamy=---------------

Uczba osób mających kontakt z reklamą 

Częstotliwość efektywna (Effective Frequency) oznacza natomiast minimal
ną liczbę powtórzeń danego przekazu konieczną, by odbiorca zapamiętał rek.lamę. Jest 
wskaźnikiem pomocniczym, zakładanym przy planowaniu kampanii. 

Na podstawie wskaźników związanych z zasięgiem reklamy oblicza się również 
parametry kosztowe, pokazujące koszty dotarcia reklamy do odbiorców, które 
umożliwiają porównywanie różnych kampanij reklamowych. 

Pierwszym z nich jest koszt dotarcia do audytorium reklamy (Cost Per Point 
- CPP), wskazujący, ile kosztuje osiągnięcie l punktu GRP. Oblicza się go, dzieląc całko
wite koszty kampanii rek.lamowej przez liczbę osiągniętych punktów GRP według wzoru: 
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Koszt kampanii reklamowej 
CPP=------------------

GRP 

Z kolei koszt dotarcia do tysiąca odbiorców (Cost Per Thousand- CPT), po
kazuje, jaki jest koszt dotarcia do tysiąca osób należących do grupy docelowej. ObJj. 
cza się go jako stosunek całkowitego kosztu kampanii i liczby odbiorców przekazu po
mnożony przez tysiąc. 

Koszt kampanii reklamowej 
CPT= x 1000 

Liczba odbiorców reklamy 

Przykład 

W skład grupy docelowej firmy .tuczek" wchodzi dziesięć kobiet mieszkających w miejsco
wości liczącej dwudziestu mieszkańców. Firma przeprowadziła lokalną kampanię telewizyj
ną składającą się z pięciu emisji reklamy. Oglądalność tych emisji przedstawia poniższe za
stawienie (dla ułatwienia obliczeń przyjmujemy, że pozostałych dziesięciu mieszkańców 
w ogóle nie widziało reklamy). Firma założyła, że aby osiągnąć swoje cele, musi co najmniej 
trzykrotnie dotrzeć do każdej z kobiet. Koszt wyemitowania jednego spotu wyniósł 1200 zł. 

Oglądalno5ć reklam 1 emisja 2emisja 3emisja 4 emisja 5 emisja 

Alińska X X X 

Ballńska X X 

Calińska X 

Da fińska X X 

Ellńska X )( X X X 

Falińska X 

Galińska X X X 

Halińska 

llińska X X X X 

Jolińska X X X 

Na tej podstawie można obliczyć poszczególne parametry skuteczności reklamy. 
Zasięg reklamy Ponieważ spośród wszystkich mieszkańców z reklamą zetknęło się 

jedynie dziewięć kobiet, możemy powiedzieć, te zasięg reklamy wynosi 
45% {9/20 X 100% = 45%) 

Zasięg efektywny Spośród wszystkich mieszkańców jedynie pięć kobiet widziało minimum 
trzy emisje reklamy. W związku z tym zasięg efektywny wynosi 25% 
{5120 X 100% = 25%} 

Faktyczne zasięgi 1 emisja 2emisja 3emisja 4 emisja 5emisja 
każdej emisji 20% 35% 25% 25% 15% 
reklamy (TRP) {4120 X 100%} {7120 X 100%} {5120 X 100%} {5120 X 100%) (3/20 X 1 00".4,} 

lntensywnoSć 20 55 80 105 120 
kampanil po każdej {20 + 35] {20 + 35 {20 +35 + 25 {20+35 + 25 

emisji reklamy (GRP) +25] + 25] + 25 + 15] 
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Częstotliwość 1,00 1,57 2,00 2,33 2,67 
reklamy 

po każdej emisji 

Koszt dotarcia Koszt dotarcia do docelowego audytorium reklamy liczony jako iloraz 
do audytorium całkowitych kosztów kampanii i liczby osiągniętych GRP wyniósł 
reklamy (CPP) 50,00 zł [5 emisji • 1200 zJ każda l 120 = 50,00 zł} 

Drugą metodą określania skuteczności reklamy w środkach masowego przekazu 
jest przeprowadzenie badania zwanego posttestem reklamy. Jego celem jest dokład
ne zbadanie skutków oddziaływania reklamy i jej wpływu na zachowanie nabywcy. 

Posttesty przeprowadzane są zazwyczaj na próbie 200-300 respondentów, około ty
godnia po zakończeniu kampanii reklamowej. Badania przeprowadza się metodą wy
wiadu bezpośredniego (niekiedy wykorzystuje się również wywiady telefoniczne) wśród 
docelowych odbiorców reklamy, określonych na podstawie cech demograficznych (np. 
płeć, wiek, miejsce zamieszkania) lub związanych z zachowaniami rynkowymi (np. 
użytkowanie produktu, dokonywanie zakupów, zainteresowania, styl życia). 

Kwestionariusz każdego posttestu zawiera pytania, które umożliwiają obliczenie 
różnych wskaźników skuteczności (tabela 25). 

Tabela 25. Wskaźniki skuteczności reklamy obliczane w postteście 

Nazwa wskaźnika Interpretacja 

Spontaniczna odsetek odbiorców, którzy spontanicznie wymieniają reklamę danej 
świadomość reklamy marki jako znaną 

Wspomagana odsetek odbiorców, którzy deklarują znajomość reklamy po przypomnieniu 
świadomość reklamy reklamowanej marki 

Znajomość/ odsetek odbiorców umiejących spontanicznie przypomnieć sobie 
l przypominanie i opisać treść przekazu 

Razpoznawalność odsetek odbiorców, którzy rozpoznająprzekaz po przedstawieniu jego 
treści 

Wskaźnik sympatii odsetek odbiorców, którzy oceniają przekaz jako podobający się 

Elementy lubiane elementy wskazywane jako podobające się w reklamie 

Elementy nielubiane elementy wskazywane jako niepodobające się w reklamie 

Motywacja do zakupu odsetek odbiorców, którzy uważają przekaz za zachęcający do zakupu 
reklamowanego produktu 

Gotowość zakupu odsetek odbiorców, którzy deklarują gotowość zakupu reklamowanej 
marki produktu 

Zródlo: Opracowanie własne. 

Oceniając skuteczność reklamy, można posłużyć się następującym schematem: 
• 0-20% wskazań --+ bardzo mała skuteczność; 

• 21-40% wskazań --+ słaba skuteczność; 
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• 41-60% wskazań -+ średnia skuteczność; 
• 6 1- 80% wskazań -+ duża skuteczność; 

• 81- 100% wskazań -+bardzo duża skuteczność64 . 

Przykład 

Po zakończeniu telewizyjnej kampanii reklamowej batonów czekoladowych marki X prze
prowadzony został posttest. W ramach posttestu zadano respondentom m.in. cztery pytania 
związane z celami stawianymi reklamie. 

Odpowiedzi Ocena 
Cel stawiany reklamie Pytania skuteczności 

twierdzące 
realizacji celu 

Dotarcie przekazu do Czy w ostatnim czasie 77% D ula 
odbiorcy. czyli zwrócenie widział Panli w telewizji skuteczność 

uwagi reklamę telewizyjną batonów 
czekoladowych marki X? 

Dotarcie przekazu do Czy pamięta Panuli treść tej 46% Średnia 
świadomości odbiorcy reklamy? skuteczność 

i zapamiętanie przekazu, 
czyli wywołanie 
zainteresowania 

Pozytywna zmiana postawy Czy reklama ta podoba się 42% Średnia 
odbiorców wobec produktu Panuli? skuteczność 
związana z akceptacją 

przekazu, czyli pobudzenie 
chęci posiadania 

Wypływ na wielkość Czy reklama ta Pana/i 12% Bardzomala 
sprzedały, czyli zdaniem zachęca do skuteczność 

pobudzenie do zakupu zakupu? 

Na tej podstawie można ocenić, iż kampania reklamowa była skuteczna z punktu widzenia 
docierania do odbiorców. Gorzej należy ocenić jej skuteczność pod względem wywoływania 
zainteresowania oraz pobudzania chęci posiadania batona. Prawie zupełnie nieskuteczna 
była natomiast kampania z punktu widzenia pobudzania do zakupu. 

Pytania i ćwiczenia 

l. Jakie wskaźniki skuteczności reklamy można obliczyć na podstawie badań medialnych? 
2. Na czym polega posttest reklamy? 
3. Jakie wskaźniki oblicza się na podstawie posttestu reklamy? 
4. Wybierz cztery dowolne przekazy reklamowe: dwa ogłoszenia prasowe i dwa spoty telewi

zyjne. Następnie skonstruuj kwestionariusz posnesru reklamy i przeprowadź w klasie bada
nie skutec211ości tych przekazów. Porównaj otrzymane wyniki. Które z przekazów są sku
teczniejsze? 

64 Badania marketingowe. ?odstawowe metody i obszwJ' zastosow01i, praca zb. pod red. K. Ma
zurek-Łopacińskiej , Wydawnictwo AE. Wrocław l 997, s . 336. 
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7 .9. Metody badania efektywności reklamy 
Podstawowe zagadnienia: 
• krótkookresowe metody badania efektywności reklamy; 
• rentowność reklamy; 
• długookresowe metody badania efektywności reklamy. 

Badanie efektywności rekJamy polega na analizowaniu zmian wielkości sprze
daży pod wpływem kampanii reklamowej. Dzieli się na badania efektów krótkookre
sowych i badania efektów długookresowych. 

Badanie efektów krótkookresowych polega na porównaniu danych sprzedażo
wych i nakładów finansowych poniesionych na działalność reklamową. Najprostszą 
metodąjest metoda historyczna. Polega ona na analizie wielkości sprzedaży w okre
sie przed kampanią reklamową i po jej zakończeniu. Zaobserwowana zmiana wielko
ści sprzedaży jest wynikiem oddziaływania reklamy. Jej porównanie z nakładami po
niesionymi na reklamę pozwala oszacować efektywność reklamy. Zmianę wielkości 
sprzedaży oblicza s ię, korzystając ze wzoru: 

~S= S1 - S0 

gdzie: ~S - przyrost sprzedatywywołany reklamą, 
s1-wielkość sprzedaży po przeprowadzeniu kampanii reklamowej, 
Sll- wielkość sprzedaty przed przeprowadzeniem kampanii reklamowej. 

Niekiedy wykorzystywana jest metoda zwana testem rynkowym. Polega ona na po
równaniu wielkości sprzedaży na dwóch podobnych rynkach, z których na jednym (ba
danym) prowadzona była działalność reklamowa, a na drugim (kontrolnym)- nie. Zaob
serwowana różnica wielkości sprzedaży jest uznawana za wynik oddziaływania reklamy. 
Różnicę wielkości sprzedaży na dwóch rynkach oblicza się korzystając ze wzoru: 

6SAB =SA-SB 

gdzie: ~SAB - różnica sprzedaty pomiędzy rynkiem badanym A a rynkiem kontrolnym B wywołana 
reklamą, 

S A-wielkość sprzedaży na rynku badanym A, na którym prowadzono kampanię reklamową, 
S8 - wielkość sprzedaży na rynku kontrolnym B. na którym nie prowadzono kampanii reklamowej. 

Unjwersalnym miernikiem efektywności reklamy jest wskaźnik kosztu 
sprzedaży (Cost Per Sale- CPS)65. Służy on najczęściej do porównywania efek
tywności różnych środków reklamowych. Niska wartość wskaźnika CPS informuje 
o wysokiej efektywności kampanii. CPS wyljcza się, korzystając ze wzoru: 

65 Wskaźniki marketingowe, praca zb. pod red. R. Kozielskiego, s. 358-360. 
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Nakład na kampanię reklamową 
CPS =---------------------------------

Liczba klientów pozyskanych w wyniku kampanii 

Wszystkie trzy metody określania krótkookresowych efektów rekłamy umożliwia
ją określenie wartości sprzedaży osiągniętej dzięki zastosowaniu reklamy. Na tej pod
stawie obliczyć można rentowność reklamy (RR). Określa ona, jaki dochód przynosi 
każda jednostka pieniężna zainwestowana w reklamę. Współczynnik rentowności re
klamy oblicza się w następujący sposób: 

Wartość sprzedaży osiągniętej dzięki reklamie 
RR=------------------------------------------------------

Wielkość nakładów na reklamę 

Przykład 

Firma A prowadząca sprzedaż akcesoriów komputerowych w Warszawie. niezadowolona z re
alizowanej wielkości sprzedaży (która wyniosła w marcu jedynie 20 000 zł) zamieściła w kwietniu 
cykl ogłoszeń reklamowych o swoich produktach w .. Gazecie Stołecznej". Jej wydatki związane 
z tą reklamą wyniosły 5000 zł. W maju zaobserwowano zwiększenie sprzedaży do 35 000 zł. 

Na tej podstawie stwierdzono, te efektem oddziaływania reklamy był wzrost wattości sprzeda
ży o 15 000 zł. Obliczony na tej podstawie współczynnik rentowności reklamy wyniósł 3. 
Firma B produkująca obuwie damskie oferowane na terenie Polski południowo-wschodniej 
przeprowadziła na terenie województwa lubelskiego kampanię reklamową polegającą na ro
zesłaniu do wszystkich sklepów obuwniczych ulotek reklamowych. Koszt kampanii wyniósł 
7000 zł. Chcąc ocenić efektywność przeprowadzonej kampanii, zastosowano w miesiąc po 
jej zakończeniu badanie metodą testu rynkowego. W tym celu porównano wielkość sprzeda
ży w województwie lubelskim i podkarpackim (przed kampanią reklamową sprzedaż w obu 
województwach kształtowała się na takim samym poziomie). Stwierdzono, że sprzedaż na 
Lubelszczyźnie wyniosła 77 950 zł, a na Podkarpaciu 60 450 zł. Na tej podstawie stwierdzo
no, że efektem reklamy jest wzrost wartości sprzedaży o 17 500 zł. Obliczony na tej podsta
wie współczynnik rentowności reklamy wyniósł 2, 5. 
Firma C prowadzi sprzedaż poradników dotyczących doradztwa personalnego, przeznaczo
nych dla przedsiębiorstw. Cena jednego poradnika wynosi 90 zł. W celu zwiększenia licz
by klientów firma zamieściła w .Gazecie Prawnej" cykl ogłoszeń reklamowych połączonych 
z kuponem-zamówieniem. Koszt całej kampanii wyniósł 7140 zł. W ciągu miesiąca po za
kończeniu kampanii do firmy wpłynęło 420 zamówień na kuponach zamieszczonych w .Ga
zecie Prawnej". Wskażnik kosztu sprzedaży wyniósł więc 17. Współczynnik rentowności re
klamy wyniós/5,29. 

Badanie efektów długookresowych wykonywane jest najczęściej za pomocą 
modeli matematycznych. Tworzy się je na podstawie posiadanych informacji o czyn
nikach mogących mieć wpływ na wielkość sprzedaży, z których jednym jest wysokość 
nakladów na reklamę . Znając znaczenie tych czynników, opracowuje się matematycz
ne prognozy wielkości sprzedaży w przyszłości. 
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Najczęściej wykorzystywanym wskaźnikiem jest współczynnik efektywności 

reklamy (ER). Jest to iloraz udziału finny w rynku i jej udziału w reklamie branży. 
Jego stosowanie związane jest z faktem, iż długookresowym efektem reklamy powi
nien być wzrost udziału w rynku. Wysoki współczynnik efektywności reklamy ozna
cza, że nakłady reklamowe powodują szybki wzrost udziału w rynku. Oblicza się go 
według wzoru: 

E = Udział w rynku 
R Udział w reklamie branży 

Przykład 

Opisane w poprzednim przykładzie firmy A, B i C dzięki prowadzonym kampaniom reklamo
wym osiągnęły udziały rynkowe na poziomie odpowiednio: 3%, 4% i 2%. Jednocześnie ich 
udział w reklamie poszczególnych brant (sprzedaty akcesoriów komputerowych, obuwia 
damskiego oraz wydawnictw z zakresu doradztwa personalnego) wyniósł odpowiednio: 2%, 
4% oraz 4%. Współczynniki efektywności reklamy każdej z tych firm wyniosły zatem: dla firmy 
A- 1,5, dla firmy B- 1, dla firmy C- 0,5. Na tej podstawie motna stwierdzić, te największą 
efektywnością charakteryzowała się reklama .firmy A, paniewat nakłady na nią przynoszą naj
szybszy wzrost udziału w rynku. Z kolei najmniej efektywna była reklama firmy C, co oznacza, 
te przyrost udziału w rynku pod jej wpływem był najwolniejszy. 

Pytania i ćwiczenia 

l. Na czym polegają krótkookresowe badania efektywności reklamy? W jaki sposób można je 
wykorzystać'? 

2. Co to jest rentowność reklamy i jak się ją mierzy? 
3. Co to jest współczynnik efektywności reklamy? 
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ROZDZIAŁ B 

WSPÓLPRACA 
Z AGENCJĄ REKLAMOWĄ 

8.1. Struktura podmiotowa rynku reklamowego 
Podstawowe zagadnienia: 
• instytucje związane z rynkiem reklamowym. 

Rynek reklamowy to nie tylko nadawcy i odbiorcy reklamy. Funkcjonuje na nim 
szereg podmiotów, które uczestn iczą w procesie komunikowania się przedsiębiorstw 

z nabywcami. Niektóre z nich są bezpośrednio powiązane z działaniami reklamowy
mi, inne mającharakLer kontrolny, czuwają nad rozwojem rynku reklamowego, prawi
dłowym przebiegiem procesów reklamowych w środkach masowego przekazu i zasa
dami uczciwej (czyli zgodnej z prawem) i etycznej konkurencji. 

Rysunek 39. Struktura podmiotowa rynku reklamowego w Polsce 

Źródło: Opracowanie własne. 



Struktura podmiotowa rynku reklamowego 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji została powołana na mocy Ustawy o ra
diofonij i telewizji, która weszła w życie 1.03.1993 roku. W zakresie reklamy KR.RiT 
opracowuje rozporządzenia wykonawcze do obowiązujących aktów prawnych regu
lujących reklamę w radiu i telewizji, ocenia działalność reklamową i sponsorską ra
diowych i telewizyjnych nadawców publicznych i komercyjnych, bada odbiór pro
gramów. Ma również uprawnienia do karania nadawców łamiących przepisy prawne 
w zakresie reklamy telewizyjnej i radiowej . 

Polska Izba Reklamy działa od 1999 T. Podstawowym celem jej działalności jest 
tworzenie warunków umożliwiających rozwój zrzeszonych w niej podmiotów i całego 
rynku reklamowego, m.in. poprzez upowszechnianie zasad etyki zawodowej. 

lzba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej została założona w 1997 roku i sku
pia największe firmy będące właścicielami nośników rekłamy zewnętrznej. Działa na 
rzecz swobody reklamy i ograniczenia zakazów reklamy legalnych produktów oraz 
poprawy wizerunku reklamy zewnętrznej. 

Fundacja Komunikacji Społecznej została zarejestrowana w l 998 roku jako 
Fundacja Reklamy Społecznej, a pod obecną nazwą działa od roku 2000. Jej zada
niem jest rozwój i promocja reklamy społecznej. Dąży do zwiększenia zaangażowa
nia mediów, agencji reklamowych, reklamodawców i instytucji rządowych w kampa
nie społeczne. 

Założony w 1992 roku polski oddział Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Reklamy (International Advertising Association -IAA) jest reprezentantem jedynej 
światowej organizacji reprezentującej wspólne interesy reklamodawców, agencji re
klamowych, mediów oraz innych pokrewnych firm, założonej w 1939 roku pod nazwą 
Eksportowe Stowarzyszenie Reklamy (Export Advertising Association). Pod obecną 
nazwą występuje od 1953. Skupia 98 firm członkowskich, 53 organizacje i 62 oddziały 
na całym świecie. Celem organizacji jest promowanie pozytywnego stosunku do rekla
my i korzyści płynących z jej stosowania, a także stwarzanie konsumentom możliwo

ści dokonywania świadomego wyboru towarów (służą temu kampanie przeprowadza
ne przez lAA pod hasłami : "Nie kupuj kota w worku - oglądaj reklamy!", .,Reklama 
- twoje prawo wyboru", ,,Bez reklamy? Już to znamy!"), tworzenie kodeksów prakty
ki reklamowej, nadzór nad ich wdrażankm i przestrzeganiem. 

Rada Reklamy i działająca w jej ramach Komisja Etyki są organami Między
narodowego Stowarzyszenia Reklamy powołanymi do rozstrzygania sporów związa
nych z przestrzeganiem przepisów ,,Kodeksu Etyki Reklamy". 

Klub Twórców Reklamy jest organizacją powstałą w 2003 roku skupiającą oso
by pracujące przy tworzeniu reklam (pracowników agencji reklamowych, działów kre
atywnych, grafików, fotografików, filmowców). Celem stowarzyszenia jest podnosze
nie poziomu artystycznego i kreatywnego przekazów reklamowych. 
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Stowarzyszenie Agencji Reklamowych w Polsce zostało zarejestrowane 
w 1999 roku. Reprezentuje interesy agencji reklamowych, dba przede wszystkim 
o podnoszenie profesjonalizmu usług reklamowych. Organizuje szkolenia podnoszą
ce kwalifikacje pracowników agencji reklamowych i działa na rzecz dopasowania pol
skich uregulowań prawnych reklamy do standardów światowych. 

Polskie Stowarzyszenie Wytwórców Produktów Markowych ProMarka 
zostało założone w 1997 roku. Jego podstawowym celemjest działanie na rzecz budo
wania, promowania i ochrony znaku towarowego- marki - jako sposobu wyróżnienia 
produktu, a także ochrona produktów markowych oraz ich konsumentów. 

W ramach Stowarzyszenia ProMarka działa powstałe w 1999 roku Forum 
RekJamodawców skupiające największych reklamodawców. Celem działania jest 
ochrona interesów reklamodawców, reprezentowanie ich przed administracją rządową, 

agencjami reklamowymi, mediami czy też organizacjami społecznymi, a także działa
nia na rzecz rozwoju rynku reklamy i przestrzegania norm etycznych. 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest organem adrninjstracji cen
tralnej podlegającym Radzie Ministrów. UOKiK zajmuje się zgŁaszaniem inicjatyw 
ustawodawczych do parlamentu oraz organizuje i kontroluje działalność podległych 
mu Inspekcji Handlowych i Konsumenckich Sądów Polubownych, a także rzeczników 
konsumentów. Organizacje te reprezentują interesy klientów i bronią ich praw oraz 
pomagają w sporach z producentami, m.in. w zakresie nieuczciwej reklamy. 

Działalność instytucji rządowych i samorządowych wspierają konsumenckie 
organizacje pozarządowe. Realizują one prace w zakresie badań konsumenckich, 
ekspertyz, wydawnictw infonnacyjnycb i edukacyjnych dJa konsumentów. Wiele 
z tych działań związanych jest z oceną działań reklamowych prowadzonych na ryn
ku z punktu widzenia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Przykładem ta
kiej organizacji jest Federacja Konsumentów, której głównym celem jest ochrona 
indywidualnego konsumenta w Polsce przed nadużyciami producentów i handlowców, 
m.in. związanymi z działalnością reklamową. 

Media obejmują wydawców prasy, nadawców telewizyjnych i radiowych, właści
cieli środków reklamy zewnętrznej (pojazdów, budynków i gruntów, na których się 
one znajdują), punktów sprzedaży, portali 'internetowych i kin, dystrybutorów filmów, 
dostawców usług internetowych. Prowadząc swoją podstawową działalność, umoż

liwiają emitowanie przekazów reklamowych, określają warunki i sposoby reklamo
wania się i ksztaJtują ceny za udostępniane powierzchnie i czas antenowy, decydując 
w ten sposób o strukturze i rozwoju rynku reklamowego. 

Pytania i ćwiczenia 

l. Wymień instytucje dziaJające w Połsce i wpływające na kształtowanie działalności rekJamo
wej przedsiębiorstw. 
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2. Jakie podmioty działające na rynku reklamowym lub w jego otoczeniu zajmują się ochroną 
praw konkurencji i konsumentów, a jakie reprezentują interesy reklamodawców? 

3. Korzystając z różnych źródeł , zbierz jak najwięcej informacji o opisanych podmiotach. Za
stanów się, które z nich w największym stopniu wpływają na Lo, co dzieje się na rynku re
klamowym w Polsce. 

8.2. Rodzaje i zadania agencji reklamowych 
Podstawowe zagadnienia: 
• agencje reklamowe i ich rodzaje; 
• zadania agencji reklamowych; 
• domy mediowe. 

Przedsiębiorstwa prowadzące działalność reklamową mają do wyboru jedną 
z trzech możliwości jej realizacji: 

• realizować ją wyłącznie we własnym zakresie poprzez własne komórki marke
tingowe; 

• tworzyć kampanię częściowo we własnym zakresie, a częściowo z wykorzysta
niem firm usługowych; 

• korzystać wyłącznie z wyspecjalizowanych finn zajmujących się działalnością 
rek1amową66. 

Na rynku reklamowym działają zatem finny pośredniczące, umożliwiające przed
siębiorstwom reklamowanie się. Są to agencje reklamowe. 

' • 
Agencje reklamowe 
to firmy usługowe zajmujące się obsługą klientów w zakresie reklamy. Ich działal
ność polega na planowaniu l realizacji kampanil reklamowych za pomocą różnych 
mediów i środków. 

Agencje pełnią ważną ro lę na rynku reklamowym. Są niezależne i reprezentują bez
stronny punkt widzenia. Mają duże doświadczenie, ponieważ współpracują z wieloma 
firmami Ich podstawową funkcją jest opracowywanie materiałów rekłamowych dla 
klientów i umieszczanie ich w odpowiednich mediach. 

Przykład 

Pierwszymi agencjami reklamowymi byli brokerzy działający w imieniu właścicieli gazet i cza
sopism sprzedający za prowizję powierzchnię przeznaczoną na reklamę. Pierwsze usługi 
podobne do świadczonych dzisiaj przez agencje reklamowe świadczyły w XVIII wieku amery
kańskie urzędy pocztowe, zbierające ogłoszenia do gazet. W 1870 r. powstały pierwsze ogło
szenia reklamowe pisane na zamówienie. U schyłku XIX wieku założono pierwszą agencję, 

która nie tylko pisała ogłoszenia, ale również zajmowała się planowaniem publikacji i opra-

66 J. W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynldem, s. l 09. 
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wą plastyczną, dając początek profesjonalnym agencjom reklamowym. W 1917 roku powsta
ło Amerykańskie Stowarzyszenie Agencji Reklamowych (American Association of Advertising 
Agencies) zajmujące się ulepszaniem standardów związanych z praktyką reklamową. 
W Polsce pierwsza finna pełniąca rolę agencji reklamowej powstała w 1988 roku- było to 
studio filmowe Odeon CMC produkujące programy i bloki reklamowe dla Telewizji Polskiej. 
W 1990 roku pojawiła się pierwsza agencja zagraniczna Saatchi&Saatchi. W 2007 roku w Pol
sce działały 222 agencje reklamowe fuli service, w tym 23 sieciowe, oraz kilkaset agencji wy
specjalizowanych i innych finn związanych z działalnością reklamową. [Na podstawie: Alma
nach mediów i reklamy. IX edycja 200712008. VFP Communications, Warszawa 2007.] 

Dla przedsiębiorstw korzystanie z usług agencji reklamowych to prLede wszystkim 
możliwość wykorzystania ich profesjonalnej wiedzy i umiejętności, a także posiadanych 
przez pracowników kontaktów w mediach. Zatrudnianie agencji reklamowych jest z re
guły bardziej opłaca lne niż utrzymywanie własnego rozbudowanego działu reklamy. 

Wśród wszystkich agencji rek lamowych wyróżnia się agencjefu/l service, agencje 
wyspecjalizowane oraz agencje medialne (rysunek 40). Agencjefu/l service zajmują 
się realizacją wszystkich zadań związanych z działalnością reklamową: 

• projektowaniem i produkowaniem przekazu reklamowego; 
• opracowaniem planu kampanii reklamowej i media planu; 
• doborem mediów, środków i nośników reklamy; 
• zarządzaniem budżetem reklamowym klienta; 
• anal izą rynku; 
• zamawianiem czasu i miejsca w mediach; 
• oceną skuteczności i efektywności relklamy. 

Rysunek 40. Rodzaje agencji reklamowych 

l Agencje reklamowe l 
~ 

Agencje fuli service l l Agencje wyspecjalizowane l l Agencje medialne 

---------- -Agencje zajmujące się jednym Agencje techniczne 
rodzajem reklamy • studia filmowe 

• zewnętrzną • studia castingowe 
• telewizyjną • studia poligraficzne 
• prasową • studia fotograficzne 
• radiową • studia graficzne 
• kinową • drukamie 
• internetową • firmy produkujące artykuły 
• marketingiem bezpośrednim reklamowe oraz POS-y 

Żródlo: Opracowanie 1rlasne. 
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Wśród agencji ful/ service wyróżnia się agencje o charakterze lokalnym 
(krajowym) oraz agencje międzynarodowe, zwane również sieciowymi lub 
megaagencjami. Powstają one w wyniku rozszerzania działalności agencji poprzez za
kładanie filii w różnych krajach lub wykupywanie agencji lokalnych. Często jest to zwią
zane z chęcią obsługi tego samego klienta we wszystkich krajach, w których on działa. 

Agencje wyspecjalizowane zajmują się jednym rodzajem rekłamy (np. 
agencje reklamy zewnętrznej , telewizyjnej. radiowej) lub usługami o charakterze 
technicznym (np. studia filmowe, castingowe, poligraficzne, fotograficzne, graficzne, 
drukarnie, firmy produkujące artykuly reklamowe oraz POS-y, czyli materiały rekla
mowe przeznaczone dla sklepów). Często pełniąjedynie rolę podwykonawców działa
jących na zlecenie innych agencji reklamowych Lub producentów. 

Szczególnymi agencjami reklamowymi są agencje medialne (domy mediowe). 
Zajmująsię usta.laniem ogólnej strategii mediów, analizowaniem grupy docelowej od
biorców, wyborem odpowiednich mediów, a w ich ramach środków reklamy, zakupem 
czasu antenowego i powierzchni reklamowych, analizowaniem wydatków konkuren
cji na poszczególne media. lcb podstawową za letąjest możliwość zaoferowania klien
tom znacznych rabatów przy zakupie mediów. Większość agencji medialnych powstało 
w wyniku wyodrębnienia działu mediów z agencji ful/ set-vice. Zdarzają się również sy
tuacje, że wspólny dommediowytworzą dwie konkurujące ze sobą agencje reklamowe. 
W agencjach medialnych pracująprzede wszystkim specjaJiśc i związani z rynkiem me
diów, dysponujący obszernymi bazami danych i wyników badań marketingowych oraz 
wyposażeni w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie do planowania mediów. 

Przykład 

Pierwsze agencje medialne powstały w Europie dopiero w latach sześćdziesiątych XX wie
ku. Były to niezależny Carat oraz Zenith należący do agencji reklamowej Saatchi & Saatchi. 
W Polsce domy mediowe pojawiły się wraz z największymi agencjami reklamowymi. Jut 
w 1993 roku otworzyły działalność dwie agencje medialne HMS Carat oraz Optimum Media 
wyodrębnione z agencji DDB Needham. W 2004 roku w Polsce funkcjonowało 36 domów 
mediowych. Dodatkowo istniało 21 firm określanych jako brokerzy medialni lub domy sprze
daty, zajmujących się wyłącznie sprzedażą czasu i powierzchni reklamowych. 

Pytania i ćwiczenia 

l. Co to jest agencja reklamowa? 
2. Jakie są podstawowe zadania agencji reklamowych? 
3. Jakie są różnice pomiędzy agencjamifilii set-vice a agencjami wyspecjalizowanymi? 
4. Co to są domy mediowe i jakie są ich zadania? 
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8.3. Struktura agencji reklamowej typu ful/ service 
Podstawowe zagadnienia: 
• struktura organizacyjna agencji reklamowej fuli service; 
• podstawowe stanowiska pracy w agencji reklamowej. 

żadna agencja reklamowa nie ma dokladnie takiej samej struktury organizacyjnej, jed
nak w każdej wyodrębnić można kilka podstawowych komórek. Agencjąkieruje Zarząd, 

składający s ię zazwyczaj z kilku osób, na których czele stoi Managing Director. 
Dział obsługi klienta reprezentuje agencję przed klientami, a jednocześnie intere

sy klienta w agencji . W ramach dziah1 funkcjonują zespoły, które odpowiadają za ob
sługę poszczególnych finn-klientów lub ich marek. Na czele działu stoi Account Di
rector (kierownik działu obsługi klienta), a w poszczególnych zespołach pracują: Ac
count Supervisor (zastępca ds. grupy produktów)- kierujący pracą zespołu i koordy
nujący wykonanie ca łego zlecenia, Accozmt Executive (pracownik ds. obsługi klienta) 
- zajmujący s ię codziennymi kontaktami z klientem i nadzorujący przebieg poszcze
gólnych działań rekłamowych oraz Account Assistant (pomocnik pracownika ds. ob
sługi klienta)- pełniący podobne funkcje co Account Executive, ale ze względu na nie
wielkie doświadczenie niepodejmujący samodzielnie praktycznie żadnych decyzji. 

Rysunek 41 . Standardowa struktura agencji reklamowej fuli service 

Dział obsługi klienta 
Account Group l 
Client Service 

Dział kreatywny 
Creative Department 

Dział planowania 
strategicznego 

Strategie l Account 
Pfanning 

Department 

ZARZĄD 

Dział finansowy i administracji 
Finance l Administration 

Deparlment 

Dział mediów 
Media Department 

Dział produkcji 
Produetfon 
Department 

Dział koordynacji 
Traffic Department 

ź,.6dlo: Opracowanie własne na podstawie: W. Budzyński. Reklama - techniki skutecz-nej 
perswazji, s. 83-92. 

Dział kreatywny jest komórką odpowiedzialną za pracę kreatywną, czyli tworzenie 
pomysłów i koncepcji reklam oraz całych kampanii reklamowych. Wspólnie z działem 

obsługi klienta pracownicy działu kreatywnego przygotowują strategię kampanii, two
rzą scenariusze spotów reklamowych, projekty ogłoszeń, ulotek, plakatów, teksty ape
li reklamowych. Dział ten tworzą: Creative Director (dyrektor kreatywny) - odpowie
dzialny za jakość i poziom artystyczny wszystkich reklam produkowanych w agencji, 
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Art Direcror (dyrektor artystyczny)- zajmujący się projektowaniem elementów kampa
nii reklamowej i nadzorujący większość prac twórczych, Copywriter (specjalista ds. tek
stów reklamowych) - którego zadaniem jest tworzenie tekstów i apeli reklamowych. 

Dział planowania strategicznego zajmuje się tworzeniem strategii marek dla 
klientów oraz badaniami skutecznośc i i efektywności reklamy. Działa zgodnie z wy
tycznymi klienta lub uzupełnia je własnymi pomysłami. Zajmuje się również pozyski
waniem nowych klientów. Na jego czele stoi Strategie Director (dyrektor strategicz
ny), nadzorujący pracę Strategie Planners (specjalistów ds. planowania). 

Dział mediów odpowiada za analizę, selekcję i planowanie mediów oraz negocjacje 
i zakup czasu antenowego i powierzchni reklamowych w środkach masowego przeka
zu. Działem kieruje Media Director (dyrektor ds. mediów), a tworzą go Media Planners 
(specjaliści ds. planowania mediów) oraz Media Buyers (specjaliści ds. zakupu mediów). 
Pierwsi przygotowują media plany kampanii na podstawie analizy poszczególnych środ
ków reklamy, drudzy odpowiadają za kontakty z właścicielami mediów i środków rekla
my oraz zakupy miejsca i czasu reklamowego na jak najlepszych wamnkach. 

Dział produkcji zajmuje się produkcją spotów telewizyjnych i radiowych oraz 
przygotowywaniem materiałów drukowanych zgodnie z projektami działu kreatywnego. 
Kieruje nimi Production Manager (kierownik produkcji), odpowiedzialny, w zależności 
od specjalizacji, za reklamę telewizyjną, radiową łub drukowaną. Podlegają mu pracow
nicy określani jako Broadcasl Producer (producent radiowy łub telewizyjny) oraz Print 
Producer (producent poligraficzny i gadżetów) zajmujący się koordynacjąprac technicz
nych, a także Art Buyer (specjalista ds. zakupu usług artystycznych), czy U osoba odpo
wiedzialna za sesje zdjęciowe i wybór podwykonawców wspótpracujących przy realiza
cji danej kampanii (np. fotografików, stylistów, aktorów, modelek i modeli). 

Dział koordynacji koordynuje współpracę pomiędzy poszczególnymi dzia łania

mi agencji w ramach jednej kampanii rek łamowej oraz sporządza dokumentację i ra
porty z przebiegu pracy dla klienta. Dokumenty te przygotowywane są przez osoby 
zwane Traffic Executives (koordynatorzy zleceń). 

Dział finansowy i administracji zajmuje się rozliczeniami pieniężnymi. księgo

waniem i planowaniem wydatków firmy, a także bezpośrednimi pracami administra
cyjnymi umożliwiającymi funkcjonowanie firmy. 

Pytania i ćwiczenia 

l . Wymień i scharakteryzuj podstawowe dziaty funkcjonujące w typowej agencji rekłamowej 
typu fuli service. 

2. Przeanalizuj pojawiające się w prasie (np. w dodatku .,Gazeta Praca" do .. Gazety Wyborczej", 
"Moja kariera" w "Rzeczpospolitej'' lub innych gazetach i czasopismach) lub in ternecie ogło
szenia poszukujące pracowników do pracy w agencjach reklamowych. Przeanalizuj : 
a) jakie agencje reklamowe poszukują pracowników: 
b) na jakie stanowiska poszulo.-uje się największej liczby pracowników: 
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c) jakich kwalifikacji i predyspozycji oczekuje się od kandydatów; 
d) jakie warunki pracy zapewniają agencje reklamowe. 

3. Na podstawie poprzedniego ćwiczenia zastanów się, jak możesz ocenić swoje szanse, możli
wości i chęć podjęcia pracy w agencji rekJamowej. 

8.4. Zasady współpracy z agencją reklamową 
Podstawowe zagadnienia: 
• organizacja współpracy pomiędzy firmą a agencją reklamową; 
• brie f i jego rodzaje; 
• struktura briefu reklamowego i briefu kreatywnego. 

Współpraca przedsiębiorstwa z agencją reklamową rozpoczyna się od podjęcia decy
zji o konieczności zastosowania reklamy. W ślad Za tym firmy podejmują decyzję, w ja
ki sposób zamierzają działania reklamowe prowadzić- samodzielnie, czy też przy wy
korzystaniu agencji reklamowej. Jeżel i przedsiębiorstwo podejmuje decyzję o zatrudnie
niu agencji reklamowej, zazwyczaj organizuje przetarg. Niekiedy zamiast sfonnalizowa
nego przetargu organizowane są spotkania z wybranymi agencjami. W przypadku gdy 
finna wcześniej współpracowala z jakąś agencją reklamową, czasami zamiast przetargu 
dochodzi tylko do odnowienia kontaktów i współpracy. 

Ogłoszenie przetargu na świadczenie usług rekłamowych (z reguły określanego 

jako przetarg na obsługę budżetu reklamowego marki lub firmy) związane jest 
z pisemnym zaproszeniem pewnej liczby agencji {rzadziej wszystkich zainteresowa
nych wzięciem udziału - wtedy ogłoszenie o przetargu zamieszczane jest w prasie łub 
na stronach internetowych). Zaproszenie to jest zazwyczaj bardzo ogólne i nie zawiera 
konkretnych infonnacj i. Agencje zainteresowane wzięciem udziału w przetargu zgłasza
ją chęć uczestnictwa. Sam przetarg jest z reguły dwuetapowy: pierwszy etap opiera się 
na prezentacji agencji i ich możliwości, a drugi związany jest z prezentacją pierwszych 
pomysłów na realizację kampanii stworzonych na podstawie briefu marketingowego 
przygotowanego przez przedsiębiorstwo, który jest zaproszeniem do wzięcia udziału w 
przetargu i zawiera bardzo ogólne informacje o produkcie i celach kampanii. 

Po dokonaniu wyboru agencji reklamowej i podpisaniu formalnej urnowy, roz
poczyna s ię faktyczna współpraca. Powinna ona dotyczyć każdego etapu prowadzo
nych działań reklamowych. Współpraca ta przybiera postać c iągłych kontaktów. Po
czątkiem tej współpracy jest przygotowanie przez przedsiębiorstwo (często z pomocą 
przedstawiciela agencji reklamowej) briefu reklamowego. 

' • 
Brief reklamowy 
to dokument opisujący zestaw informacji użytecznych w procesie przygotowywa
nia kampanii reklamowej. Zazwyczaj dotyczą one odbiorców reklamy, celów kam
panii, analizy rynku, budżetu reklamowego, idei i pomysłów związanych z realiza
cją kampanii. 



Zasady współpracy z agencją reklamową 

Briefreldamowy jestnajważniejszym dokumentem z punktu widzenia klienta. Pre
cyzuje jego oczekiwania i określa zadania stawiane agencj i reklamowej. 

Tabela 26. Schemat briefu reklamowego 

Wprowadzenie • Charakterystyka marki (fizyczna charakterystyka produk-
tu, emocjonalna charakterystyka marki, pozycja marki na 
rynku) 

• Analiza konkurencji (kto ją tworzy, jak jest postrzegana 
przez klientów. pod jakim względem jej oferta jest inna) 

• Sposób zakupu produktu Qak klienci nabywają dany rodzaj 
produktu) 

• Dotychczasowa reklama (marki i jej konkurentów) 

Docelowa grupa odbiorców • Cechy demograficzne (płeć, wiek, wykształcenie) 
• Wiedza o danej kategorii produktów i zainteresowanie nią 
• Kryteria rozróżniania marek konkurencyjnych 
• Użytkowanie produktu (do czego i w jaki sposób) 

Cele reklamy • Co firma zamierza osiągnąć dzięki reklamie 

Obietnica • Treść siłnie motywująca do działania i wyróżniająca markę 

Poparcie • Co potwierdza obietnicę i pomoże uwierzyć w nią klientowi 

Pożądana reakcja konsumenta • Co powinni pomyśleć klienci, kiedy zobaczą reklamę 

Wskazówki wykonawcze • Sugestie co należy wykorzystać, a czego nie 
• Obowiązkowe składniki- co reklama powinna zawierać 

(np. logo) 
• Ograniczenia (np. przepisy prawne, kodeksy branżowe) 

Środki przekazu • Sugerowane media i środki przekazu (długość spotu, po-
wierzchnia reklamy prasowej, liczba wariantów reklamy, 
itp.) 

Budżet • Na produkcję 
• Na umieszczanie w środkach przekazu 
• Na inne instrumenty promocji 

Ocena skuteczności • Kryteria i narzędzia oceny 

Załączniki • Dane o sprzedaży w ujęciu regionalnym 
• Dane o sprzedaży w ujęciu czasowym (sezonowość) 
• Wyniki badań postaw i preferencji odbiorców reklamy 

Zródlo: W. Budzyński, Reklama - techniki skutecznej perswazji, s. 52- 53. 

Ponieważ oczekiwania klienta mogą być niemożliwe do zrealizowania (np. ze 
względu na zbyt mały budżet albo zbyt wiele celów), w odpowiedzi agencja reklamo
wa przygotowuje brie/kreatywny, czyli dokument zawierający wytyczne dla działu 
kreacji oraz założenia i cele, które reklama ma osiągnąć. Jest on zobowiązaniem agen
cji do zrealizowania wszystkich zawartych w nim uzgodnień . 
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Współpraca z agencją reklamową 

Briefkreatywny powstaje w wyniku negocjacji pomiędzy przedstawicielem klienta 
a reprezentującymi agencję dyrektorem kreatywnym i Account Managerem. Powinien 
być podpisany przez dyrektora generalnego i dyrektora kreatywnego ze strony agencji 
oraz kompetentną osobę ze strony przedsiębiorstwa. W ten sposób agencja zobowią
zuje się do wypełnienia zawartych w briefie kreatywnym uzgodnień, a klient akceptu
je założen ia kampanii reklamowej. 

Po podpisaniu briefil kreatywnego poszczególne działy agencji przystępują do pra
cy. Dział kreatywny przygotowuje koncepcję kampanii i projekty przekazów (z regu
ły w kilku wariantach), a dział mediów opracowuje media plan. Koncepcje i projekty 
kreatywne konsultowane są z klientem, a po uzyskaniu jego ostatecznej akceptacji na
stępuje proces produkcji reklam (kręcenie filmów, nagrywanie spotów radiowych, dru
kowanie ogłoszeń i plakatów itp.). Ich ostateczne wersje są przekazywane do mediów, 
a następnie emitowane. 

Pytania i ćwiczenia 

l . W jaki sposób przedsiębiorstwa nawiązują współpracę z agencjami reklamowymi? 
2. Jakie są różnice pomiędzy briejem marketingowym, briejem reklamowym. a briejem kre

atywnym? 
3. Zaprojektuj brie/ reklamowy dla \")'branego projektu. 

8.5. Kryteria wyboru agencji reklamowej 
Podstawowe zagadnienia: 
• wybór agencji reklamowej; 
• kryteria wyboru agencji reklamowej; 
• rozliczenia finansowe z agencją reklamową. 

Przedsiębiorstwa, które decydują się korzystać z usług agencji reklamowych, stają 
zatem przed trudną decyzją wyboru. Decyzja ta jest bardzo ważna. Zazwyczaj bowiem 
przedsiębiorstwo udostępnia agencji rekJamowej informacje, które mają charakter po
ufny: dotyczące własnej strategii działania, produktów, analiz rynku czy też wyników 
przeprowadzonych badań. 

Wybór agencji rekłamowej pawiojen być poprzedzony sfonnułowaniem wymagań, 

jakie stawia jej przedsiębiorstwo. Na tej podstawie wybiera się agencje spośród istnie
jących na rynku, które spełniają określone warunki. Ostateczny wybór związany jest 
z oceną wybranych agencji na podstawie kryteriów związanych z warunkami współ
pracy. Do kryteriów tych zaliczamy: 

• zakres świadczonych przez agencję uslug - decyduje o możliwości zreali
zowania przez agencję zamierzeń rekJamowych przedsiębiorstwa (czy wszystkie 
działania realizuje agencja. czy też tylko niektóre); 



' 

Kryteria wyboru agencji reklamowej 

• wielkość agencji -zazwyczaj duże przedsiębiorstwa podejmują współpra
cę z dużymi agencjami reklamowymi, a maJe korzystają z usług agencj i 
niewielkich. Mniejsze agencje mogą nie mieć organizacyjnych możliwośc i 

zrealizowania zamierzeń dużego klienta; 
• kontakty z mediami - kryterium to jest szczególnie istotne w przypadku du
żych kampanii prowadzonych w różnych mediach. Dzięki dobrym kontaktom 
z mediami agencja może uzyskiwać niższe ceny, zdobywać atrakcyjniejsze po
wierzchnie i czas reklamowy; 

• doświadczenia agencji w realizacji określonych zadań bądź w reklamie 
określonej branży -posiadanie takich doświadczeń oznacza, że agencja dys
ponuje odpowiednią wiedzą na temat rynku, nabywców i ich oczekiwań, konku
rencji, która może być wykorzystana i przynieść korzyści w postaci bardzo do
brej kampanii reklamowej ; 

• dotychcz.asowe doświadczenia firmy ze współpracy z agencją - są bardzo 
ważnym kryterium. Dotyczą zarówno efektów prowadzonych działań reklamo
wych, jak i samej współpracy (odpowiednich kontaktów, zasad rozliczania s ię, 

itp.). Dobre wcześniejsze doświadczenia z reguły ułatwiają współpracę; 

• rekomendacje posiadane przez agencję- związane z odpowiedziami na py
tania: Jakich klientów agencja obsługiwała? Jak długo? Jakich obsługuje obec
nie? Jak klienci oceniają agencję? 

• pozycja agencji na rynku - określana na podstawie publikowanych rankin
gów. Rankingi takie przygotowywane są na podstawie różnych kryteriów (np. 
wielkości obrotów, opinii klientów na temat agencji); 

• sukcesy osiągnięte przez agencję w dotychczasowych kampaniach 
-osiągnięcia i sukcesy agencji zazwyczaj pokazują, jaka jest jakość jej pracy. 
Najlepszą oceną tych sukcesów są kampanie, które przyczynHy się do wzrostu 
sprzedaży reklamowanych produktów. Istotne są również osiągnięcia w posta
ci prestiżowych nagród i wyróżn ień w konkursach reklamy, które pokazują, że 
agencja j est wysoko oceniana z punktu widzenia jakości, profesjonałizmu i kre
atywności; 

• gotowość pracy na wyłączność -związana z powstrzymaniem się agencji od 
pracy na rzecz firm konkurencyjnych_ Każdy klient agencji jest zainteresowany 
tym, aby jego agencja nie współpracowała z bezpośrednimi konkurentami~ 

• poziom cen i warunki rozliczeń finansowych -związane z wysokością pro
wizji za świadczone przez agencję usługi reklamowe oraz warunkami regulowa
nia należności (sposoby obliczania należności. terminy płatności , przedpłaty)67 . 

67 R. Wb.ite, Reklama. czyli co to j est i j ak się ją rvbi, Business .Press, Warszawa 1993, s. 60-68. 

201 



202 
Współpraca z agencją reklamową 

Przykład 

Do najbardziej znanych konkursów braniowych w dziedzinie reklamy w Polsce naletą: Effie, 
Idea Awards, Ogólnopolski Festiwal Reklamy Złote Orty, lmpactor, Kreatura. 

Konkurs Rok pierwszej 
Charakterystyka konkursu edycji 

Effie 2000 Konkurs efektywności rynkowej kampanii 
www.effie.pl reklamowych 

ldeaAwards 1991 Konkurs reklamy połączony z promocją 
www.ideaawards.pl twórców przekazów audiowizualnych 

Ogólnopolski Festlwal Rekla- 1998 Coroczny konkurs polskiej reklamy 
my Złote Orły . połączony z wystawami, pokazami, 

www.zloteorly.com.pl tworzeniem kolekcji polskiej reklamy 

lmpactor 1999 Konferencja poświęcona podsumowaniu 
www.lmpactor.pl roku w branży reklamowej połączona 

z wręczeniem nagród firmom i osobom, 
które przyczyniają się do rozwoju rynku 
reklamowego w Polsce 

Kreatura 1995 Festiwal poświęcony polskiej sztuce 
www.kreatura.pl reklamowej 

Na świecie najbardziej znanymi konkursami reklamowymi są: konkurs branty reklamo
wej Cannes Lions International Advertising Festival (organizowany od 1953 roku) . świato
wy konlwrs kreacji w reklamie Clio Awards (od 1959 roku), europejski konkurs kreacji w re
klamie Epica Awards (od 1987 roku) oraz festiwal kreacji w reklamie krajów Europy Środko
wo-Wschodniej Golden Drum Portorot (od 1994 roku). 

Rozliczenia klientów z agencjami reklamowymi przybierają z reguły formę prowi
zj i (wynoszącej zazwyczaj około 15%) liczonej od wielkości budżetu przeznaczonego 
na media. I stnieją przy tym dwie metody określania tej prowizji68: 

• w wysokości uwzględniającej koszty działalności agencji, czyli prowizja 
obejmuje wtedy koszty pracy agencji plus jej zysk; 

• w wysokości nieuwzględniającej kosztów działalności agencji, czyli cała 
prowizja stanowi zysk agencji , a jej koszty pracy są liczone oddz ielnie. 

Sporadycznie wykorzystywane są również inne sposoby wynagradzania agencji, np. 
tylko na podstawie stawki godzinowej lub za ustaloną z góry kwotę. formy te stosowane 
są w przypadku niewielkich projektów reklamowych, podwykonawców (np. agencji ba
dawczych, drukamj, studiów graficznych) lub w sytuacji. gdy przedsiębiorstwo przejmu
je na siebie większość prac związanych z przygotowaniem kampanii, a agencje spełniają 
wyłącznie rolę podwykonawców (np. w zakresie usług technicznych). 

68 A. Czarnecki R. Korsak, Pionowanie medióll' w kampaniach reklamowych, s. 198- 199. 
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Kryteria wyboru agencji reklamowej 

Pytania i ćwiczenia 

J. Jakie są podstawowe kryteria wyboru agencji reklamowej? 
2. Jakie są sposoby wynagradzania agencji reklamowych? 
3. Zbierz informacje na temat zasad współpracy z działającymi w Twoim otoczeniu agencjami 

reklamowymi. Przeanalizuj, jakie są koszty świadczonych przez nie usług i w jaki sposób są 
one naliczane. Postaraj się dotrzeć do danych dotyczących różnych rodzajów agencji. Jakie 
są podobieństwa we współpracy z nimi, a jakie różnice? 

4. Wyszukaj informacje na temat różnych konkursów i festiwali reklamowych. Jakie nagrody 
i za co są podczas nich przyznawane? Jakie agencje zdobywały te nagrody w ostatnich la
tach? Czy na podstawie tych informacji można byłoby dokonać wyboru agencji reklamowej? 
Odpowiedź uzasadnij . 
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ROZDZIAŁ 9 

PSYCHOLOGIA 
ODDZIAL YWANIA REKLAMY 

9.1. Psychologia zachowań konsumentów 
Podstawowe zagadnienia: 
• marketing a psychologia konsumenta; 
• obszary psychologii konsumenta; 
• rodzaje zachowań konsumenta; 
• procesy decyzyjne i ich uczestnicy; 
• rodzaje decyzji konsumenckich. 

Planowanie działalności reklamowej wymaga roz ległych i różnorodnych umiejęt

ności . Konieczne jest w nim wykorzystywanie nie tylko wiedzy marketingowej , ale 
równieź wiedzy dotyczącej psychologii . 

Wiedza psychologiczna wykorzystywana jest w wielu naukach ekonomicznych. 
W szczególności znalazła zastosowanie w marketingu, w którym korzysta się z anali
zy rynku, nabywców i ich potrzeb. Ta część psychologii, która analizuje rynek, zacho
wania nabywców i ich potrzeby, nazywana jest właśnie psychologią konsumenta. 

' • 
Psychologia konsumenta 
dyscyplina naukowa badająca zachowanie człowieka pod wpływem oddziaływania 
różnych procesów marketingowych. 

Zachowanie konsumenta obejmuje wszystkie czynności związane z odczuwa
niem i zaspokajaniem potrz~b. Są ();e związane z-mibywaniem- proauktóWTUslug, 
dysponowaniem nimi oraz kh utytkowaniem. Zachowania te moźna podzielić na: 

• zachowania zamierzone (czyli działania zawsze świadome, celowe i sensow
ne, odzwierciedlające okreś lone przekonania konsumenta i jego potrzeby) oraz 
zachowania niezamierzone (czyli działania podejmowane najczęściej na za
sadzie impulsu, nie zawsze celowe i sensowne, często nieodzwierciedlające ani 
przekonań, ani potrzeb konsumenta)~ 

• zachowania dobrowolne (czyli postępowanie wynikające z wewnętrznej po
trzeby konsumenta) oraz zachowania wymuszone (czyli wynikające z koniecz
ności , np. z sytuacji, w jakiej znajduje się konsument lub wpływu innych osób); 



Psychologia zachowań konsumentów 

• zachowania racjonalne (czyli postępowanie, które umożliwia osiągnięcie najwięk
szej satysfakcji, najczęściej związanej z zakupem maksymalnie dużej ilości produk
tów przy danym dochodzie) oraz zachowania irracjonalne (czyli sprzeczne z in
teresem ekonomicznym konsumenta wynikające z chęci naśladownictwa, snobizmu, 
impulsu, podświadomości, oddziaływania innych osób i czynników, np. reklamy). 

Z punktu widzenia reklamy interesujące są zachowania konsumenta związane z po
dejmowaniem decyzji rynkowych. To, w jaki sposób są one podejmowane, jest uzależ
nione od różnych czynników: rodzaju produktu, jego wartości i ceny, dotychczasowych 
doświadczeń konsumenta, okoliczności w jakich zakup jest dokonywany. 

Podejmując jakiekolwiek decyzje rynkowe, nabywca zastanawia się najczęściej , 

czy dany zakup jest konieczny i w jaki sposób go zrealizować. W ten sposób dokonu
je wyboru: 

• potrzeb, które będzie zaspokajać (np. czy ma w tym roku wyjechać na wypo
czynek wakacyjny za granicę, czy nie?); 

• produktów, którymi zaspokoi potrzeby (np. do jakiego kraju ma jechać?); 
• sposobów, jakimi zaspokoi potrzeby (np. czy ma jechać indywidualnie, czy 
wybrać wczasy zorganizowane przez biuro podróży?). 

W procesie decyzyjnym konsumenta uczestniczyć mogą następujące osoby: 
• inicjator, czyli osoba, która pierwsza wysuwa pomysł zakupu produktu; 
• doradca, czyli osoba, której opinie są brane pod uwagę przy podejmowaniu de

cyzji ; 
• decydent, czyli osoba, która faktyczn:ie podejmuje decyzje: czy kupić?, co ku

pić?, gdzie kupić?, jak kupić?; 

• nabywca, czyli osoba, która dokonuje właściwego zakupu; 
• użytkownik, czyli osoba konsumująca lub użytkująca produJct69. 

Pytania i ćwiczenia 

l . Co to jest psychologia konsumenta i czym się zajmuje? 
2. Jakie są rodzaje zachowań konsumenckich? 
3. Kto może uczestniczyć w procesie podejmowania decyzji o zakupie? 
4. Wypisz różne produkty (częstego, okresowego i rzadkiego zakupu), które były kupowane 

w Twojej rodzinie w ostatnim czasie. Zastanów się, kto uczestniczył i jaką odegrał rolę w po
dejmowaniu decyzji o ich zakupie? 

l Produkt l Inicjator l Doradca l Decydent l Nabywca l Użytkownik l 

69 L. Rudnicki, Zachowanie konsumentów na l)'llku, PWE, Warszawa 2000, s. 192. 
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5. Zastanów się nad swoimi zakupami różnych produktów w ostatnim tygodniu. Które z nich 
możesz zaliczyć do zakupów zamierzonych lub niezamierzonych, racjonalnych lub irracjo
nalnych, dobrowolnych lub wymuszonych? Wypełnij poniższą tabelkę zaznaczając w odpo
wiednich rubrykach rodzaj zachowania. Wpisz uzasadnienie swojego wyboru. 

Zachowanie Zachowanie Zachowanie 
Produkt zamierzone l racjonalne l dobrowolne l 

niezamierzone irracjonalne wymuszone 

9.2. Proces zakupowy konsumenta 
Podstawowe zagadnienia: 
• fazy procesu postępowania konsumenta na rynku; 
• satysfakcja i dysonans pozakupowy; 
• rola reklamy w procesie zakupowym. 

Na proces postępowania konsumenta na rynku wpływa wiele różnorodnych 

czynników. Sprawiają one, że ludzie zachowują się na rynku w odmienny sposób. 
Z punktu widzenia marketingu istotne jest nie tylko poznanie tych czynników, ale też 
umiejętność pokazania, jak wpływają one na decyzje uczestników rynku. 

Rysunek 42. Proces podejmowania decyzji przez konsumentów Indywidualnych 

Źródło: Opracowanie własne. 

Uświadomienie potrzeby 
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Proces zakupowy konsumenta 

Każdy proces zakupowy, który jest jednocześnie procesem podejmowania decyzji 
rynkowej, składa się z kilku etapów (rysunek 42): 

• uświadomien ia potrzeby Uaką konsument ma potrzebę?) , 

• rozpoznawanie sposobów zaspokojenia potrzeby Uakie produkty mogąją zaspo-
k . '?) OlC. , 

• oceny sposobów zaspokojenia potrzeby i wyboru (który z tych produktów jest 
najlepszy?), 

• zakupu i jego oceny (czy konsument jest zadowolony z zakupu i czy go powtó
rzy?). 

Faza uświadomienia potrzeby jest związana z oddziaływaniem bodźców we
wnętrznych (konsument sarn uświadamia sobie potrzebę) lub bodźców zewnętrznych 
(ktoś lub coś uświadamia konsumentowi potrzebę). 

Faza rozpoznawania sposobów zaspokojenia potrzeby polega na wyszukiwa
niu możl iwości zaspokojenia potrzeby przy wykorzystaniu: 

• własnego doświadczenia i posiadanej wiedzy; 
• korzystania z doświadczeń innych osób lub z infonnacji czerpanych ze środków 

masowego przekazu. 
W przypadku braku własnych doświadczeń lub przy doświadczeniach niewielkich 

wykorzystywane są zewnętrzne źródła informacji, które dzielą się na: 
• zależne od producenta i sprzedawcy oraz niezależne od producenta i sprzedawcy; 
• indywidualne oraz masowe. 

Tabela 27. Przykłady zewnętrznych źródeł informacji o produkcie 

źródła Informacji Indywidualne Masowe 

Niezależne od producenta Opinie innych osób (rodziny, Reklama w środkach 
l sprzedawcy znajomych, liderów opinii itp.) masowego przekazu 

Zależne od producenta Sprzedaż osobista, Reklama i promocja 
i sprzedawcy opinie i porady sprzedawców w miejscu sprzedaży 

W fazie oceny sposobów zaspokojenia potrzeby i wyboru konsument wyko
rzystuje wszystkie dostępne infom1acje w celu podjęcia jak najlepszej dla siebie de
cyzji zakupu. Najczęściej jest ona związana z rezygnacją z jednego produktu na rzecz 
drugiego. Powinna zatem zostać przeprowadzona kalkulacja korzyści i strat wynikają
cych z przyjęcia jednej możliwości a odrzucenia innych. W trakcie tej fazy konsument 
zawęża zakres wyboru do kilku wariantów, a następnie podejmuje ostateczną decyzję . 

W jej wyniku dokonuje zakupu. 
Ostatnią faząjest faza zakupu i jego oceny. Na dokonanie zakupu wpływają nie 

tylko zamiary, ale również sytuacja, w jakiej zakup jest dokonywany (np. warunki 
w punkcie sprzedaży, nastrój, posiadanie pi,eniędzy, dostępność produktu). 
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W wyniku zakupu nabywca zaspokaja (lub nie) istniejącą potrzebę. Jeżeli jego 
oczekiwania co do zaspokojenia potrzeby zostaną spełnione, to pojawia się odczucie 
satysfakcji. Sprzyja ona lojalności wobec produktu, czyli powtarzania zakupów tej 
samej marki. W sytuacj i, gdy zakup nie zaspokaja oczekiwań konsumenta, odczuwa on 
brak satysfakcji, czyli dysonans pozakupowy. 

' • 
Dysonans pozakupowy 
to negatywny stan emocjonalny wywołany ujawnieniem się ujemnych cech produk
tu czy skutków zakupu albo uświadomieniem sobie istnienia bardziej atrakcyjnych 
możliwości zaspokojenia potrzeby70. 

Występowanie dysonansu pozakupowego jest bardzo niebezpieczne dla każdej fir
my. Pod jego wpływem konsument może: 

• zaprzestać kupowania produktu, marki lub dokonywania zakupu w danym punk-
cie sprzedaży; 

• ostrzegać innych przed produktem, marką, sklepem; 
• wystąpić z roszczeniami z tytułu gwarancji lub rękojmi; 
• złożyć skargę w odpowiednich instytucjach i organizacjach (np. Urząd Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów, Inspekcja Handlowa, Konsumencki Sąd Polubow
ny, powiatowy lub miejski rzecznik praw konsumentów, Federacja Konsumen
tów, Stowarzyszenje Konsumentów Polskich). 

Tabela 28. Cele reklamy w kolejnych fazach procesu 
postępowania konsumenta na rynku 

Faza procesu zakupu Cele reklamy 

Uświadomienie • kreowanie nowych potrzeb poprzez prezentację nowych produktów 
potrzeby • pobudzenie procesu odczuwania potrzeby poprzez przypominanie 

o istniejących produktach i okolicznościach ich zakupu 

Rozpoznanie • dostarczanie informacj i o istniejących na rynku produktach 
sposobów • pokazanie, że produkt i marka może z.aspokoić potrzeby nabywcy 

zaspokojenia 
potrzeby 

Ocena sposobów • zachęcanie do zakupu konkretnej marki poprzez wskazanie jej 
zaspokojenia potrzeby wyjątkowego charakteru 

i wybór • podkreślanie zalet marki w porównaniu z konkurencją 
• wpływanie na motywy postępowania konsumenta 

Zakup i jego ocena • prezentowanie miejsc, w których prowadzona jest sprzedaż 
• posługiwanie się środkami reklamowymi w miejscu sprzedaży 
• wzmacnianie doświadczeń i postaw, przypominanie walorów produktu 

Źródło: Opracowanie własne. 

70 K. Mazurek-Lopacińska, Orientacja na k/ienra w przedsiębiorsrwie. PWE. Warszawa 2002, s. l 04. 



Proces zakupowy konsumenta 

Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia dysonansu pozakupowego firma może 
podjąć dodatkowe działania związane z: 

• dostarczaniem nabywcom dodatkowych informacji o produkcie, jego zastosowa
niu, sposobie obsługi, konserwacji itp.; 

• reklamą podkreślającą walory produktu i potwierdzającą słuszność dokonane
go wyboru; 

• utrzymaniem bezpośrednich kontaktów z nabywcami po zakupie w celu zdoby
cia informacji o poziomie ich zadowolenia, a w razie ich wątpliwości w celu do
starczenja dodatkowych informacji i pomocy. 

Przebieg procesu podejmowania decyzji o zakupie nie zawsze jest taki sam. W za
leżności od okoliczności, cech charakteryzujących nabywcę, jego zwyczajów może 
uJegać zmjanom. Wpływ na to ma również działamość reklamowa. Może ona wpływać 
na konsumenta w każdej fazie jego postępowania na rynku (tabela 28). 

Pytania i ćwiczenia 

l. Jakie etapy składają się na proces postępowania konsumenta na rynku? 
2. Omów swój proces podejmowania decyzji w przypadku zakupu różnych produktów. 
3. Z jakich źródeł informacji korzystasz, kupując: 

a) baton czekoladowy; 
b) obuwie sportowe; 
c) rower; 
d) podręcznik szkolny? 

4. Zastanów się nad swoimi ostatnimi zakupami i odpowiedz, które z nich wywołały u Ciebie 
dysonans pozakupowy? Na czym on polegał? 

5. Czy reidamy są dla Ciebie źródłem informacji o produktach? Jakie to są informacje? Ja
kich produktów one dotyczą? Jakie formy reklamy są dla Ciebie najbardziej wiarygod
ne? 

9.3. Czynniki wpływające 
na postępowanie konsumenta 

Podstawowe zagadnienia: 
• grupy czynników wpływające na decyzję zakupu; 
• rodzaje czynników wewnętrznych; 
• rodzaje czynników zewnętrznych; 
• pojęcie i rodzaje potrzeb. 

Postępowanie konsumenta na rynku nie ogranicza sięjedynie do samego faktu zaku
pu. W przypadku niektórych dóbr jest to proces długi i złożony (np. posiadanie miesz
kania), a w innych może być krótki (np. posiadanie "Gazety Wyborczej"). Obejmuje 
wszystkie decyzje i działania, jakie podejmuje konsument, aby uzyskać produkt, użyt-
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kować go i nim dysponować. Na proces ten wpływa wiele czynników (rysunek 43). 
Można je podzielić na dwie grupy: 

• czynniki zewnętrzne, dotyczące oddziaływania elementów, które mają swoje 
źródło poza organizmem człowieka. Nale71. do nich: 
- czynniki o charakterze socjologicznym i kulturowym (wynikającym 

z życia w określonym społeczeństwie), tworzące tzw. profil socjologiczno-kul
turowy konsumenta; 

- czynnikj charakteryzujące konsumenta pod względem cech demo
graficznych i ekonomiczn ych (pleć, wiek. wykształcenie, miejsce zamiesz
kania, dochody. wydatki itp.), tworzące tzw. profil demograficzno-ekonomicz
ny konswnenta: 

- czynniki związane z marketingiem-mix stosowanym na rynku przez 
różne firmy: produkt, który odpowiada nabywcy lub nie, cena, która jest ak
ceptowana lub nie, dystrybucja, która umożl iwia zakup lub nie, promocja, któ
ra pobudza do zakupu lub nie: 

- czynniki związane z otoczeniem, w którym funkcjonuje konsument; 
• czynniki wewnętrzne (tzw. profiJ psychologiczny konsumenta), które 
związane są z oddziaływaniem elementów o charakterze psychologicznym, wy
pływających z wnętrza człowieka . 

Rysunek 43. Czynniki kształtujące postępowanie konsumentów na rynku 
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Czynniki wpływające na postępowanie konsumenta 

Z punktu widzenia psychologii reklamy podstawowe znaczenie mają czynniki we
wnętrzne, a wśród nich potrzeby. Każdy proces postępowania konsumenta na rynku 
zw~y jest z dążeniem do zaspokojenia jakichś potrzeb. 
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J) Potrzeba 
to odczucie braku czegoś wynikające z dostrzegania różnicy między istniejącym staV 
nem rzeczy a stanem pożądanych (oczekiwanym)71. 

Istnieje wiele klasyfikacji potrzeb. Najbardziej znanąjest hierarchia potrzeb Ma
słowa (rysunek 44). Według niej najniżej położone potrzeby fizjologiczne, bezpie
czeństwa i przynależności należą do tzw. potrzeb niedoboru, natomiast potrzeby 
uznania i szacunku oraz samorealizacji są związane z rozwojemjednostki i podlegają 
wpływom społeczno-kulturowym. Potrzeby znajdujące się wyżej w hierarchii są za
spokajane tylko wówczas, gdy zostanąjuż zaspokojone potrzeby niższego rzędu. 

Rysunek 44. Hierarchia potrzeb A. H. M asiowa 

Źródło: Opracowanie własne. 
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głód, pragnienie, schronienie. sen 

Potrzeby każdego człowieka charakteryzują się specyficznymi cechami. Są przede 
wszystkim nieograniezon e, tzn. nie można powiedzieć, że wszystkie potrzeby są w pel
ni zaspokojone. Wynika to z tego, że zazwyczaj zaspokojenie jednej potrzeby powoduje 
powstanie innej. Potrzeby są również zmienne, tzn. zależą od wieku człowieka, warun-

71 L. Garbarski, Zachowania nabywców, PWE. Warszawa 1998, s. 179. 
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ków jego życia i poziomu kultury. Postęp cywilizacyjny sprawia, że potrzeby są również 

rozwojowe - im wyższy jest poziom cywilizacyjny danego społeczeństwa, tym zakres 
jego potrzeb jest większy. Każdy ma przy tym własną hierarchię potrzeb i sam decyduje 
o tym, jak je zaspokoi. Są też różne źródła ich powstawania: fizyczny brak produktu, 
uzyskanie informacji o nowym produkcie, ujawnienie się nowych potrzeb (najczęściej 
poprzez dostrzeżenie produktu u innych osób), zmiana sytuacji materialnej (pojawienie 
się nowych możliwośc i finansowych) czy też zmiana oczekiwań w stosunku do prod~
tu. Rozpatrzymy to na przykładzie potrzeby zakupu napoju gaszącego pragnienie. 

Przykład 

Nie mamy w domu żadnych napojów. Pojawia się potrzeba ich kupienia, aby ugasić pra
gnienie. Mówimy wtedy, że Ź!Ódłem tej potrzeby jest fizyczny brak produktu. Czasami jed
nak chęć takiego zakupu nie wynika z braku produktu (mamy w domu wodę mineralną), ale 
z zupełnie innych przyczyn. Obserwujemy innych ludzi (znajomych, kolegów czy nawetludzi 
obcych) i dostrzegamy, że zaspokajają oni pragnienie innym produktem, np. sokiem jabłko
wym. Często też docierają do nas inne informacje o produktach, np. reklamy nowego soku 
jabłkowego. To wszystko sprawia, te kupujemy właśnie ten sok jabłkowy, a nie sięgamy po 
posiadanąjut wodę mineralną. Niekiedy nasze potrzeby zmieniają się w zależności od sytu
acji materialnej, w jakiej znajdujemy się my lub nasza rodzina. Pojawienie się dodatkowych 
dochodów (np. podwyżka kieszonkowego otrzymywanego od rodziców) może skłonić do ku
powania innych produktów- np. droższej od wody mineralnej, Coca Coli. Ostatnim źródłem 
ujawnienia się nowych potrzeb może być zmiana oczekiwań wobec produktu. Zaspokajanie 
pragnienia wodą mineralną przestaje nam wystarczać. Chcemy, aby produkt dał nam "coś 
więcej". Dostrzegamy na rynku nowe produkty, które nie tylko zaspokoją pragnienie, ale do
datkowo wzmocnią naszą aktywność (np. Red Buli). Podstawą potrzeby kupienia nowego 
produktu są w tym przypadku jego cechy dodatkowe. 

Podejmując różne działania, ludzie kierują się nie tylko samymj potrzebami. Wspo
mniany przykład z zaspokajaniem pragnienia pokazuje, że na zachowanie nabywców 
wpływająjeszcze inne czynniki. Jednym z nich są motywy, czyli dążenia do zaspokoje
nia potrzeb. Motywy działania również mogą mieć różnorodny charakter: 

• racjonalny, wtedy gdy dążąc do zaspokojenia potrzeby, człowiek kieruje się ceną 
produktu. jego trwałością, wydajnością, przydatnością czy też wygodą użytkowa
nia i dokonywania zakupu; 

• emocjonalny. wtedy gdy zaspokajając potrzeby, zwraca uwagę na estetykę 

produktów (np. forma, kolor, kształt, materiał) lub ich znaczenie symboliczne 
{np. chęć wyróżnienia się wśród innych); 

• moralny, wtedy dążąc do zaspokojenia potrzeby, uwzględnia się zgodność z nor
mami etycznymi i prawnymi (młodzież nie kupuje napojów alkoholowych przed 
ukończeniem 18 roku życia), pochodzenie produktu (kupujemy produkty pol
skie, a nie zagraniczne), ekologię (kl!.lpujemy produkty bezpieczne dla środowi
ska), wartości humanitarne (kupujemy produkty opatrzone symbolem "Pajacyk" 



Czynniki wpływające na postępowanie konsumenta 

oznaczającym przekazanie części dochodów producenta z ich sprzedaży na doży
wianie dzieci). 

Często wynika to z naszej osobowości. Osobowość jest zbiorem cech psychicz-
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nych i mechanizmów wewnętrznych, które odróżniają ludzi. Za pomocą cech osobo- •l 
wości można opisać zachowanie człowieka. Osobowość człowieka tworzą: cechy dzie-
dziczne, temperament, stopień inteligencji, poziom pewności siebie. 

Zachowanie konsumentów uzależnione jest również od ich wieku, który decydu
je o posiadanym doświadczeniu. Jest ono nabywane w trakcie kolejnych zakupów 
i wiąże się z procesem uczenia się. W wyniku uczenia się ludzie nabierajązdolności 
do odpowiedniego reagowania na nowe sytuacje, powstają też określone zasady po
stępowania i sposoby rozwiązywania problemów. Podstawą uczenia się jest istnienie 
pamięci . Pamięć jest to zdolność do tworzenia i magazynowania śladów uprzednich 
doświadczeń. 

Ważną rolę odgrywa również skJonność do ryzyka. Ryzyko jest rodzajem nie
pewności, z którą konsument ma do czynienia wtedy, gdy nie może przewidzieć kon
sekwencji swoich działań. Naturalnym jest dążenie do minimalizowania ryzyka lub 
jego likwidacji za pomocą różnych środków i działań: kupowanie produktów dobrze 
znanych, markowych, z gwarancją, zbieranie informacji o przedmiocie zakupu. Sąjed
nak ludzie skłonni do ponoszenia takiego ryzyka (kupowania nowych, niesprawdzo
nych jeszcze produktów). Nazywamy ich innowatorami. Stanowią oni nieliczną gru
pę (około 2,5% wszystkich konsumentów). Oprócz nich wśród konsumentów możemy 
wyróżnić jeszcze wczesnych naśladowców. będących Liderami opinii (13,5%), wcze
sną większość (34%), późną większość (34%) oraz maruderów (16%). 

Opisane czynniki psychologiczne mają istotny wpływ na postawy i preferencje 
konsumenta. Postawy są to przychylne, neutralne lub niechętne nastawienia do osób, 
przedmiotów lub działań. Oznacza to, że możemy coś lubić łub nie, choć czasami trud
no nam to wytłumaczyć. Z postawami związane są preferencje, czyli systemy ocen, 
które każąjedne produkty cenić wyżej niż inne. Określają one relacje między postawa
mi wobec przedmiotów tej samej kategorii (np. wobec marek). 

Właśnie postawy i preferencje są przedmiotem oddziaływania reklamy. Nadawane 
przekazy mają przede wszystkim zmieniać postawy wobec reklamowanych produktów 
i kształtować preferencje wobec nich. 

Pytania i ćwiczenia 

l. Jakie czynniki wpływają na Twoje postępowanie w zawieranych przez Ciebie transakcjach 
kupna-spnedaży? 

2. Co to jest potrzeba? 
3. Wymień i omów rodzaje potrzeb. 
4. Scharakteryzuj czynniki wchodzące w skład profilu psychologicznego konsumenta. 
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9.4. Mechanizm oddziaływania reklamy 
Podstawowe zagadnienia: 
• psychologia reklamy; 
• modele oddziaływania reklamy. 

Psychologiczne koncepcje zachowań konsumenta mają wiele związków z działal
nością reklamową. Powstała nawet dziedzina nazywana psychologią reklamy. 

l 
• 

Psychologia reklamy 
dziedzina psychologii zajmująca się wpływem przekazu reklamowego na postępo
wanie nabywców. 

Wyróżnia ona wiele modeli oddziaływania reklamy. Modele te różnią się od siebie 
l iczbą, rodzajem i kolejnością występowania poszczególnych etapów. Wszystkie wy
chodzą z założenia, że przekaz reklamowy może wywołać jedną z trzech reakcji72: 

• poznawczą - związaną z poziomem wiedzy nabywcy, który jest wynikiem do
tarcia do jego świadomości infonnacji niesionych przez przekaz reklamowy; 

• uczuciową - związaną z kształtowaniem postawy konsumenta wobec produktu 
i firmy pod wpływem oddziaływania przekazu reklamowego; 

• behawiorsiną - związaną z nakłanianiem konsumenta do działania zgodnego 
z oczekiwaniami nadawcy przekazu reklamowego. 

Pierwszy modeł oddziaływania rekłamy powstał jeszcze w XIX wieku, a więc 
w czasie, kiedy nowoczesna reklama dopiero zaczynała się rozwijać. W modelu tym, 
określanym jako SLB (Stay - Look - Buy), zakładano, że reklama powinna dotrzeć 
do nabywcy, a samo jej zauważenie nakłoni go do zakupu. Przedstawienie działania 
rekłamy w tak prosty sposób związane było z małą ilością przekazów reklamowych 
(tylko prasa i plakaty). Wraz z rozwojem mediów reklamowych pojawiały się modele 
bardziej skomplikowane. 

Już w 1900 roku powstał model AlDA, jeden z najpopularniejszych i aktualnych 
do dnia dzisiejszego. Jego działanie polega na wpływaniu na zachowania nabywców 
poprzez: 

zwrócenie uwagi na produkt 

wzbudzenie zainteresowania produktem 

pobudzenie chęci posiadania produktu 

wywołanie pożądanego działania (zakupu) 

A A ttention 

lnterest 

D Desire 

A A ction 

Na podstawie modelu AlDA tworzone były kolejne modele. Spośród nich na szcze
gólną uwagę zasługuje jeszcze AIDCAS, w którym zwraca się uwagę na konieczność 
występowania satysfakcji nabywcy. W związku z tym zakłada prowadzenie działań 

72 P. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. s. 551. 
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również po dokonaniu zakupu (wobec niezadowolonych nabywców). Model ten jest 
szczególnie istotny dla fi nn dbających o swój wizerunek. 

Zarówno AIDA, jak i AIDCAS zostały opracowane przed upowszechnieniem się 
zasad marketingu. Wychodzą one z założenia, że dobrze zaprojektowany przekaz re
klamowy może skłonić nabywcę do działania. Znacznie nowocześniejszy jest model 
DlPADA. Zwraca on uwagę na konieczność rozpoznania potrzeb nabywcy, a potem na 
wypróbowywanie produktu, co w przypadku satysfakcjonujących efektów skłania do za
kupu. Rozwinięciem formuły AIDA stał się również model DAGMAR. Model ten po
kazuje, w jaki sposób dzięki reklamie można przeprowadzić nabywcę przez cały proces 
dokon)'\'vania zakupów. Bardzo często jest on podstawą oceny skuteczności reklamy. 

Ciekawym modelem jest model Lavidge'a-Steinera. Znajduje on zastosowanie 
w przypadku dużego zaangażowania nabywcy w proces kupowania i znacznego zróż
nicowania produktów. Celem oddziaływania reklamy w tym modelu może być : 

• świadomość -jeżeli nabywcy nie są świadomi istnienia danej marki na rynku, 
to celem reklamy jest zwiększen ie razpoznawalnośc i nazwy. Najczęściej stosuje 
s ię wtedy proste przekazy często powtarzające nazwę marki: 

• znajomość -nabywcy mogą wiedzieć, że marka znajduje się na rynku, ale nie 
znająjej produktów. Celem reklamy jest wtedy pokazanie, jakie produkty są ofe
rowane pod daną marką i czym się charakteryzują; 

• sympatia - jeżeli nabywcy posiadająjuż wiedzę o produktach, to poprzez rekla
mę trzeba wzbudzić w nich sympatię do ich marki; 

• preferencja - czasami nabywcy czują sympatię do marki, ale preferują (kupują) 
inne marki . Rolą reklamy jest wtedy wpływanie na zmianę tych preferencji; 

• przekonanie- niekiedy nabywcy preferują dany produkt, ale nie są do końca prze
konani o jego zaletach. Reklama powinna przekonać ich, że jest to wybór najlepszy; 

• zakup - ostatecznie część nabywców może być przekonana o ce lowości zakupu, 
ale odsuwa go w czasie (na przyszłość). Przekaz reklamowy powinien skłonić ich 
do działania natychmiastowego. Najczęściej reklama jest wtedy łączona z innymi 
akcjami promocyjnymi (np. ceny promocyjne. próbki produktu, premie). 

Szczególną uwagę należy zwrócić również na najnowszy model Raya. Wyróżnia 
on trzy schematy oddziaływania, uzależnione od rodzaju produktu. fazy jego cyklu ży
cia oraz stopnia zaangażowania nabywcy w zakupy. W przypadku produktów wcho
dzących na rynek, które nie mają wielu klientów, a nabywcy są bardzo zaangażowani 
w proces zakupu, mamy do czynienia z klasycznym układem etapów oddziaływania 
(świadomość-zrozumienie-przekonanie-działanie). W sytuacji, kiedy istnieje duża 

konkurencja pomiędzy podobnymi produktami znajdującymi s ię w fazie dojrzałości, 
to oddziaływanie przybiera zupełnie inną kolejność polegającą na redukowaniu dyso
nansu zakupowego (dziaJanie-przekonanie-świadomość-zrozumienie). Jeszcze inaczej 
działają reklamy w sytuacji produktów nieznacznie się różniących. które nie wymagają 
zaangażowania nabywcy w zakup (świadomość-zrozumieni~Hiziałanie-przekonanie) . 
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Tabela 29. Modele oddziaływania reklamy 

Nazwa modelu Rok powstania Etapy 
• zatrzymaj się Stay 

SLB 11 pol. XIX wieku • spójrz Look 
• kup Buy 
• uwaga Attention 

Al DA 1900 • zainteresowanie lnterest 
• pragnienie Desire 
• akcja Action 

• uwaga Attention 
• zainteresowanie /nterest 

AIDCAS 1911 • potrzeba Desire 
• przekonanie Convition 
• akcja Action 
• satysfakcja Satisfaclion 
• nieświadomość Unawareness 
• świadomość Awareness 

DAGMAR• 1961 • zrozumienie Comprehension 
• przekonanie Conviction 
• akcja Action 
• definicja Definition 
• identyfikacja ldentification 

DIPADA 1961 • próba Proof 
• akceptacja Acceptance 
• pożądanie Desire 
• akcja Action 
• świadomość Awareness 
• znajomość Knowledge 

Lavidge • a..Stelnera 1961 • sympatia Uking 
• preferencja Preference 
• przekonanie Conviction 
• zakup Purchase 

• świadomość Awareness 

( 1 l • zrozumienie Comprehension 
• przekonanie Conviction 
• działanie Action 

• działanie A cli on 

Raya 1987 [2] • przekonanie Conviction 
• świadomość Awareness 
• zrozumienie Comprehension 

• świadomość Awareness 

[3 l • zrozumienie Comprehension 
• działanie Action 
• przekonanie Conviction 

• Skrót pochodzi od tytułu publikacji, w której model ten został po raz pierwszy zaprezentowany: Defin
/ng Advertising Goa/s for Measured Advertising Results. 

Źródło: J. Beliczyński Pionowanie mediÓ11· w zarządzaniu reklamą, Antykwa. Kraków 1999, 
s. 29- 30. 
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Pytania i ćwiczenia 

l. Co to jest psychologia reklamy i czym się zajmuje? 
2. Jakie reakcje może wywoływać w konsumencie przekaz reklamowy? Na czym one polegają? 
3. Scharakteryzuj znane Ci modele oddziaływania reklamy. 

9.5. Rola emocji w reklamie 
Podstawowe zagadnienia: 
• cechy emocji; 
• emocje pozytywne i negatywne; 
• efekt halo. 

Podstawową rolę w kształtowaniu postaw konsumenta pod wpływem przekazu re
klamowego odgrywają emocje. 

' • 
Emocje 
to ziożony proces psychiczny wywoływany przez bodźce zewnętrzne mający wpływ 
na działanie człowieka73 . 

Bodźce wysyłane przez otoczenie docierają do wszystkich konsumentów. Nie 
oznacza to jednak, że każdy z nich odbiera te same bodźce w ten sam sposób. Ta sama 
sytuacja może u dwóch różnych osób wywołać inne emocje. W obu przypadkach mają 
one jednak możUwość wywierania wpływu na zachowania konsumentów. W związ
ku z tym mówimy, że emocje mają zdolność motywacyjną. Ta zdolność motywacyj
na jest powszechnie wykorzystywana w działalności reklamowej. Przekazy reklamo
we zawierają w sobie bodźce, których zadaniem jest wywoływanie pożądanych emo
cji u odbiorcy. 

W każdym procesie emocjonalnym możemy wyróżnić trzy podstawowe cechy, 
wpływające na postępowanie konsumentów: 

• znak emocji; 
• intensywność emocji; 
• treść emocji74. 

Znak emocji może być pozytywny lub negatywny. Emocje pozytywne są wywoły
wane przez bodźce przyjemne. Przyciągają konsumenta i sprawiają, że chce jak najdłużej 
przebywać w sytuacji, która dostarcza mu przyjemnych wrażeń. Motywują zatem do po
dejmowania określonych działań. Ponieważ człowiek dąży do przeżywania takich emo
cji, to kojarzenie ich z reklamowanym produktem wytwarza pozytywne nastawienie kon
sumenta. W przypadku przekazów reklamowych bodźcami wywołującymi emocje pozy
tywne są radość, humor, miłość, szczęście, symbole seksualne, dziecięcość, muzyka, no-

73 P. G. Zimbardo, F. L. Ruch, Psychologia i życie, PWN, Warszawa 1998, s. 665. 
74 A. Jachnis, J. F. Terelak. Psychologia konsumenta i reklamy, Brama, Bydgoszcz 1998. s. 124. 
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stalgia. Wykorzystuje się je w reklamach perfum, kosmetyków, biżuteri i , modnych ubrań, 

bielizny, samochodów, zabawek, odżywek, artykułów żywnościowych, wywołując w ten 
sposób pragnienie ich posiadania. Często są to produkty, które dają satysfakcję i prestiż 
z samego faktu kupowania i posiadania wyjątkowej marki, a nie jej użytkowania. 

Emocje negatywne są wywoływane przez bodźce nieprzyjemne wprowadzające 
zazwyczaj poczucie zagrożenia. Konsument stara się więc unikać sytuacji dostarczają
cych emocji nieprzyjemnych. Podejmowane działania lub ich zaniechanie mają zapo
biegać powstaniu niebezpieczeństwa. Przykładami są sytuacje zagrożenia życia, któ
re powodują sięgan ie po reklamowane produkty pozwalające przezwyciężyć niebez
pieczeństwo (np. mycie zębów zapobiega próchnicy, kupowanie odtłuszczonych pro
duktów zapobiega otyłości. zastosowanie opon zimowych zapewnia bezpieczną jaz
dę itp.). Do bodźców wywołujących emocje negatywne zaliczamy strach, wstręt, za
w iść, zazdrość, wstyd, pogardę, nienawiść, zemstę. Są one najczęściej wykorzystywa
ne przy reklamach papierosów, past do zębów, proszków do prania, środków przeciw
bólowych, środków czystości, opon samochodowych. 

Intensywność emocji oznacza zdolność do ich powstawania pod wpływem bodź
ca. Jest to uzależnione od osobowości odbiorcy. Niektórzy (tzw. stenicy) szybko pobu
dzają się do działania pod wpływem emocji , a ich reakcje są łatwo zauważalne, a u in
nych (tzw. asteników) obserwuje się brak reakcji pomimo wystąpien ia emocji. 

Ostatnią cechąjest treść emocji. Jest ona uzależniona od rodzaju bodźców i zna
ku emocj i. Treścią pozytywnych emocji mogą być zadowolenie, sytość, duma, a nega
tywnych - niezadowolenie, złość, gniew itp. 

Tabela 30. Pozytywne i neg atywne emocje w reklam ie 

Rodzaj emocj i Emocje pozytywne Emocje negatywne 

Bodźce wywołujące • radość • strach 
emocje • przyjemność • wstręt 

• rozkosz • zawiść 
• humor • zazdrość 
• mitość • wstyd 
• szczęście • pogarda 
• symbole seksualne • nienawiść 
• schemat dziecięcości • zemsta 
• muzyka 
• nostalgia 

Przykłady zastosowań • peńumy i kosmetyki • papierosy 
w reklamie • bauteria • pasta do zębów 

• modne ubrania i bielizna • proszki do prania 
• samochody • leki przeciwbólowe 
• zabawki i odZywki dla dzieci • środki czystości 
• żywność • opony samochodowe 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: A. Falkowski, T. Tyszka, Psychologia zachowań 
konsumenckich, GWP, Gdańsk 2001 , s. 71. 
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Wykorzystanie emocji w reklamie jest często związane z tzw. efektem halo. Po
lega on na przeniesieniu nastroju wywołanego przekazem na reklamowany produkt. 
Przykładowo przyjemny nastrój i towarzyszące mu pozytywne emocje związane 
z oglądaniem reklamy powodują, że produkt wydaje się bardziej atrakcyjny. 

Ważną cechą emocji jest również ułatwianie zapamiętywania sytuacji, w których 
się pojawiają. Z tego względu reklamy o charakterze emocjonalnym są lepiej pamięta
ne. W przypadku emocji pozytywnych istotne jest również to, że dzięki nim mniej wi
doczne są wady reklamowanych produktów. 

Stosowanie emocji w reklamie nie zawsze jest łatwe. Mogą one zn iekształcać ideę 

przekazu, skupiając uwagę odbiorcy na elementach drugorzędnych i odrywając go od 
głównej treści. Ponieważ mają one charakter indywidualny, nie można również przewi
dzieć, jak będą działać na odbiorcę: pozytywnie czy negatywnie. W wielu przypadkach 
posługiwanie s ię bodźcami , które oddziaływają bardzo silnie na psychikę, wywołuje dys
kusje, czy reklama jest etyczna, a nawet czy jestszkodliwa społecznie (np. ze względu na 
wpływ na dzieci). Niekiedy staje s ię to powodem wprowadzenia zakazu takich reklam. 

Pytania i ćwiczenia 

l. Co to są emocje? 
2. Jaki jest wpływ emocji na działalność reklamową? 

3. Scharakteryzuj zasady oddziaływania emocji w reklamie. 
4. Na czym polega "efekt halo"? 
5. Jakie niebezpieczeństwa są związane ze stosowaniem emocji w reklamie? Czy możesz podać 

przykłady reklam, w których zastosowane emocje przyczyniły się do niepowodzenia akcji 
reklamowej? 

6. Zbierz różne przykłady przekazów reklamowych (drukowane, radiowe i telewizyjne). Na
stępnie wypełnij poniższą tabelę i zastanów się: 

a) jakie emocje mogą one wywoływać? 
b) jaki widzisz związek pomiędzy rodzajem produktu a rodzajem emocji'? 
c) jaki widzisz związek pomiędzy poszczególnymi markami a rodzajem emocji? 

Rodzaj produktu Marka Rodzaj emocji 
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ROZDZIAŁ 10 

PRAWO I ETYKA 
W REKLAMIE 

1 0.1. Ograniczenia prawne reklamy 
Podstawowe zagadnienia: 
• źródła regulacji prawnych w reklamie; 
• rodzaje przepisów prawnych w reklamie; 
• prawo reklamy ogólne i prawo reklamy szczegółOwe. 

Działalność reklamowa, jak każdy obszar działalności gospodarczej, nie może być 
prowadzona w sposób zupełnie dowolny. Każde reklamujące się przedsiębiorstwo jest 
zobowiązane do przestrzegania przepisów prawnych regulujących sferę reklamy. 

Pierwsze przepisy regulujące działalność reklamową zaczęły powstawać już w pierw
szej połowie XX wieku. Jedną z pierwszych regulacji były ,.Normy postępowania" Amery
kańskiego StowarzyszeniaAgencji RekJamowych (AAAA- American Association o f Ad
vertising Agencies), które zostały ustanowione w 1916 roku. Nie były to przepisy prawne, 
ale stały się powszechnie obowiązującymi normami. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym, 
technicznym i zmianami zachodzącymi na rynku reklamowym, były one wielokrotnie mo
dyfikowane i uzupełniane, i w zmienionym kształcie obowiązują do dnia dzisiejszego. 

W przypadku przepisów prawnych regulujących działa lność reklamową w krajach 
Unii Europejskiej największe znaczenie ma "Europejska konwencja o telewizji ponadgra
nicznej" z 1989 roku oraz liczne dyrektywy (czyli wskazówki dotyczące postępowania) 
na temat: reklamy wprowadzającej w błąd, rekJamy porównawczej, przekazu i działal

ności telewizyjnej, reklamy i sponsorowania wyrobów tytoniowych, reklamy produktów 
medycznych oraz wizerunku kobiet i mężczyzn przedstawianych w rekJamie i środkach 
masowego przekazu. Istotne są również regulacje związane z ogólnymi zasadami swo
body prowadzenia działalności gospodarczej, konkurencji i ochrony konsumenta. 

Do przepisów międzynarodowych dopasowywane są również regulacje prawne w po
szczególnych krajach, w tym również w Polsce. Przepisy prawne dotyczące reklamy 
można podzielić na dwie grupy: prawo reklamy ogólne i prawo reklamy szczegółowe. 

Ogólne prawo rekJamy związane jest z trzema grupami przepisów: 
• związanymi ze stosowaniem regu ł uczciwej konkurencji , wynikających z Ustawy 

z dnia 16 stycznia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencj i (z późniejszymi 
nowelizacjami); 



Ogólne prawo reklamy 

• związanymi z przepisami bilansowymi i podatkowymi, które mówią o tym, jak 
księgować koszty działalności reklamowej i jakie są jej związki z obliczaniem zo
bowiązania podatkowego finny; 

• zawartymi w Kodeksie cywilnym, które dotyczą umów cywilnoprawnych; 
• zawartych w Ustawie z dnia z dnia 4 łutego 1994 roku o prawie autorskim i pra

wach pokrewnych (z późniejszymi nowelizacjami), które regulują możliwości wy
korzystywania w przekazach reklamowych wytworów pracy twórczej. 

Prawo rekłamy szczegółowe obejmuje przepisy odnoszące się do sposobów pro
wadzenia działalności reklamowej w środkach masowego przekazu oraz do wybranych 
produktów i usług75 : 

• dotyczące zasad publikowania ogłoszeń reklamowych w prasie zawarte w Ustawie 
z dn. 26 stycznia 1984 roku zwanej Prawem prasowym; 

• dotyczące zasad publikowania reklam w radiu i telewizji zawarte w Ustawie z dn. 
29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji wraz z dodatkowymi rozporządzeniami 
Krajowej Rady Radi9fonii i Telewizji z 20maja 1993,31 sierpnia 1993,21 listopa
da 1994 oraz 6 lipca 2000, a także uchwałami Zarządu Spółki Telewizja Pol
ska S.A.; 

• dotyczące wykorzystania środków rekJamy zewnętrznej zawarte w Ustawie z dn. 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Ustawie z dn. 7 lipca t 994 r. o zagospodarowa
niu przestrzennym oraz Ustawie z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; 

• dotyczące wybranych produktów i usług, zawarte w odpowiednich ustawach. 

Pytania i ćwiczenia 

J. Jakie są źródła regulacji prawnych reklamy? 
2. Co jest przedmiotem regulacji zawartych w ogólnym prawie reklamy? 
3. Czego dotyczy prawo szczegółowe reklamy? 

10.2. Ogólne prawo reklamy 
Podstawowe zagadnienia: 
• nieuczciwa konkurencja w reklamie; 
• reklama a prawo bilansowe i podatkowe; 
• prawo autorskie. 

Podstawowe znaczenie dla ogólnych regulacji prawnych rekłamy mają przepisy 
związane z przestrzeganiem zasad uczciwej konkurencji. Dotyczą one nie tylko re
klamy, ale ogółu działalności gospodarczej. 

75 R. Walczak, Prawne aspekty rek/(lmy w t/SI(IWOdawstwie polskim. europejskim i międzyna
rodowy m. Orzecznictwo, łuris, Warszawa- Poznan 200 l. Szereg akrów pmwnych i rozporządzeń doty· 
czącycb rekłamy telewizyjnej i radiowej można znaleźć również na stronach internetowych Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji www.krrit.gov.pl. 
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Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji regułuje zagadnienia związane ze 
swobodą prowadzenia działań konkurencyjnych, określając, jaka działalność jest przeja
wem nieuczciwej konkurencji. W myśl tej ustawy za czyn nieuczciwej konkurencji uznaje 
się działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża ono łub narusza 
interes innego przedsiębiorcy lub klienta. W zakresie reklamy pojęcie czynu nieuczciwej 
konkurencji odnosi się do nieuczciwej lub zakazanej reklamy, a w szczególności: 

• reklamy sprzecznej z przepisami prawa lub dobrymi obyczajami (np. skan
dalizujące reklamy finny Benetton odwołujące się do całujących się księdza i za
konnicy) oraz uchybiająca godności człowieka (np. wizerunek kobiety w prze
kazach reklamowych jako osoby, która ma wypełniać tylko obowiązki domowe); 

• reklamy wprowadzającej nabywcę w błąd, wpływającej w ten sposób na jego 
decyzję zakupu produktu lub usługi. Przy jej ocenie należy uwzględnić wszyst
kie jej elementy, zwłaszcza dotyczące ilości , jakości, składników, sposobu wyko
nania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy lub konserwacj~ a tak
że zachowania się nabywcy. Do rekłamy wprowadzającej w błąd zaljcza się re
klamę: klamliwą (zawierającą fałszywe fakty), oszukańczą (stwarzającą moż
liwość wieloznacznego rozumienia jej treści poprzez tendencyjne przedstawia
nie produktu), niepełną (pomijającą informacje o istotnym znaczeniu dla adre
sata, np. o ubocznych skutkach zażywania leków łub środków odchudzających) , 

naśladowniczą (kopiującą reklamę innego przedsiębiorstwa), oczywistą (wska
zującą na cecby właściwe dla wszyst.kich produktów, np. olej roślinny bez cho
lesterolu), przesadną (odwołującą się do zwrotów "najlepszy", ,jedyny" itp.), 
naruszającą cudze oznaczenie handlowe (wykorzystującą dobre imię illnego 
przedsiębiorstwa poprzez upodabnianie się do jego znaku firmowego łub nazwy); 

• reklamy nierzeczowej, czyli odwołującej się do uczuć nabywców przez wyko
rzystywanie lęku, przesądów łub łatwowierności dzieci; 

• reklamy ukrytej , czyli wypowiedzj, która zachęca do nabycia produktów, spra
wiając wrażenie neutralnej informacji (reklama w ekspertyzach naukowych, 
książkach łub w środkach masowego przekazu niepoprzedzona informacją "re
klama" łub ogłoszenie")· " . 

• reklamy uciążliwej , czyli stanowiącej istotną ingerencję w sferę prywatności, 
co w szczególności dotyczy nagabywania w miejscach publicznych, przesyłania 
na koszt nabywcy niezamówionych produktów oraz nadużywania technicznych 
środków przekazu informacji; 

• reklamy porównawczej, czyli takiej, która umożliwia bezpośrednie łub pośred

nie rozpoznanie konkurenta albo oferowanych przez niego produktów i usług, 

chyba że zawiera informacje prawdziwe i użyteczne dla nabywców, dające się 
zweryfikować na podstawie obiektywnych kryteriów, nie powoduje pomyłek 
w rozróżnianiu porównywanych produktów, nie dyskredytuje konkurenta, jego 
produktów, usług, oznaczeń czy innej działalności. 
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W przypadku dokonania czynu nieuczciwej konkurencji przedsiębiorca, którego 
interes jest zagrożony lub naruszony, może żądać zaniechania niedozwolonych dzia
łań , usunięcia skutków niedozwolonych działań, naprawienia wyrządzonej szkody na 
zasadach ogólnych, wydania bezpodstawnie osiągniętych korzyści , złożenia jedno- lub 
wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie (zazwy
czaj w środkach masowego przekazu), zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na 
określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dzie
dzictwa narodowego, jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony. Na wniosek 
uprawnionego sąd może również orzec o wyrobach, ich opakowaniach, materiałach 
rekłamowych i innych przedmiotach bezpośrednio związanych z popełnieniem czynu 
nieuczciwej konkurencji. W szczególności sąd może orzec ich zniszczenie lub zali
czenie na poczet odszkodowania. Z roszczeniami dotyczącymi czynów nieuczciwej 
konkurencji w zakresie rekJamy występować mogą: 

• krajowe lub regionalne organizacje, których celem statutowymjest ochrona inte
resów konsumentów; 

• krajowe organizacje, których celem statutowym jest ochrona interesów przedsię-
biorców; 

• Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; 
• powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów. 
Z bilansowego i podatkowego punktu widzenia retdamę regulują przepisy 

Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz Ustawy z dnia 
26 Upca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych i Ustawy 
z dnia 151utego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (wraz 
z nowelizacjami). Ustawy te wprowadzają pojęcie "kosztów reklamy i reprezentacji". 
Konieczność uwzględniania tych przepisów wynika z faktu, że retdama jest czynni
kiem wpływającym na wielkość przychodów, a przeznaczane na nią nakłady stanowią 
znaczącąpozycję w ponoszonych przez firmy kosztach. 

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości w księgach rachunkowych i wyniku finansowym 
należy ujmować wszystkie przychody i obciążające je koszty związane z przychodami 
w danym roku obrachunkowym. W prawie bilansowym wszystkie nakłady poniesione 
na retdamę i reprezentację są więc uznawane za koszty wpływające na wynik finansowy. 

Z kolei w prawie podatkowym ogólną zasadą jest, że koszty reprezentacji i re
kłamy są wliczane do kosztów uzyskania przychodów w wysokości nieprzekraczają
cej 0,25% os iąganych przychodów, chyba że reklama ma charakter publiczny, tzn. pro
wadzona jest w środkach masowego przekazu. Warunkiem koniecznym jest przy tym, 
że wydatki te muszą być ponoszone w celu uzyskania przychodu. 

Podstawowe znaczenie dla możliwości wykorzystywania tych przepisów stanowi 
rozróżnienie pojęć "reklama", "reklama publiczna", "reklama niepubliczna", "repre
zentacja" i "informacja handlowa". 
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Z punktu widzenia przepisów prawa podatkowego reklama petni dwie funkcje: po 
pierwsze- informuje o produktach wprowadzanych na rynek lub znajdujących się na 
rynku, po drugie - zachęca i nakJania do ich zakupu. Może zatem zawierać in fonna
cje wartościujące (np. "Ta markajest najlepsza") oraz zachęcające do zakupu (np. "su
perokazja", "wielka obniżka cen" itp.). W odróżnieniu od niej informacja handlowa 
zawiera tylko te dane, które są niezbędne do złożenia oferty bądź zawarcia transakcji, 
np. adres, przedrnjot oferty, ceny, wysokość rabatów, warunki dostawy. Koszty przy
gotowywarua informacj i handlowych nie są w żaden sposób limitowane, tzn. w całości 

stanowią koszt uzyskania przychodu. informacją handlowąjest zatem ulotka zawiera
jąca informacje o adresach, zakresie działalności firmy i jej produktach. Gdyby nato
miast zawierała elementy wartościujące i zachęcające do zakupu stałaby się już ulot
ką reklamową. W przypadku reklamy dodatkową trudnościąjest określenje, czy speł
nia ona warunki reklamy publicznej. Przyjmuje się, że reklama niepubliczna adreso
wana jest do śc iśle określonego kręgu odbiorców lub znanych kontrahentów, natomiast 
reklama publiczna jest kierowana do odbiorców anonimowych. 

Przykład 

W myśl przyjętych z podatkowego punktu widzenia zasad do reklamy publicznej zalicza się: 
• reklamę w środkach masowego przekazu (radiu, prasie i telewizji); 
• reklamę w wydawnictwach specjalistycznych, katalogach, folderach, kalendarzach; 
• filmy reklamowe, plakaty, druki reklamowe; 
• pokazy i degustacje o cechach reklamowych (z wyjątkiem pokazów zamkniętych), targi, 

kiermasze, wystawy. giełdy, konferencje reklamowe, rewie mody; 
• reklamę na stadionach, obiektach użyteczności publicznej, ulicach, drogach, placach, tar-

gowiskach, słupach ogłoszeniowych; 

• reklamę w witrynach sklepowych; 
• środki wizualne w miejscach nasilonego ruchu osobowego. 
Reklama prowadzona w sposób niepubliczny obejmuje natomiast przede wszystkim przesy
łanie mateńałów reklamowych do konkretnych osób za pośrednictwem poczty, doręczanie 
mateńałów reklamowych do mieszkań, zakładów pracy, pokazy i degustacje organizowane 
dla zamkniętego kręgu odbiorców. 
Na podstawie: Jak rozliczyć koszty reprezentacji i reklamy .• Gazeta Prawna", 25.04.2005. 

Pojęcie reprezentacja odnosi s ię natomiast do okazałego i wytwornego reprezen
towania się firmy, które może polegać na odpowiednim ubiorze pracowników, wystro
ju firmy, jej znaku graficznym, tablicach informacyjnych, sposobie podejmowania in
teresantów i kontrahentów. Zakres wydatków spełniających kryteria kosztów repre
zentacji jest więc trudny do określenia. 

Przykład 

l 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami l powszechną praktyką do kosztów reprezentacji za
licza się m.in. koszty: 
• zakupu kwiatów, upominków i poczęstunków dla gości, kontrahentów, klientów itp.; 
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• zorganizowania przyjęć, utrzymania i zakwaterowania delegacji krajowych i zagranicznych; 
• uczestnictwa w przyjęciach, konferencjach i różnego rodzaju imprezach organizowanych 

okazjonalnie lub z okazji świąt, rocznic itp. ; 
• dekoracji i innych wydatków związanych z organizowaniem imprez reprezentacyjnych; 
• przejazdów, zakwaterowania w hotelach i poczęstunków dla gości i gospodarzy; 
• kieszonkowego dla gości zagranicznych; 
• zakupu strojów reprezentacyjnych, jeżeli nie są one objęte przepisami o umundurowaniu; 
• zakupów przeznaczonych na cele reprezentacyjne, np. wydatków na zakup kawy. herba

ty, słodyczy, ciastek, artykułów dekoracyjnych, drobnych upominków. 
Na podstawie: Jak rozliczyć koszty reprezentacji i reklamy. "Gazeta Prawna". 25.04.2005. 

Przepisy Kodeksu cywilnego regulują działalność reklamową z punktu widzenia 
umów cywilnoprawnych zawieranych pomiędzy reklamującą się finną a podmiotami 
wykonującymi na jej zlecenie usługi reklamowe (innymi finnami np. agencjami rekla
mowymi oraz indywidualnymi osobami). 

Istotne dla działalności reklamowej przepisy zawarte są również w Ustawie z dnia 
4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powiązanie re
klamy z prawem autorskim wynika z faktu, że przekaz reklamowy może przybierać 
różne formy: dzieła słowno-muzycznego, plastycznego, audiowizualnego, fotograficz
nego. Przy jego tworzeniu można posługiwać się różnymi technikami: rysunkiem, mu
zyką, piosenką, scenografią. To wszystko sprawia, że reklamę należy traktować rów
nież jako dzieło twórcze. 

Zgodnie z tą ustawą prawa autorskie obejmują każdy przejaw działalności twórczej 
o indywidualnym charakterze, ustaJony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, 

przeznaczenia i sposobu wyrażania. Reklama (rozumiana jako "dzieło reklamowe" lub 
"utwór reklamowy") jest wytworem działałmości ludzkiej, który może być objęty ochro
ną prawa autorskiego, jeżeli jest oryginalny lub ma charakter indywidualnego dzieła. 

Przedmiotem ochrony wynikającej z przepisów prawa autorskiego mogą być: 
• reklama jako całość - jeżeli jest oceniona jako dzieło twórcze; 
• idea reklamy-jest to związane z ochroną przed korzystaniem z cudzych pomy
słów przez osoby trzecie; 

• slogan reklamowy- jeżeli jest oparty na oryginalnej kompozycji i formie (dobór 
słów, połączenie z ilustracją). Często slogany zostają zastrzeżone w Urzędzie Pa
tentowym na zasadach obowiązujących przy rejestracji znaków towarowych; 

• postać fikcyjna wymyślona na potrzeby przekazu reklamowego - zarówno 
z punktu widzenia kształtów, jak i nazwy; 

• ilustracje w postaci rysunków i fotografii ; 
• utwory muzyczne i słowno-muzyczne. 
Prawo autorskie opiera się na ochronie twórcy. Twórcom dzieła reklamowego przy

sługują takie same prawa jak innym twórcom. Efekty ich pracy są zatem chronione 
prawem autorskim przez minimum 50 lat po ich śmierci. Prawa te chronią również od-
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twórców. np. aktorów, piosenkarty, muzyków, producentów nagrań dźwiękowych i or
ganizacji nadawczych. Szczególnie istotne jest prawo do ochrony wizerunku odtwórcy. 
Jest on możl iwy do wykorzystania tylko za zgodą danej osoby (związanej z wynagro
dzenjem). Rozpowszechnianie wizerunku osoby bez jej zgody jest możliwe jedynie 
w trzech przypadkach: 

• osoba otrzymała zapłatę za pozowarne i wyraźnie nie zastrzegła, że rozpowszech
nianie wizerunku wyrnaga jej zgody; 

• jest osobą powszechnie znaną, a jej wizerunek wykonano w związku z pełnie
niem przez niąfunkcji publicznych, społecznych bądź zawodowych; 

• osoba stanowi jedynie szczegół całości . takiej jak zgromadzenie, krajobraz, im
preza publiczna. 

Pytanla i ćwiczenia 

l. Scharakteryzuj przejawy nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy. 
2. Czym z prawnego punktu widzenia różni się reklama od reprezentacji i informacji handlowej? 
3. Jakie elementy reklamy mogą być przedmiotem ochrony prawnej z punktu widzenia prawa 

autorskiego? 

1 0.3. Szczegółowe prawo rekłamy 
Podstawowe zagadnienia: 
• prawo prasowe; 
• zasady reklamowania w telewizji l radiu; 
• regulacje prawne reklamy zewnętrznej; 
• przepisy dotyczące reklamowania wybranych produktów. 

Szczegółowe prawo rekJamy jest uzupełnieniem i rozwinięciem prawa ogólne
go. W wielu przypadkach jego przepisy powiązane są z zasadami uczciwej konkuren
cji i szeroko rozumianej etyki biznesowej. 

W przypadku szczegółowego prawa reklamy największe znaczenie mają przepisy 
regulujące możliwość i zasady prowadzenia działań reklamowych w środkach masowe
go przekazu. Przepisy te regulują reklamę prasową, telewizyjną, radiową i zewnętrzną. 

Prawo prasowe wnożliwia odpłatne zamieszczanie ogłoszeń reklamowych, które 
nie są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Wydawca ma przy 
tym prawo odmówić zamieszczenia oglos.zenia reklamowego, powołując się na jego 
sprzeczność (z punktu widzenia treści lub formy) z linią programową wydawnictwa 
lub charakterem publikacji . Dodatkowo wprowadzony jest również obowiązek wyróż

niania ogłoszeń i tekstów rekJamowych od materiałów redakcyjnych poprzez ich ozna
czanie w sposób niebudzący wątpliwości (np. określeniami "Reklama", "Ogłoszenie 
płatne", "Tekst reklamowy" .. ,Artykuł sponsorowany"). Obowiązek ten ma na celu wy
eliminowanie reklamy ukrytej . 
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Zasady reklamowania w telewizji i radiu dotyczą: 
• warunków umieszczenia rekJamy w programie, które mówią, iż rekJama musi być 
wyrażnie wyodrębniona i oznaczona w sposób niebudzący wątpliwości (słowo 
,,reklama" lub "ogłoszenie"). RekJamy nie powinny zajmować więcej niż 15% 
dziennego czasu nadawania programu i nie więcej niż 12 minut w ciągu godziny; 

• zakazu: 
-przerywania audycji emitowanych w publicznej telewizji i radiofonii; 
-wykorzystania w reklamie głosu i wizerunku pracowników nadawcy występu-
jących w audycjach informacyjnych lub w programach dla dzieci; 

- przerywania reklamami dzienników informacyjnych. audycji o treści religijnej 
oraz audycji przeznaczonych dla dzieci trwających krócej niż 30 minut; 

-reklamy odwołującej się w sposób ukryty do podświadomości ; 

- przeniesienia na inną osobę prawa do dysponowania czasem przeznaczonym 
na reklamę w sposób prawnie wiążący do tego nadawcę; 

- udostępnienia więcej niż 35% czasu wykorzystywanego na reklamę w okresie 
jednego roku na reklamę produktów i usług jednego podmiotu lub ugrupowa
nia gospodarczego. 

• warunków przerywania audycji i programów w telewizji, które mówią, iż mogą 
być one przerywane: 
-nie wcześniej niż po 20 minutach od ich rozpoczęcia lub zakończenia poprzed

niej przerwy reklamowej; 
-filmy fabularne w czasie pierwszych 45 minut mogą być przerywane tylko jed

nokrotnie; 
-seriale, audycje rozrywkowe i filmy dokumentalne mogą być przerywane 

w dowolnym czasie, przy czym odstęp między kolejnymi przerwami powinien 
wynosić co najmniej 20 minut; 

-transmisje z zawodów sportowych mogą zawierać reklamy emitowane wyłącz
nie w czasie przerw w zawodach; 

• warunków przerywania audycji i programów w radiu, które mówią, iż mogą być 
one przerywane w celu nadania rekJamy nie wcześniej niż po upływie l O minut 
od ich rozpoczęcia lub zakończenia poprzedniej przerwy reklamowej; 

• warunków sponsorowania audycji i programów, które mówią, iż muszą być one 
oznaczone wskazaniem sponsora przed lub po zakończeniu, a sponsor nie może 
wpływać na ich treść w sposób ograniczający sarnodzielność nadawcy. Jednora
zowe wskazanie sponsora nie może być dłuższe niż 8 sekund w przypadku jed
nego sponsora, 15 sekund - w przypadku dwóch sponsorów oraz 25 sekund 
-w przypadku większej liczby sponsorów; 

• zakazu sponsorowania dzienników i wiadomości lokalnych, audycji publicy
stycznych o treści społeczno-politycznej , audycji poradniczych i konsurnenc-
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kich. audycji wyborczych lub bezpośrednio związanych z kampanią wyborczą, 

audycji o treści religijnej ; 
• obowiązku utrwalania audycji i przechowywania przez okres 28 dni; 
• ewidencjonowania emitowanych reklam, obejmującego nazwę reklamowane

go produktu lub usługi , nazwę reklamodawcy, datę emisji, godzinę emisji i czas 
trwania reklamy, czas tnvania bloku reklamowego, łączny czas trwania reklam 
w godzinie zegarowej , dzienny czas nadawania programu i reklam. 

Przepisy prawne w zakresie rekJamy zewnętrznej związane są z umieszcza
niem urządzeń reklamowych trwale związanych z gruntem. Są one traktowane jako 
obiekty budowlane, przy których projektowaniu i lokalizacji muszą być uwzględnione 
zasady dostosowania do krajobrazu i otaczającej go zabudowy, a także bezpieczeństwo 
ludzi i mienia, ochrona środowiska i dóbr kultury. Ich umieszczenie wymaga uzyska
nia odpowiedniego pozwolenia. Takie same zasady dotyczą rozmieszczania rekJam 
w pasie drogowym na terenie niezabudowanym. 

Lnnym obszarem szczegółowych regulacji prawnych są przepisy dotyczące ograni-
czeń reklamy niektórych produktów i usług. Dotyczą one pięciu grup produktów: 

• wyrobów alkoholowych; 
• wyrobów tytoniowych; 
• środków fannaceutycznych; 
• gier hazardowych; 
• usług związanych z działalnością wolnych zawodów (lekarzy, adwokatów, rad

ców prawnych, notariuszy). 
Reklama wyrobów alkoholowych podlega regulacjom zawartym w Ustawie 

z 26 października l 982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi
zmowi z późniejszymi nowelizacjami (ostatnia z dnia 28 marca 2003 roku). Ustawa 
wprowadza całkowity zakaz reklamy i promocji wyrobów alkoholowych o zawartości 
alkoholu przekraczającej l ,5% na obszarze całego kraju. Wyjątkiemjest piwo, którego 
reklama i promocja są dozwolone, pod warunkiem że nie są kierowane do osób mało

letnich lub prowadzone poprzez budowanie skojarzeń z: 
• atrakcyjnością seksualną; 
• relaksem lub wypoczynkiem; 
• sportem; 
• nauką, pracą lub sukcesem zawodowym; 
• zdrowiem lub sukcesem życiowym. 

Reklama i promocja piwa nie może być prowadzona: 
• w telewizji, radiu, kinie i teatrze między godziną 6.00 a 20.00; 
• na kasetach wideo i innych nośnikach; 

• w prasie mlodzieżowej i dziecięcej ; 

• na okladkach dzienników i czasopism; 



Szczegółowe prawo reklamy 

• na słupach, tablicach oraz innych stałych i ruchomych powierzchniach wykorzy
stywanych do reldamy, chyba że 20% powierzchni reklamowej zajmować będą 
widoczne i czytelne napisy informujące o szkodliwości spożycia alkoholu mało
letnim; 

• przy udziale małoletnich. 

Zabrania się również reklamy oraz promocji produktów i usług, których nazwa, 
znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo bądź 
jest tożsame z oznaczaniem napoju alkoholowego lub innym symbolem odnoszącym 
się do napoju alkoholowego. 

Ta sama ustawa reguluje również zasady sponsorowania imprez sportowych, kon
certów muzycznych oraz innych imprez masowych przez producentów lub dystrybuto
rów alkoholi. Producenci napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% 
nie mogą informować o sponsorowaniu, a producenci napojów alkoholowych o zawar
tości alkoholu od 8 do 18% mogą informować o tym w sposób ograniczony poprzez: 

• umieszczanie wewnątrz dzienników i czasopism, na zaproszeniu, bilecie, plaka
cie, produkcie lub tablicy informacyjnej związanej z imprezą nazwy producenta 
lub dystrybutora oraz jego znaku towarowego; 

• podawanie w telewizji lub radiu wyłącznie nazwy producenta lub sprzedawcy 
bądźjego znaku towarowego, pod warunkiem że informacja ta nie będzie prezen
towana w telewizji przez osobę fizyczną lub z wykorzystaniem wizerunku posta
ci ludzkiej . 

Reklamę wyrobów tytoniowych reguluje Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. 
o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. 
Zabrania ona jakiejkolwiek reklamy i promocji wyrobów tytoniowych, rekwizytów 
tytoniowych oraz symboli związanych z używaniem tytoniu w telewizji, radiu, kinacb, 
prasie dziecięcej i młodzieżowej , zakładach opieki zdrowotnej, placówkach kultural
no-oświatowych, szkołach wyższych i obiektach sportowo-rekreacyjnych. Na rekla
mie wyrobów tytoniowych musi być umieszczony widoczny i czytelny napis mówiący 

o szkodliwości używania tytoniu zajmujący co najmniej 20% powierzchni reklamy. 
Reklamę Jeków regulują Ustawa z dnia 6 września 200 l r. prawo farmaceutyczne 

oraz Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie reklamy pro
duktów leczniczych, a także opisywana Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkuren
cji. Zgodnie z tymi aktami prawnymi reklamowane mogą być leki dopuszczone do ob
rotu w Polsce, z wyjątkiem leków wydawanych z przepisu lekarza, których reklama 
dozwolona jest wyłącznie w specjalistycznych pismach medycznych. 

W Polsce zabroniona jest również reklama wszelkich gier hazardowych, takich jak 
gry cylindryczne, gry w karty, gry w automatach losowych, bingo pieniężne, a także re· 
klarna wzajemnych zakładów o nagrody pieniężne i zakładów bukmacherskich. Zakaz ten 
wprowadziła Ustawa z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych. 
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W szczególny sposób regulacje prawne dotyczą reklamy wolnych zawodów, ta
kich jak lekarze, adwokaci, radcy prawni, notariusze. Wykonywanie tych zawodów ma 
charakter osobisty, ponieważ są one obdarzane zaufaniem publicznym. W wykonywa
niu tych zawodów cenione są zalety charakteru, nieskazitelność osobista i profesjonal
na wiedza. Zasady etyki tych zawodów zakazują im prowadzenia reklamy. Naruszenie 
tego zakazu zawartego nie w przepisach prawa, lecz w etyce zawodowej, jest uznawa
ne za reklamę sprzeczną z dobrymi obyczajami (a więc naruszającą Ustawę o zwalcza
niu nieuczciwej konkurencji). 

Pytania i ćwiczenia 

l. Scharakteryzuj zasady prawne dotyczące reklamowania się w telewizji. 
2. Jakich produktów i usług nie można reklamować ze względu na obowiązujące w Polsce 

przepisy prawne? 

10.4. Etyka działalności reklamowej 
Podstawowe zagadnienia: 
• etyka reklamy; 
• spoleczna odpowiedzialność przedsiębiorstw; 
• kodeksy reklamowe; 
• Kodeks etyki reklamy. 

Przedstawione w dwóch poprzednich punktach rozdziału przepisy prawne nie są 
w stanie regulować całej działalności reklamowej podmiotów gospodarczych. Konieczne 
staje się więc przestrzeganie innych norm, związanych z etyką działal.ności reklamowej. 

' • 
Etyka reklamy 
zespól norm moralnych i zasad postępowania przyjętych w branży reklamowej od
noszących się do relacji pomiędzy firmą a jej klientami, partnerami handlowymi, pra
cownikami oraz konkurentami. 

Etyka rekłamy jest jednym z elementów składających się na etykę biznesu. Ety
ka w biznesie obejmuje normy i zasady postępowania tworzone w odpowiedzi na obo
wiązujące przepisy prawne, zjawiska zachodzące na rynku oraz potrzeby społeczne 
i ekologiczne nieuregulowane do tej pory przepisami prawnymi. Przedsiębiorstwo kie
rujące się w swojej działalności zasadami etyki biznesowej postępuje w sposób ko
rzystny dla społeczeństwa i środowiska naturalnego. O firmie takiej mówimy, że cha
rakteryzuje się społeczną odpowiedzialnością. 

Etyczna firma to taka, w której ogółnie obowiązujące zasady przekładają się na 
konkretne zachowania w stosunku do pracowników, klientów, dostawców i konkuren
tów. Dotyczy to tworzenia produktów i ustalania ich cen, pozyskiwania nabywców 
za pomocą reklamy i innych instrumentów promocji, ustalania warunków dostarcza-
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nia produktów za pośrednictwem kanałów dystrybucji. obsługi nabywców, sprzedaży 
i osiągania zysku, a takze uczestnictwa w akcjach społecznych. 

Normy etyki reklamowej zawarte są w odpowiednich kodeksach etycznych. Na
ruszenie reguł zawartych w tych kodeksach nie wywołuje sankcji prawnych (inaczej 
niż w przypadku wcześniej omówionych przepisów prawnych), ale negatywnie wpły
wa na opinię otoczenia. Przyjęcie takich kodeksów jesl dobrowolne. Firmy (reklamo
dawcy, agencje reklamowe, właściciele mediów itp.) podpisując kodeks etyczny. zobo
wiązują się od przestrzegania zawartych w nich zasad. Dbałosć o przestrzeganie zasad 
etycznych, uczciwość i l egalność reklam pozytywnie wpływa na wizerunek całej bran
:Zy rekJamowej oraz zwiększenie do niej zaufania konsumentów. 

W Polsce zasady etyki reJdamowej propaguje oddzia~ Międzynarodowego Stowarzy
szenia Reklamy (IAA). Z inicjatywy tego stowarzyszenia 19 kwietnia 2004 r. podpisa
ny został dokument o nazwie ,.,Kodeks etyki reklamy działalności marketingowej, 
reklamowej, dystrybucyjnej, sponsoringowej oraz promocji sprzedaży" nazywa
ny powszechnie "Kodeksem etyki reklamy". Stanowi on nowelizację i rozszerzenie daw
nego "Kodeksu postępowan_ia w dziedzinie reklamy". a jego przepisy rozciągają się poza 
reklamąrównież na inne obszary działalności markctingowej16• Nad przestrzeganiem za
sad i przepisów nowego ,,Kodeksu etyki reklamy" czuwa Rada Reklamy (a w jej ramach 
powołana Komisja Etyki składająca s ię z niezale:Znych ekspertów posiadających wiedzę 
z zakresu reklamy i marketingu). W kodeksie mozna wyróżnić następujące częsci: 

• preambuła - czyli wstęp wyjaśniający okolicmości i przyczyny powstania ko
deksu, jego cele oraz zawierający zobowiązanie do dobrowolnego przestrzegania 
zawartych w nim zasad; 

• zasady podstawowe i definicje - które wskazują, do jakich regulacji prawnych 
zawartych w ustawach odwołują się zasady kodeksu (Konstytucja RP, Kodeks cy
wilny oraz ustawy dotyczące zasad prowadzenia działalności gospodarczej) oraz 
definiują podstawowe zasady i tenninywystępujące w całym kodeksie. Nadrzęd
na zasada brzmi następująco: "Wszetk_ie dzia łania objęte postanowieniami kodek
su powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami, prowadzone w poczu
ciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodne z zasadami uczciwej konkurencji. 
Działania te nie mogą sugerować aprobaty dla zachowań niezgodnych z prawem 
lub dobrymi obyczajami. Działania te nie mogą wprowadzać w błąd"; 

• działalność reklamowa -opisująca zasady prowadzenia dz iałalności rekla
mowej, stosowania reklamy porównawczej. wykorzystywania różnych technik 
i sposobów reklamowania oraz promowania niektórych produktów i usług; 

• działania skierowane do dzieci i młodzieży - mówiące o ograniczeniach. których 
należy przestrzegać, reklamując produkty przeznaczone dla dzieci i młodzieży: 

76 Treść obydwóch kodeksów oraz inne zasady etycznego postępowania w dziedzinie n:klamy moźna 
znaleźć na siTonie imeme1owej: www.iaa.org.pl. 
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• działalność w zakresie reklamy ekologicznej - która precyzuje ogranicze
nia związane z używaniem w reidamach treści odnoszących się do ochrony 
środowiska; 

• działalność w zakresie sponsoring u - mówiąca o zasadach realizacji umów 
sponsorskich; 

• działalność w zakresie marketingu bezpośredniego - która wskazuje obo
wiązki i ograniczenia związane ze stosowaniem narzędzi marketingu bezpośred
niego; 

• działalność w zakresie promocji sprzedaży - która opisuje zasady prowa
dzenia promocji sprzedaży, jej ograniczenia, sposoby prezentacji oraz możliwo

ści korzystania z ofert promocyjnych; 
• postanowienie końcowe - mówiące o tym. że nad przestrzeganiem zasad ko

deksu czuwać będzie odpowiedni organ (Komisja Etyki Rady Reklamy). 

Pytania i ćwiczenia 

l . Co to jest etyka reklamy? 
2. Jak rozumiesz pojęcie ,;finna społecznie odpowiedzialna"? 
3. Jakie są zasady funkcjonowania kodeksów etycznych w reklamie? 
4. Scharakteryzuj podstawowe obszary dziaJalności gospodarczej regulowane przepisami Ko

deksu etyki reklamy. 
5. Zastanów się, czy spotkałeś się z reklamami naruszającymi obowiązujące w Polsce zasady 

etyczne? Jakie to były reklamy? Na c.zym polegal ich nieetyczny charakter? 

1 0.5. Wizerunek człowieka w reklamie 
Podstawowe zagadnienia: 
• podstawowe problemy etyczne w reklamie; 
• wizerunek kobiety w reklamie; 
• wizerunek mężczyzny w reklamie. 

Największe wątpliwości etyczne budzi wykorzystywanie reklamy do manipulowa-
nia uczuciami, emocjami i zachowaniami nabywców. Stosuje się w tym celu: 

• reklamę wykorzystującą odpowiednio przedstawiony wizerunek człowieka; 
• reklamę kierowaną do dzieci; 
• reklamę wykorzystującą elementy erotyczne; 
• reklamę prowokującą poprzez wykorzystywanie motywu śmierci , choroby, sym

boli religijnych i wizerunku znanych osób. 
Jednym z najbardziej kontrowersyjnych problemów dotyczących reklamy jest wiz

erunek człowieka pokazywany w przekazach reklamowych. Zadaniem osób 
występujących w reklamach jest zaprezentowanie infonnacji stanowiących treść prze
kazu i zachęcenie do zakupu produktu. 
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W reklamach zazwyczaj występują osoby młode i atrakcyjne fizycznie. Stanowią 
one uniwersalny wizerunek stosowany przy reklamowaniu najróżniejszych produktów. 
Osoby starsze pojawiają się rzadziej, najczęściej jako symbole tradycji, doświadcze
nia, czy rodziny (np. reklama cukierków Werthers Original, w której dziadek daje wnu
kowi cukierek będący dla niego symbolem rodzinnej tradycji). 

W większości reklam występują kobiety. Podejmują one decyzje zakupu, użytku
ją produkty, prowadzą gospodarstwo domowe, opiekują się rodziną, ale również stają 
się obiektem zainteresowania estetycznego. W większości przypadków ich oddziały
wanie ma charakter emocjonalny. 

W reklamach spotyka się następujące wi:Zerunki kobiet: 
• gospodyni domowa; 
• businesswoman, czyli kobieta sukcesu; 
• kobieta będąca symbolem piękna i seksu; 
• kobieta gwiazda. 
Występujące w reklamach gospodynie domowe przedstawiane są najczęściej 

w sposób tradycyjny. Ich obowiązki związane są z prowadzeniem domu, przygoto
wywaniem posiłków, sprzątaniem, praniem, prasowaniem, opieką nad dziećmi oraz 
mężem. Wszystkie domowe czynności wykonuje z satysfakcją i radością, dbając 
o spokój i harmonię rodziny. Wykorzystuje w tym celu wszelkie nowości rynkowe, 
chętnie korzysta z rad ekspertów rek lamujących różne produkty, ale stara się przy 
tym zachować tradycję domowego ogniska. Takie gospodynie domowe są często 
osobami nieco starszymi, o wyglądzie nierzucającym się w oczy. Niektóre reklamy 
prezentują nowoczesną gospodynię domową, która łączy obowiązki domowe z pra
cą zawodową. W związku z tym ma mniej czasu na prace domowe, dzieli się nimi 
z mężem i dziećmi, kupuje produkty nowoczesne, które np. ułatwiają i przyspieszają 
przygotowywanie posiJków. W większości przypadków jest to osoba młoda i atrak
cyjnie wyglądająca. 

Kobieta sukcesu jest przede wszystkim osobą z-aangażowaną zawodowo. Jej wi
zerunek jest wykorzystywany przede wszystkim do reklamowania produktów, które 
pomagają ten sukces osiągnąć (np. telefony komórkowe, usługi bankowe) lub są po
trzebne do pokazania pozycji społecznej (np. kosmetyki, samochody, odzież). Ten typ 
kobiety rzadko występuje w reklamach produktów codziennego użytku. 

Kobieta będąca symbolem piękna i seksu służy przyciąganiu uwagi odbior
cy reklamy. Bez względu na to, jakimi obowiązkami jest obarczona, musi wyglądać 
atrakcyjnie i młodo. Często jest przedstawiana przede wszystkim jako obiekt pożąda
nia mężczyzny. Kupuje i użytkuje reklamowane produkty po to, aby podobać się męż
czyznom lub ich zdobywać (np. kosmetyki Miss Sporty "Mam dzisiaj randkę, mu
szę się zrobić na bóstwo!"). Wizerunek p ięknej kobiety wykorzystywany jest przy re
klamowaniu praktycznie wszystkich produktów, zarówno przeznaczonych dla kobiet 
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(wtedy bohaterka reklamy ma stanowić dla konsumentki wzór do naśladowania), jak 
i dla mężczyzn (sugeruje wtedy, że zakup produktu pozwoli "zdobyć" taką wspaniałą 
kobietę, np. samochody, męskie kosmetyki). 

Kobieta gwiazda spełnia podobną rolę jak symbol seksu. Przede wszystkim przy
ciąga uwagę, a także wywołuje chęć naśladowania. Spełnia również rolę potwierdze
nia użyteczności i skuteczności reklamowanego produktu (np. Otylia Jędrzejczak re
klamująca telefony komórkowe, gwiazdy muzyki występujące w reklamach Radia 
ZET, Cindy Crawford reklamująca wodę mineralnąArctic). 

Przedstawione wizerunki kobiet w reklamie wzbudzają wiele dyskusji o charakte
rze etycznym. Największe kontrowersje budzą trzy stereotypy kobiety: 

• kobieta - obiekt seksualny, będąca przedmiotem pożądania mężczyzny, i któ
ra musi charakteryzować się odpowiednio atrakcyjnym wyglądem (duży biust, 
zgrabna figura , długie nogi), wyzywającym makijażem, ubiorem; 

• kobieta- kura domowa, zajmująca się usługiwaniem mężczyźnie (przygotowy
waniem i podawaniem posiłków, praniem, sprzątaniem itp.); 

• kobieta - rozrzutna, która zajmuje się wyłącznie wydawaniem pieniędzy, plotka
mi i prowadzi przyjemne, beztroskie życie. 

W reklamach występują również mężczyźni . Ich rola w większości przypadków jest 
inna niż kobiet. Rzadziej stanowią obiekt estetyczny, częściej mają za zadanie przedsta
wiać racjonalne uzasadnienie zakupu. Reklamowy mężczyzna występuje jako: 

• profesjonalista, czyli ekspert w danej dziedzinie; 
• mężczyzna rodzinny, czyli ojciec, mąż lub partner; 
• prawdziwy mężczyzna, czyli macbo; 
• gwiazdor znany z życia publicznego. 
Profesjonalista jest zazwyczaj osobą doradzającą przy zakupie reklamowanego 

produktu. Demonstruje go, opisuje jego zalety i zastosowania pozwalające rozwią
zać pojawiający się problem (np. mężczyzna pokazujący kobiecie nowy proszek do 
prania marki Vizir, który umożliwia pozbycie się uporczywych plam, dentysta, który 
uświadamia matce, jak można zapobiec powstawania próchnicy u dzieci poprzez sto
sowanie pasty Blend-a-med). W niektórych reklamach profesjonalizm bohatera rekla
my jest związany z użytkowaniem przez niego najlepszych produktów (np. woda toa
letowa Makler, telefony komórkowe Plus GSM, towarzystwo ubezpieczeniowe Natio
nale Niderlanden). Profesjonalistajest zawsze ubrany w strój służbowy, tzn. elegancki 
garnitur lub tartuch lekarza lub farmaceuty. Może być osobą młodą (kojarzy się wtedy 
z sukcesem zawodowym, poczuciem własnej wartości , potrzebą luksusu) lub starszą 
(symbolizuje wtedy mądrość, wiedzę, doświadczenie, wykształcenie, tradycję). 

Mężczyzna rodzinny to partner w małżeństwie lub ojciec. W pierwszym przypad
ku służy pomocą partnerce (żonie) w domowych obowiązkach (np. szoruje łazienkę za 
pomocą Cillitu, kupuje proszek do prania Bonus) lub uprzyjemniajej życie (np. przyno-
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sząc kawę Nesca fe). Jako ojciec jest najwyższym autorytetem w rodzinie, z którym nie 
należy dyskutować, ponjeważ zawsze ma rację (np. "Tata powiedział, że SignaJ to praw
dziwa rewolucja. Tata wie, w końcu jest dentystą"). 

Macbo reklamuje produkty przeznaczone dla mężczyzn: kosmetyki, samochody, a.l
kohole, papierosy. Powinien być przede wszystkim młody, wysportowany i stanu wol
nego, ponieważ taki wizerunek najlepiej kojarzy się z typowo "męskimi produktami". 

Mężczyźni symbolizujący znane osobistości spełnjają podobną rolę jak eksper-
ci. Reklamują produkty związane z ich profesją (np. Michael Jordan reklamujący obu
wie sportowe i odzież) lub stanowią wzór do naśladowania dla innych (np. David Bec
kharo reklamujący Pepsi lub Gilette, Marek Kondrat reklamujący ING Bank Śląski). 

Posługiwanie się wizerunkiem mężczyzny w reklamie rue zawsze ma wyłącznie po
zytywny charakter. Pojawiają się rówrueż reklamy, w których mężczyźni są przedsta
wiani w niekorzystnym świetle. Za przykład negatywnych stereotypów męskich mogą 
służyć wizerunki mężczyzny zarozumiałego, czy też do mało operatywnego. 

Wykorzystywanie osób w reklamie często związane jest rue tylko z posługiwaniem 
się ich wizerunkiem, ale polega również na firmowaniu ich imieniem i nazwiskiem po
jedynczego produktu lub całej serii produktów. Sytuacja taka występuje w przypadku 
osób sławnych, np. modelek, aktorek, sportowców. Przykładowo na rynku sprzedawa
ne są kosmetyki marki Gabriela Sabatini (była znana tenisistka) czy też Naomi Carop
beli (znana modelka). 

Mówiąc o etyce wykorzystywania osób w reklamie należy pamiętać, że istnieją tu 

ograniczenia narzucone przez prawo i etykę zawodową. Z grona osób zaufania publicz
nego w reklamach nie mogą występować lekarze, adwokaci, radcy prawni i notariusze. 

Pytania i ćwiczenia 

J. Jakie wizerunki kobiet mogą być przedstawiane w reklamie'? Czym się one charakteryzują? 
2. Jakie wizerunki mężczyzn mogą być przedstawiane w reklamie? Czym się one charakteryzują? 
3. Przeanalizuj reklamy, które dostrzeżesz w swoim otoczeniu i wypełnij poniższą tabelkę. Od

powiedz, który z opisanych wizerunków najbardziej Ci się podobał i dlaczego? 

Rodzaj Marka Opis Typ Cechy Technika Rodzaj argumentacji 
reklamy wizerunku prezentowa- prezentacji (racjonalny, moralny. produktu produktu 

czlowieka nej postaci reklam emocjonalny) 
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10.6. Reklama a dziecko 
Podstawowe zagadnienia: 
• wizerunek dziecka w reklamie; 
• techniki oddziaływania z udziałem dzieci; 
• nieetyczne reklamy skierowane do dzieci. 

Oprócz osób dorosłych w reklamach występują również dzieci. Ich wykorzysty
wanie związane jest z faktem, iż młode istoty zawsze wywołują pozytywne skojarze
nia, budzą uczucia troski i opiekuńczości, co sprzyja pozyskanju przychylności odbior
cy dJa wszystkiego, co ich dotyczy. Osobom dorosłym występujące w rekJamach dzie
ci często kojarzą się z własnymi dziećmi, które potrafią skuteczrue nakłamać rodziców 
do zakupu reklamowanych produktów. Występujące w rekJamach dzieci są zazwyczaj 
(z wyjątkiem specyficznych reklam społecznych) zadbane i uśmiechnięte. 

Występowarue dzieci w rekJamach jest wykorzystywane na cztery sposoby. Pierw
szym jest reklama produktów przeznaczonych dla małych dzieci -są one kupo
wane i używane tak naprawdę przez rodzków i to oni są adresatami reklamy. Mali użyt
kownicy służą pokazaniu użyteczności produktu. Ten sposób jest charakterystyczny dla 
produktów żywnościowych i kosmetyczno-higienicznych związanych z pielęgnacją ma
łych dzieci. Reklama pokazuje dzieci zadowolone i radosne, sugerując, że jest to możli
we dzjęki zastosowaniu odpowiednich produktów. Bardzo często towarzyszą im sloga
ny infomllljące, że producent reklamowanych wyrobów jest "fachowcem" w zakresie 
opieki nad dziećmi oferującym produkty najwyższej jakości. Przykładami są tu rekJamy 
kosmetyków marek Johnson&Johnson. Bambino, Nivea (slogany "Nikt nie zna Twoje
go dziecka lepiej niż matka i ... Johnson&Johnson", "Bambino. Mam zaufanie Mam", 
"Bambino. Pielęgnacja pclna miłości ", "Nivea. Zdrowa skóra od chwi li narodzin"), pro
duktów żywnościowych firm Gerber i NestJe (slogany "Gerber to firma, której zależy na 
zdrowiu i prawidłowym rozwoju Twojego dziecka", "Nestle- 129 1at tradycji zdrowego 
żywienia niemowląt"), czy też pieluszekjednorazowych Pampers (slogan ,,Zainspirowa
ne przez dz.ieci, stworzone przez Pampers"). 

Drugi sposób związany jest z produktami kkrowanymi do nieco starszych 
dzieci, będących nie tylko użytkownikami, ale często już nabywcami lub 
przynajmniej osobami wpływającymi na zakupy dorosłych - przekazy rekla
mowe kjerowane są tak naprawdę do dzieci, a ich podstawową cechąjest atrakcyjność 
i odwoływanie się do dziecięcej wyobraźni . Tego typu przekazy koncentrują się nie na 
przedstawianiu produktów, ale na pobudzaniu ich fantazji. Zwracają uwagę na bajko
we bądź animowane postacie, dzięki którym mogą przenieść się w św.iat baśni. Jest on 
kolorowy, radosny, pełen uśmiechu, a wszystko to dzięki reklamowanym produktom. 
W rekJamie czekoladek "MJeczna kraina" kilkoro przyjaciół przenosi się do świata ba
śni, natomiast w reklamie soku ,.Kubuś" tytułowy miś jest towarzyszem wspaniałych 
dziecięcych przygód. 



Reklama a dziecko 

Trzeci sposób wykorzystuje naturalną niewiedzę i naiwność dzieci - zadają 

one pytania, na które odpowiada dorosły objaśniając w ten sposób cechy i zalety rekla
mowanego produktu. Niewiedza dzieci często wykorzystywana jest w reklamach pro
duktów, do których zakupu zachęca argumentacja racjonalna. W reklamie pasty Colga
te dziecko zadaje pytanie, na które matka udziela wyczerpującej odpowiedzi wskazu
jąc na liczne zalety produktu: "Mamo, dlaczego zmieniliśmy pastę do zębów?", "Syn
ku, rodziny na całym świecie używająteraz Colgate.", "Dlaczego?", "Colgate majed
nocześnie dwa rodzaje fluoru i wapnia. Fluor ochrania ząb, a wapń wzmacnia działa
nie fluoru, by zapewnić jeszcze silniejszą ochronę przed próchnicą". 

W czwartym przypadku rolą dzieci jest stworzenie odpowiedniej aury 
emocjonalnej, która zachęca dorosłego nabywcę do określonego zachowania, nie
koniecznie związanego z dobrem dziecka. W reklamie filmów fotograficznych Koda
ka przedstawiono kilka scenek, w których występują dzieci w różnych zabawnych sytu
acjach. Dzieci są beztroskie, uśmiechnięte i szczęśliwe . Reklamie towarzyszy pogodna 
muzyka i przyjemny nastrój. Slogan reklamowy ma charakter pytania: "Czy można ta
kie chwile powierzyć fi lmom innym niż Kodak?". 

Wątpliwości etyczne budzi przede wszystkim sposób odbioru reklatn przez srune 
dzieci. Większość z nich z zainteresowaniem ogląda reklamy, łatwo zapamiętuje prze
kazywane w nich treści i slogany. W wielu przypadkach reklamy budzą w dzieciach 
natychmiastową chęć posiadania. Do najbardziej nieetycznych reklam skierowanych 
do dzieci należą te, które: 

• pokazują produkty w sposób nierealistyczny - w ten sposób wykorzystu
ją naturalną ufność i brak doświadczenia dzieci. Najczęściej dotyczy to cech 
produktu, takich jak rozmiary (np. zabawki większe n iż są w rzeczywistości), 

wygląd (zabawki o atrakcyjniejszej kolorystyce), wartość (produkty przedsta
wiane jako bardzo wartościowe), trwałość (zabawki i przybory pokazane jako 
niezużywające się) , techniczne możliwośc i (zabawki posiadające nadzwyczaj
ne cechy typu umiejętność mówienia, latania itp). Jest to szczególnie niebez
pieczne w przypadku małych dzieci , które nie rozumieją, że jest to tylko zabieg 
artystyczny; 

• wprowadzają w błąd -poprzez ukrywanie informacji o: konieczności zakupu 
dodatkowych produktów komplementarnych (np. baterii do zabawek), oddziel
nym kupowaniu dwóch produktów przedstawionycb w jednej reklamie (np. za
bawek) oraz przeznaczeniu produktów dla dzieci w określonym wieku (reklamy 
nie mogą przedstawiać, że produkt jest przeznaczony dla każdego dziecka, pod
czas gdy posługiwać s ię nim będą mogły tylko dzieci posiadające umiejętności 

nabywane np. wraz z wiek:iem); 
• zagrażają rozwojowi dziecka -poprzez pokazywanie przemocy, naruszania 

prawa lub obowiązujących norm społecznych ; 
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• pokazują, że posiadanie produktu zapewnia przewagę nad innymi 
dziećmi - np. fizyczną (dziecko jest silniejsze), społeczną (dziecko jest bardziej 
łubiane), psychologiczną (dziecko jest mądrzejsze); 

• sugerują, że produkt należy się dziecku -pod wpływem takich rekłam dzie
ci zaczynają upominać się o zakup produktu, którego rodzice nie mogą łub 
nie chcą im kupić. RekJamy nie powinny zachęcać dzieci do nakłaniania 
innych do zakupu reklamowanych produktów; 

• pomniejszają autorytet rodziców - w ten sposób mogą oddziaływać reklamy, 
które stwarzają wrażenie, że rodzice kupujący dany produkt bardziej troszczą się 
o swoje dzieci niż inni. 

Popularnym sposobem wywierania wpływu na dziecijest łączenie rekłamy z filmami 
łub programami telewizyjnymi dla dzieci. Na rynek wprowadzane są produkty (głównie 
zabawki) znane dzieciom z telewizji. Sponsorami filmów i programów telewizyjnych są 
producenci zabawek, którzy, finansując je, mają zapewnioną dodatkową reklamę. 

Pytania i ćwiczenia 

l. W jaki sposób wykorzystuje się wizerunek dziecka w reklamie? 
2. Jakie reklamy skierowane do dzieci są uznawane za nieetyczne? 
3. Podaj przykłady kampanii reklamowych, które wykorzystują opisane cztery sposoby poka

zywania dzieci w reklamie. Dla jakich produktów są one charakterystyczne? 
4. Zastanów się nad widzianymi ostatnio reklamami kierowanymi do dzieci. Czy dostrzegasz 

w nich próbę wykorzystania któregoś z nieetycznych działań? Wskaż przykłady takich re
klam i uzasadnij, dlaczego uważasz je za nieetyczoe. 

1 O. 7. Wykorzystanie erotyki w reklamie 
Podstawowe zagadnienia: 
• rola erotyki w reklamie; 
• sposoby prezentacji erotyki w reklamie. 

Występowanie osób w rekJamie często powiązane jest z przedstawianiem symboli 
erotycznych. Erotyka należy do elementów najbardziej przyciągających uwagę od
biorów. Dotyczy to przede wszystkim mężczyzn, choć kobiety również zwracają uwa
gę na erotyczną scenerię i intymny nastrój przekazu. Nie zawsze oznacza to jednak za
interesowanie reklamowanym produktem. Badania oddziaływania reklamy pokazu
ją, że reklamy, w których pojawiają się elementy erotyczne (np. rozebrane modelki), 
wprawdzie w największym stopniu przyciągają uwagę odbiorców, ale źle wpływają na 
opinię o jakości produktu i wizerunku producenta. 

Takie opinie często związane są z faktem, że elementy erotyczne wykorzystuje się 
do reklamowania produktów, które w ogóle się z nimi nie kojarzą. 



Wykorzystanie erotyki w reklamie 

Bardziej skuteczne jest wykorzystanie erotyki w sytuacji, gdy produkt ma jakiś na
turalny związek z erotyczną sferą człowieka. Przykładem takich produktów są kosme
tyki (zwłaszcza perfumy), odzież, bielizna, biżuteria. Ideą przekazu reklamowego jest 
w przypadku tych produktów najczęściej chęć pokazania efektów wywołanych na płci 
przeciwnej - użytkowanie produktu podnosi atrakcyjność nabywcy. W podobny sposób 
wykorzystywane są motywy erotyczne w reklamach samochodów -posiadanie odpo
wiedniego auta ma umożliwić zdobycie atrakcyjnej kobiety. Taki sposób wykorzystania 
erotyki może prowadzić do trwałego zapamiętania marki reklamowanego produktu. 

Najczęściej wykorzystuje się następujące motywy erotyczne: 
• postacie atrakcyjnych kobiet, rzadziej mężczyzn; 

• sceny pocałunków; 

• pokazywane nie wprost zbliżenia seksualne; 
• subtelną i zmysłową atmosferę przekazu. 
Wykorzystanie w reklamie wizerunku kobiety będącej obiektem męskiego pożą

dania przybiera najczęściej fonnę zaprezentowaniajej w sposób wyjątkowo kuszący. 
Służy temu przede wszysLkim ukazywanie roznegl iżowanej modelki. Niekiedy mamy 
do czynienia z całkowicie nagą, często wyzywającą kobietą, czasami jest ona rozebra
na tylko częściowo (np. w bieliźnie). W niektórych przypadkachjej ubiór jest komplet
ny, ale dostrzegamy np. "przypadkowo" rozchylający się dekolt sukienki lub podwi
nięlą spódniczkę. Takie reklamy można dostrzec w przypadku wielu różnych produk
tów, począwszy od związanych bezpośrednio z ciałem, poprzez artykuły ży\vnościo
we, aż do produktów inwestycyjnych. 

Drugim sposobem jest pokazywanie scen pocałunków. Ich zadaniem jest stworze
nie odpowiedniej atmosfery, która sprzyja powstawaniu pozytywnych emocji przeno
szonych na reklamowany produkt. Reklamy z pocałunkami są zwykle bardzo subtelne. 

Bardziej jednoznaczne są reklamy odwołujące się do zbliżeń seksualnych. Nie są 
one bezpośrednio pokazywane. ale sceneria l u b fabuła przekazu sugeruje. że już do nich 
doszło łub dojdzie za chwilę. Tego typu reklamy są bardzo często wykorzystywane przez 
producentów kosmetyków, które są bardzo mocno kojarzone z zachętą do uprawiania 
seksu. Przykładem może być reklama kobiecej wody toaletowej Chaleur. 

Stosowanie erotyki w sposób symboliczny związane jest często z wykorzysty
waniem aluzji, skojarzeń lub dwuznacznych podtekstów. Przykładem tego jest praso
wa reklama samochodów Forda, na której widzimy atrakcyjną, młodą kobietę i czyta
my dwuznaczny tekst: "Gołych nie mamy. Drogich też. I wcale nie jest nam przykro". 
W całym przekazie w ogóle nie jest pokazany żaden samochód (choć reklama dotyczy 
trzech wersji Forda: Fiesta, Fusion, Focus). Przykładem takiej reklamy jest również 
spot telewizyjny Prince Polo, w którym kobieta zmysłowo chrupie wafelka. Przykłady 
reklam zawierających elementy erotyczne zawiera załącznik XJ. 
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Pytania i ćwiczenia: 

1. Jakie są Twoim zdaniem zalety i wady stosowania erotyki w reklamie? 
2. W jaki sposób przedstawia się motywy erotyczne w reklamie? 
3. Oglądając reklamy telewizyjne i prasowe, spróbuj zastanowić się, które z opisanych sposo

bów wykorzystania erotyki są najczęściej s tosowane. Oceń skuteczność takich przekazów 
z punktu widzenia przyciągania uwagi. atrakcyjności przekazu, wpływu na zainteresowanie 
produktem, opinii na temat wizerunku producenta. Możes.z wykorzystać w tym celu poni:lszą 
tabelę. 

Rodzaj Marka Sposób Ocena: 
produktu produktu prezentacji 

przyciągan ia atrakcyjności zainteresowania wizerunku 
erotyki uwagi przekazu produktem producenta 

1 0.8. Prowokowanie w reklamie 
Podstawowe zagadnienia: 
• prowokujące motywy w reklamie; 
• reklama Benettona. 

Oprócz stosowania elementów erotycznych duże kontrowersje wzbudzają również 
przekazy prezentujące prowokujące i szokujące treśc i . Są one związane z wy
korzystywaniem motywu śmierc i , choroby, symboli religijnych i wizerunku znanych 
osób. Niewiele firm stosuje takie kampanie reklamowe, a najbardziej znaną z nich jest 
włoska firma odzieżowa Benenon. 

Firma ta prowadzi swoje kampanie reklamowe nawiązując do aktualnych proble
mów społecznych. Wykorzystuje jednak w tym celu drastyczne plakaty. Nie pojawia
ją się na nich produkty firmy, ani nawet użytkownicy, a jedynym wspólnym elemen
tem jest napis "United colors of Benetton". Charakterystyczną cechą tych plakatów 
jest również umiejętne operowanie kontrastem kolorów. Reklamy Benettona są znane 
na całym świecie, wywołują zainteresowanie odbiorców i przyczyniają się do wzrostu 
sprzedaży produktów firmy. Sąjednakjednym i z najczęści ej krytykowanych ze wzglę
du na naruszanie norm etycznych i społecznych obowiązujących w różnych krajach. 
Stosowanie prowokujących plakatów firma uzasadnia chęcią nagłośnienia problemów 
współczesnego świata i przełamania obojętności ludzi wobec nich. Z drugiej strony za
sadą firmy jest stwierdzenie "Reklama nie może być nudna". 

Benetton, a właściwie twórca jego reklam Oliviero Toscani, pierwszy wykorzystał 
motywy śmierci na potrzeby reklamy. W kampaniach reklamowych z lat dziewięćdzie
siątych XX wieku pokazywal między innymi: cmentarz (na którym wśród wielu krzy-



Prowokowanie w reklamie 

ży chrześcijańskich znajduje się pomnik z gwiazdą symbołizującąjudaizm), poplamio
ne krwią koszulkę i spodnie poległego serbskiego żołnierza w czasie wojny na Bał

kanach. ręce afrykańskiego bojownika trzymającego kość ludzką, mJodego człowie
ka umierającego na AIDS na łożu śmierci, eksplodujący w powietrzu samolot, zwłoki 
rozstrzelanego człowieka leżące w kałuży krwi. 

Oprócz motywu śmierci w rekJamach Benettona wykorzystywano również motywy 
związane ze zwalczaniem rasizmu (czarna kobieta karmiąca piersią białe dziecko, dłoń 
czarnego dziecka na dłoni dorosłego białego, czarne i białe dzieci siedzące obok siebie 
na nocnikach, czarną i białą dłoń skute razem kajdankami, czarne dziecko śpiące wśród 
białych misiów, kilkadziesiąt kadrów prezentujących męskie i żeńskie narządy płcio
we należące do łudz i różnych ras, trójkaróżnokolorowych dzieci pokazujących języki), 

propagujące tolerancję wobec chorych na ArDS (nagie pośladki ostemplowane napisem 
"HIV positiv"), dziecka (nowo narodzone dziecko z nieodciętąjeszcze pępowiną- jed
na z najbardziej kontrowersyjnych i najczęściej zakazywanych reklam), zanieczyszcza
nie środowiska (pływająca kaczka oblepiona otaczającą ją ropą), wolności seksualnej 
(fruwające w powietrzu kolorowe prezerwatywy), pokoju na świecie (dwoje murzyń
skich dzieci owiniętych flagami amerykańską i radziecką, obejmujący się Arab i Żyd). 

Benetton zaszokował również poprzez stosowanie na plakatach symboli religij
nych. Jednym z nich był wizerunek całujących się księdza i zakonnicy, innym - wize
runek ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa otoczonego przez rzymskich żolnierzy77. 

Przykład 

Coraz częściej znajdują się finny próbujące naśladować Benettona. W 2005 roku we Wło
szech pojawił się plakat domu mody Marithe et F rancis Girbaud przedstawiający współcze
sną wersję słynnego obrazu Leonarda da Vinci .Ostatnia wieczerza n. Chrystus i apostołowie 
zostali na nim zastąpieni przez modelki reklamujące odzież. Plakat został zakazany jako ob
rażający uczucia religijne. 

Prowokujący charakter mają również rekłamy wykorzystujące wizerunki po
wszechnie znanych i szanowanych osób. Nie występują w nich jednak faktyczne 
osobistości, ale ich sobowtóry, albo wkomponowane zdjęcia. Przykładem takich re
kłam była kampania ukazującego się w latach dziewięćdziesiątych tygodnika Cash. 
Do jego czytania zachęcały wizerunki Edwarda Gierka oraz Lecha Wałęsy z ich cha
rakterystycznymi powiedzeniami "Pomożecie ... " oraz "Nie muszem, ale chcem ... ". 
Na dole plakatu widniał jednak niewielki dopisek "Nie ufaj własnym oczom. To 
jest Pan ... ". Reklama wzbudzała ogromne kontrowersje, ale miała bardzo pozytyw
ny wpływ na sprzedaż. Dobrym przykładem jest również reklama wódki Bełvede
re, w której występują sobowtóry Lecha Wałęsy i Wojciecha Jaruzelskiego (ze sto-

71 Przykłady szokujących reklam Benettona zawiera załącznik XII. 
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ganem "Belvedere łagodzi obyczaje"). a także kampania Radia RMF FM, w której 
leżąca naga modelka prezentowana była na tle posągów trzech najbardziej wpływo
wych w tym czasie osób w Polsce: prezydenta Lecha Wałęsy, premiera Józefa Oł.ek

sego oraz prymasa Józefa Glempa. Na plakacie widniał napis "polityka albo zdro
wie" i logo stacj i radiowej. 

Pytania i ćwiczenia 

1. Jakie motywy szokujące można spotkać w reklamach? Z czym związany jest ich kontrower
syjny charakter? 

2. Spróbuj znaleźć inne prL)'kłady reklam, które uznasz za szokujące. Przeprowadź w grupie 
kolegów dyskusję na ten temaL Czy opinie Twoje i Twoich kolegów są takie same? 



Słowniczek podstawowych terminów 
związanych z reklamą 

A 
Agencja fuli service - rodzaj agencji reklamowej zajmującej się realizacją wszystkich zadań 

związanych z działalnością reklamową -

Agencja medialna (dom mediowy)- rodzaj agencji reklamowej zajmującej się ustalaniem ogól
nej strategii mediów, analizowaniem grupy docelowej odbiorców, wyborem odpowiednich 
mediów, a w ich ramach środków reklamy, zakupem czasu antenowego i powierzchni rekla
mowych, analizowaniem wydatków konkurencji na poszczególne media 

Agencje reklamowe -firmy usługowe zajmujące się obsługą klientów w zakresie reklamy. Ich 
działalność polega na planowaniu i realizacji kampanii reklamowych za pomocą różnych me
diów i środków 

Aliteracja - powtarzanie jednakowo brzmiących głosek na początku wyrazów 

Animatic -wstępna wersja filmu powstała przez sfilmowanie kamerą wideo poszczególnych 
obrazków storyboardu (rysunków lub zdjęć) z podłożoną muzyką i głosem lektora 

Audyt.orium (grupa docelowa)-odbiorcy, do któnych kierowane są przekazy reklamowe 

B 
Badania telemetryczne - rodzaj badań oglądalności telewizji polegający na wykorzystaniu spe

cjalnego urządzenia zwanego telemetrem rejestrującego odbiór sygnału telewizyjnego 

Banner -prostokątny element graficzny statyczny lub animowany o różnej wielkości, często in
teraktywny, informujący o konkretnej firmie lub produkcie i umożliwiający wejście na stronę 
www z pełnym opisem 

Barwa -jakość koloru, od której pochodzi jego nazwa. 

Betacam - nagranie części wizualnej spotu (zdjęć fabularnych) 

Billboarei - najpopularniejsza tablica reklamowa wolno stojąca (tzw. freeboard) lub zawieszana na 
ścianie o wielkości około12m2 (najczęściej 504 x 238 cm oraz 400 x 300 cm), często oświetlo
na 

Slow-up - wielkoformatowa plansza reklamowa rozciągnięta na metalowej konstrukcji monto
wanej na ścianach budynków 

Brasilian cover- rozkladówki (czyli dwustronne reklamy) zaopatrzone w dodatkowe skrzydeł
ko i umieszczane na okładce 

Brief reklamowy - dokument opisujący zestaw informacji użytecznych w procesie przygotowy
wania kampanii reklamowej. Zazwyczaj dotyczą one odbiorców reklamy, celów kampanii, 
analizy rynku, budżetu reklamowego, idei i pomysłów związanych z realizacją kampanii 

Broszury - kilkustronicowe materiały dotyczące pojedynczych produktów i opisujące je w spo
sób bardzo dokładny 

Budżet reklamy -wszystkie nakłady, które ponosi firma na przeprowadzenie swoich akcji re
klamowych 
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Słowniczek podstawowych pojęć związanych z reklamą 

c 
Casting - dobór osób lub wybór obiektów i dekoracji występujących w reklamie 

Cenniki - materiały zawierające wykaz oferowanych produktów wraz z ich cenami oraz warun
kami zakupu l płatności 

Cityllght - tablica o wymiarach 1 ,2x1 ,8m, umieszczana na ścianach lub na przystankach auto
busowych l tramwajowych 

Częstotliwość efektywna (Effective Frequency)- parametr oznaczający minimalną liczbę po
wtórzeń danego przekazu konieczną, by odbiorca zapamiętaJ reklamę 

Częstotliwość reklamy (Frequency)- parametr pokazujący średnią liczbę kontaktów z przeka
zem przeciętnego odbiorcy w danym czasie 

D 
Dangler - stojący lub wiszący element obracający się pod wpływem ruchu powietrza 

Daughter windows - reklama internetowa w formie samodzielnego okna o dutych rozmiarach 
otwierającego się wraz z żądaną stroną www 

Diapazon - wolno stojąca tablica o wymiarach 1 ,4x2,0 m, ustawiona na betonowym cokole pro
stopadle do ulicy 

Display - gotowa ekspozycja produktu służąca jego przechowywaniu, prezentacji i sprzeda:ty 

Dysonans pozakupewy -to negatywny stan emocjonalny wywołany ujawnieniem się ujem
nych cech produktu czy skutków zakupu albo uświadomieniem sobie istnienia bardziej atrak
cyjnych możliwości zaspokojenia potrzeby 

Dżingle - krótkie, kilkusekundowe melodie lub piosenki, będące składnikami spotu reklamowe
go (np. slogany) 

E 
Efekt halo - przeniesienie nastroju wywołanego przekazem na reklamowany produkt 

Efektywność reklamy - to stosunek finansowych korzyści wynikających z prowadzenia kam
panil reklamowej do nakładów z nią związanych 

Emocje - to złożony proces psychiczny wywoływany przez bodźce zewnętrzne mający wpływ 
na dzialenie człowieka 

Epitet - wyraz, który, określając rzeczownik, nadaje mu specyficzne znaczenie 

Etyka reklamy - zespól norm moralnych i zasad postępowania przyjętych w branży reklamo
wej odnoszących się do relacji pomiędzy firmą a jej klientami, partnerami handlowymi, pra
cownikami oraz konkurentami 

F 
Faktyczny zasięg emi.sji reklamy (Target Rating Points - TRP)- parametr informujący, jaki od

setek docelowego audytorium oglądał ka:tdą emisję reklamy 

French door - okładka zawierająca otwierające się na zewnątrz skrzydełka , pod którymi ukry
ta jest reklama 



C-L 

French gate - rozkładówka (czyli dwustronna reklama) zaopatrzona w dodatkowe skrzydełko 
i umieszczana wewnątrz czasopisma 

l 
Intensywność kampanii reklamowej (Gross Rating Points - GRP) -inaczej wskaźnik pe

netracji, parametr obliczany jako suma TRP dla wszystkich emisji reklamy, podawany nie 
w procentach, ale tzw. punktach GRP. Można go również obliczyć, mnożąc zasięg reklamy 
przez jej częstotliwość 

Intermedia - wybór spośród dostępnych mediów reklamy 

lnterstitials - forma reklamy internetowej polegająca na wyświetlaniu się na calym ekranie mo
nitora treści reklamowej podczas przechodzenia z jednej witryny na drugą 

In tramedia -wybór środków reklamowych w ramach określonego medium 

lntranet - wewnętrzna sieć w firmie oparta na zasadach działania internatu i slużąca do komu
nikacji pomiędzy pracownikami 

J 
Jakość - zespół cech użytkowych, materialnych i emocjonalnych decydujących o stopniu za

spokojenia potrzeb lub zgodność z wyznaczonymi normami 

K 
Kampania reklamowa - koncentracja działalności reklamowej w określonym czasie 

Katalogi firmowe - wydawnictwa mające charakter zwarty, ale zawierające wyłącznie informa
cje o firmie, jej produktach i usługach 

K·board - dwustronna tablica reklamowa o wymiarach 2,2 x 1,6 m montowana na kioskach 
z prasą 

Kolor- postrzegana wzrokowo właściwość przedmiotu, zależna od stopnia pochłaniania , roz
praszania lub przepuszczania promieni świetlnych 

Koszt dotarcia do audytońum reklamy (Cost Per Point - CPP)- parametr wskazujący, ile 
kosztuje osiągnięcie 1 punktu GRP. Oblicza się go, dzieląc całkowite koszty kampanii rekla
mowej przez liczbę osiągniętych punktów GRP 

Koszt dotarcia do tysiąca odbiorców (Cost Per Thousand- CPT) - parametr pokazujący, 

jaki jest koszt dotarcia do tysiąca osób należących do grupy docelowej. Oblicza się go jako 
stosunek całkowitego kosztu kampani i i liczby odbiorców przekazu pomnożony przez tysiąc 

Krój pisma - zespól wszystkich liter alfabetu mających wspólne i charakterystyczne cechy 

L 
Layout - układ graficzny ogłoszenia prasowego, określający wzajemne proporcje i położenie 

nagłówka, treści zasadniczej, ilustracji, sloganu, znaku marki 

Linki (odnośniki) - krótkie informacje tekstowe umieszczane na najczęściej odwiedzanych 
stronach internetowych i umożliwiające przełączenie się na stronę reklamodawcy 
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Liternictwo- dział sztuki graficznej zajmujący się projektowaniem i wykonywaniem liter 

Logo - znak obrazowy lub symbol. którego zadaniem jest ułatwienie szybkiej identyfikacji 

Logotyp - nazwa firmy lub jej skrót opisany charakterystycznym krojem pisma 

Lojalność - powtarzanie zakupów tej samej marki 

M 
Mailing - wysyłanie informacji reklamowych za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail 

Marka - termin, symbol, wzór lub ich kombinacja stworzone w celu identyfikacji dóbr lub usług 
i wyróżnienia Ich spośród konkurencji 

Marketing - dostarczenie właściwego produktu, po właściwej cenie, we właściwym miejscu 
l czasie i przy użyciu właściwych środków promocji 

Master - montaż ostatecznej wersji filmu, obejmujący ostateczny montaż zdjęć, wgranie ścieżki 
dżwiękowej, wprowadzenie napisów pojawiających się w czasie reklamówki 

Materiały POS (Point-Of·Sa/e) - wszystkie materiały, których zadaniem jest reklamowanie pro
duktu w miejscu jego sprzedaży 

Media plan -dokument określający wybrane do kampanii media. środki i nośniki wraz z infor
macjami na temat daty i miejsca emisji, kosztów i założeń stawianych przed kampanią 

Media półkowe - materiały rek.lamowe wykorzystywane bezpośrednio na pólkach sklepowych 

Media reklamy - grupa środków przekazu o podobnym charakterze i sposobie oddziaływania 
na odbiorcę 

Media wymuszające - media, za pomocą któ:rych przekazy reklamowe docierają do odbiorcy 
nawet wtedy, gdy robi on coś innego 

Merchandislng - rozlokowanie produktów w sklepie, które ułatwia i uprzyjemnia nabywcom po
ruszanie się po nim, poszukiwanie i wybór produktów oraz ich transport aż do momentu za
płaty l zapakowania zakupów 

Metafora - przenośnia polegająca na zmianie znaczenia pojedynczych słów 

Minibl/lboard - nieoświetlona tablica na ścienna o wymiarach 252 x 119 cm 

Mnożnik mediów - zwiększanie efektywności reklamy pojawiającej się równocześnie w dwóch 
lub więcej mediach 

Mobil - płaska konstrukcja w formie przypominającej zwykły billboard umieszczona na przycze
pie ciągniętej przez samochód 

Moduł reklamowy - przestrzeń reklamowa w kształcie prostokąta , która ma szerokość poje
dynczej kolumny tekstu i wysokość 1/61ub 1/8 wysokości całej strony 

Motywy - dążenia do zaspokojenia potrzeb 

N 
Nadawca reklamy -osoba lub podmiot wysyłający komunikat reklamowy 

Nagłówek - element przekazu służący przyciąganiu uwagi nabywcy i nakłanianiu go do zapo
znania się z całym przekazem 

Nośniki reklamy- konkretne formy przekazywania informacji reklamowych. 



L-P 

o 
Ogłoszenie drobne -rodzaj tekstowego ogłoszenia reklamowego zamieszczanego na stro

nach zwanych ogłoszeniowymi 

On-exit windows - reklama Internetowa polegająca na samoczynnym otwieraniu się nowych 
okien reklamowych w momencie opuszczania oglądanej strony 

Opakowanie - element fizyczny, w którym umieszcza się produkt 

Osobowość- zbiór cech psychicznych i mechanizmów wewnętrznych , które odróżniają łudzi 

Outdoor (reklama zewnętrzna) - forma rekłamy obejmująca wszystkie formy powiadamiania 
przy użyciu środków rekłamy zewnętrznej o osobie, towarze, usługach łub ruchu społecz
nym, jawnie pochodzące od zamawiającego reklamę i opłacone przez niego w celu zwięk
szenia zbytu, rozszerzania klienteli, otrzymania głosów łub publicznej akceptacji 

p 
Pamięć -zdolność do tworzenia i magazynowania śladów uprzednich doświadczeń 

Płakaty - ogłoszenia zawierające reklamę łub !hasło przedstawione w artystycznej formie dru
karskiej, graficznej lub malarskiej 

Połe tekstowe - forma reklamy internetowej w postaci krótkiego tekstu reklamowego uzupeł
nionego łączem (linkiem) do strony firmowej; reklamodawcy 

Polityka szerokiej reklamy - rodzaj działalności reklamowej polegający na kierowaniu przeka
zów do szerszej grupy niż potencjalni nabywcy produktu 

Polityka wąskiej reklamy - rodzaj działalności reklamowej polegający na kierowaniu przeka
zów tylko do ograniczonej grupy odbiorców, znacznie węższej niż grupa potencjalnych na
bywców 

Pop-up windows - forma reklamy internetowej polegająca na automatycznym otwieraniu się 
wraz z określoną witryną internetową okna zawierającego treści reklamowe 

Pop-under windows - forma reklamy internetowej polegająca na automatycznym otwieraniu 
się okna reklamowego w momencie zamykania strony internetowej 

Portal internetowy - strona internetowa, od której internauci najczęściej zaczynają surfowanie. 
Mieszczą się na niej podstrony informacyjne, tematyczne, sklepy internetowe, poczta elek
troniczna 

Postawy - przychylne, neutralne lub niechętne nastawienia do osób, przedmiotów lu.b działań 

Poster - konstrukcja o wymiarach 60 x 80 cm, utrzymująca plakat reklamowy w witrynach skle
powych 

Posttest rekłamy - rodzaj badania marketingowego, którego celem jest dokładne zbadanie 
skutków oddziaływania reklamy i jej wpływu na zachowanie nabywcy 

Potrzeba -odczucie braku czegoś wynikające z dostrzegania różnicy między istniejącym sta
nem rzeczy a stanem pożądanych (oczekiwanym) 

Preferencje - systemy ocen, które każąjedne produkty cenić wyżej niż inne 

Pretest reklamy - rodzaj badania marketingowego polegającego na testowaniu przekazu rekla
mowego przed jego wyemitowaniem 

Prime time - najlepszy czas oglądalności telewizji lub słuchalności radia 
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Produet placement -eksponowanie w filmie logo lub produktu sponsora w zamian za wspar
cie finansowe produkcji 

Promocja- zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informa
cje o firmie, cechach produktu i przekonuje nabywców do zakupu 

Promocja sprzedaży - zespół środków mających na celu podwyższenie atrakcyjności produk
tu przez dodanie do niego różnorodnych zachęt materialnych 

Promotion~mix - zespół środków wykorzystywanych w procesie komunikowania się przedsię
biorstwa z rynkiem 

Prospekty - materiały informacyjno-reklamowe prezentujące firmę i jej ofertę, zazwyczaj kilku
lub kilkunastostronicowe, najczęściej przyjmujące postać luźnych kart wkładanych do papie
rowych firmowych teczek 

Przycisk reklamowy (button) - forma reklamy internetowej zbliżona do ban nera, ale o znacz
nie mniejszych rozmiarach umieszczana z boku witryny 

Psychologia konsumenta - dyscyplina naukowa badająca zachowanie człowieka pod wpły

wem oddziaływania różnych procesów marketingowych 

Psychologia reklamy - dziedzina psychologii zajmująca się wpływem przekazu reklamowego 
na postępowanie nabywców 

Public relations- działania mające na celu ustanowienie i utrzymanie jak najlepszych stosun
ków firmy z otoczeniem, poprzez budowanie jej dobrego wizerunku 

Publikacje luźne -wszelkiego rodzaju materiały promocyjne drukowane na zlecenie firmy 
l bezpośrednio jej dotyczące 

Publikacje zwarte -wszelkiego rodzaju wydawnictwa w formie książkowej wydawane przez 
wyspecjalizowane firmy i instytucje, w których można wykupywać powierzchnię reklamową 

R 
Ramówka- układ programu telewizyjnego lub radiowego, określający godziny emisji poszcze

gólnych programów l bloków reklamowych 

Reklama - wszelka płatna forma nieosobowego przedstawiania l popierania towarów, uslug lub 
idei przez określonego nadawcę 

Reklama bezpośredn ia - rodzaj reklamy polegający na dostarczaniu przesyłek reklamowych 
za pomocą poczty i doręczycieli 

Rentowność reklamy - miernik efektywności reklamy pokazujący, jaki dochód przynosi każda 
jednostka pieniężna zainwestowana w reklamę 

s 
Sandwich -dwustronna tablica o wymiarach 1,0x1.4 m umieszczana na slupach oświetleniowych 

Satysfakcja - uczucie zadowolenia wynikające z podjętych działań 

Shaped pop-up windows - odmiana standardowego okna pop-up, ale o Innym kształcie 
(np. reklamowanego produktu) 

Shelf extender - taca przymocowana do półki i zwiększająca jej pojemność 
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Shelf talker- listwa informacyjna umieszczana na półkach sklepowych 

Skuteczność reklamy - parametr określający, w jakim stopniu wyemitowana reklama zrealizo
wała postawiony przed nią cel komunikacyjny 

Slogan reklamowy - wyraża główną myśl reklamy za pomocą niewielkiej liczby słów, których sens, 
dobór, brzmienie i rytm umożliwiają wywarcie dużego wrażenia l sprzyjają zapamiętaniu 

Słowa kluczowe - forma reklamy internetowej polegająca na umieszczaniu treści reklamo
wych w wyszukiwarkach wykorzystywanych przez odbiorców przy poszukiwaniu informa
cji na określony temat 

Spam reklamowy - informacje niezamawiane m zbędne, najczęściej o charakterze reklamo
wym, które zapychają konto pocztowe, 

Sponsoring -finansowe lub rzeczowe wspieranie różnych organizacji, osób czy wydarzeń dla 
osiągnięcia celów promocyjnych, w zamian za eksponowanie danego znaku towarowego 
lub nazwy firmy 

Spot reklamowy - przekaz reklamowy nadawany w telewizji, kinie lub radiu 

Sprzedaż osobista -prezentowanie oferty firmy w toku bezpośredniej rozmowy sprzedawcy 
z potencjalnym nabywcą w celu doprowadzenia do zawarcia transakcji 

Stand - stojak służący ekspozycji produktów 

Storyboard - streszczenie fabuły filmu reklamowego zaprezentowane w postaci obrazków 
(rysunków lub zdjęć z dołączonym opisem muzyki i dźwięków, które powinny im towarzy
szyć) 

Strategia kreatywna - określa , jaki ma być ogólny kształt przekazu reklamowego, jakie są jego 
zadania l jakie efekty ma wywołać 

Strategia media.! na -ogólny opis planowanych działań reklamowych w mediach 

Strategia reklamy -podejmowanie decyzji dotyczących instrumentów i działań związanych 
z reklamowaniem produktów lnub firmy na rynku. 

Strip - plansza reklamowa o wymiarach 250-300x45 cm, instalowana na dachach kiosków pra
sowych 

Superside - tablica reklamowa o powierzchni większej niż 12m2 (np. 600x300 cm, 800x400 
cm, 1200x400 cm, 1200x300 cm. 1800x600 cm) 

System identyfikacji wizualnej -system umożliwiający firmie przekazywanie sygnałów, na 
których jej najbardziej zależy, to znaczy takich, które budują i utrwalają dobry wizerunek 
w otoczeniu 

Sztywna strona -wszyte lub wklejone w grzbiet pisma (w zależności od tego, w jaki sposób 
jest ono wykonane) strony reklamowe z grubszego papieru powodujące otwieranie się cza
sopisma na danej stronie 

Szyld - element, którego zadaniem jest odróżnianie punktu sprzedaży od innych i przyciąga

nie uwagi klientów 

ś 
Środki reklamy - konkretne środki przekazu, które wspólnie tworzą dane medium reklamowe 
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T 
Tapeta reklamowa (watermarl<) - forma reklamy internetowej polegająca na umieszczeniu w tle 

strony internetowej tapety zawierającej treści reklamowe (najczęściej logo reklamodawcy) 

Targi - miejsca spotkań handlowych organizowanych regułamie w tym samym miejscu, w usta
lonych odstępach czasu i o ograniczonym z góry okresie trwania 

T elemarketing -forma reklamy i sprzedaży polegająca na wykorzystaniu telefonu jako środka 
kontaktu z odbiorcą 

Topper - panel z reklamą umieszczony w gómej części innej ekspozycji 

Tożsamość firmy -zespół cech, które w istotny sposób odróżniają firmę od innych, a zwłasz
cza bliskich jej konkurentów 

T win - dwa sąsiadujące ze sobą w pionie billboardy o wspólnej powierzchni ekspozycyjnej 
504x500 cm 

u 
Układ literniczy - zestawienia liter i wyrazów, które tworzą przemyślaną kompozycję 

Ulotki -jedno- lub dwustronicowe materiały reklamowe przedstawiające pojedyncze produkty 

Unikatowa propozycja sprzedaży - jasno określone korzyści przedstawiane w reklamie od-
różniające markę od konkurentów i zachęcające do jej zakupu 

w 
Wizerunek firmy (image)- wyobrażenie o firmie istniejące w jej bezpośrednim otoczeniu, głów

nie w nabywcach, obejmujące zbiór pozytywnych skojarzeń wywołanych po usłyszeniu na
zwy lub ujrzeniu znaku graficznego 

Wklejka (próbka)- odpowiednio przygotowana porcja towaru w małym opakowaniu lub saszet
ce doklejana do wewnętrznych stron pisma lub jego okładki 

Wobbler- element informacyjny przyczepiony ,do półek na poruszającej się elastycznej listwie 

Wrzutka (insert) - rodzaj ogłoszenia reklamowego w formie luźnej ulotki dołączanej do czaso
pisma lub gazety 

Wskażnik kosztu sprz.edaiy (Cost Per Sale- CPS)- miernik efektywności reklamy słuźący do 
porównywania efektywności różnych środków reklamowych 

Wskażnik sympatii (likeability)- odsetek odbiorców, którzy oceniają przekaz jako podobający się 

Wszywka - rodzaj ogłoszenia reklamowego wszyty w grzbiet czasopisma lub gazety od ze
wnątrz lub od wewnątrz 

WWW (Worfd Wide Web)- zbiór powiązanych ze sobą tematycznie stron internetowych posia
dających wspólny adres 

Wystawy gospodarcze - miejsca prezentacji wyrobów danego kraju, regionu, firmy lub grupy 
firm, a nawet osób fizycznych, która ma na celu poinformowanie zwiedzających o możliwo

ściach i ofercie produkcyjnej oraz promowanie produktów i podmiotów 

Wystawy typu solo- imprezy organizowane w celu zaprezentowania oferty produkcyjnej i han
dlowej wobec partnerów pochodzących z kraju-gospodarza targów (tzw. dni narodowe) 



T-Z 

z 
Zachowanie konsumenta - wszystkie czynności związane z odczuwaniem i zaspokajaniem 

potrzeb 

Zapping - zmienianie kanałów telewizyjnych w czasie emisji bloków reklamowych 

Zasięg efektywny reklamy (Effective Reach) - parametr pokazujący, jaki odsetek odbiorców 
reklamy zetknął się z przekazem z założoną przez firmę częstotliwością, która umoż.liwia za
pamiętanie reklamy 

Zasięg reklamy (Reach) - parametr wskazujący, jaki odsetek odbiorców reklamy zetknął się 

przynajmniej jednokrotnie z przekazem reklamowym 

Zasięg techniczny - parametr obrazujący obszar, na którym można mieć kontakt z danym 
środkiem (kanałem) reklamy 

Zmęczenie reklamą- niedostrzeganie przekazów reklamowych lub negatywne nastawienie do 
nich wywołane zbyt dużą ilością reklam. z którymi styka się odbiorca 
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Załączniki 

Załącznik 11. System wizualizacji fi rmy 
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Żródło: J. Ahkom. Wizualizacja.finny, Instytut Marketingu, Kraków 1999. 
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Załącznik III. Rodzaje znaków marki 

Rodzaj znaku Przykłady 

Logo tematyczne • BoboFru ił 
Vegeta 

Logo symboliczne • korona: • zwierzęta: 

1!1 rJ 
Tńumph Peugeot 

• słońce: • kobieta: c ~ 
Polsat Wella 

Logo inspirowane heraldyką 

Tramwaje Warszawskie 

Logo abstrakcyjne 

11 fł 
Mercedes Citroen 

Logo inspirowane nazwą firmy 

~- ® ~ 
PlusGSM S heli 

Logotyp klasyczny l l!dil Amica 
Coca Cola Amica 

Logotyp w formie monogramu JVC IL;I 
JVC TOK 

Logotyp w formie kaligramu M I Q 
Kodak Leclerc 

ŹJ·ódlo: Opracowanie własne. 
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Załącznik IV. Przykłady różnych biletów wizytowych 

C•ndy Polska Sp. z o.o. 

Ul. Kwiatowa 3 
01·234 Warszawa 
Tel.: 987-65-43 

987-65-44 
987-65-45 

Fax.:987 -65-46 
Moble teł.: 0-601 234$-67 

Jan Nowak 
Sales Manager 
Free Standing Appłiances 

Jan Nowak 
SA1.U MASA(:EJt 

SNACK ll.lLI'OLAND 11 ~l'· ' u u 
WAMS7..AWA 

.,} K..rwro!Wlt liS 
0/ ·2)41~ ... 

IAJf<u (4'1-2Zi W/7 M 43 
,._ H."-:UJ •H-'U-10 

John Nowak 
''ARKf'TlN<i MA.:-AGOl 

PAZER POLS KA Sp. :t o.o. 
Ut.. KW!Al'UWA J/S 

Dl ·llłGOA~SK. ł!QLA~O 
TU. FAX .... .,. 7U.Jl 
l«l~IEJITElJFAX 9ł1U4Jl 

mgr JAN NOWAK 
~0.-Tocłlo- }AN NOWAK 

M•kKEn~<o DUlECTOR 

JANNOWAK --
Johann Nowak -
Adrn~wRf.N_ -3 1).1234580nn 
Ttltlon (Ol 23) • 56 78 90 
Auli> Tel. (Ol 23) 9 87 8S 43 

ZELMER 
ul. Kwt..towa 3 
01-234 Warsuwa 
.. 1.: (11-22) -~54 
fu.: (0-22) !187 ~54 
U. (11-22) N7 ~54 

Cł 

HIT 
HITc.no........_., 
Połl:bSp..zo.o.. 

ut K-~ 
01.-234 Wara:mwa 
101 (022)!l87-65-&3 
/Q (022) i56-78-IIO 

Źródło: Opracowanie własne. 

TOłQJO W.u;uw• v. &o.o. • 1.1.KW1Al'V'Ii.r. J 
•• l.J.I WA.ałilAWA • To..; --d( u ) ,.,..., ... łJ 

koMun:c ...... , (u.) )4~71fłJJ.łł67ł • F.u..: -.a (u l 6i-4·JJ•Io 

JAN NOWAK 
odwokol 

01-234 WorrtJJWO, ul. Kwio!owo 3/5 m 6 tol. 876-54-32 

KAMIS • PRZ\'PRAWY Sp. • o.o. OI·U4 w ......... ul Kwb.<owt ~/S 
o.l176-S4-JL ldJfu 917-6s-4J, Ib. 6S4-,l-IO 
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Schemat 
rozszczepienia 
światła białego 

na kolory 

Koło barw 

Interakcja pomiędzy 
różnymi kolorami 

Kompozycje 
kolorystyczne 

Załącznik VI. Światło i kolory 

cienka wiążka 
światła białego 

niebieski 

fioletowy 

zestawienie 
monochromatyczne 

zestawienie 
harmonijne 

Żt·ódlo: Opracoll'anie wlasne. 

czerwony 

pomarań

czowy 

zestawienie 
kontrastowe 



Załącznik VII. Przykłady reklam zewnętrznych 

plansza reklamowa 

nadruk na samochodzie 
dostawczym 

nadruk na firmowym 
samochodzie 
osobowym 

mobil 

VOLVO 

Skan-Car /
1 

SALON 
SPRZED,UV 

KOMIS 

·-· SERWJs - ·:..J 

- ·· ·._. / :_~- t~/:;!. 
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citylighty umieszczane 
na przystankach 

freeboardy 

billboardy 

Źródło: Opracowanie własne. 



• baner 

• baner pionowy 

• baner śródtekstowy 
.L 

Załączniki 

Załącznik VIII. Przykłady reklamy internetowej 

Otwórz konto 
lnteligo już dziś 0 

mtel 

• baner rozwijany 
1.1 iti . i!lłlii&IC.i.C 

11 

OSZCZĘDZASZ 
NAWET 

li 500 PLN 

ry 

:owal ustawe 
~005 , godz. 13:~ 
Nał w piątek u: 
IFE) .E_ 

Jstawe o doda 
) . 05.2005, go d z 
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Załącznik IX. Plan s u pennarketu 
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