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АУДИОВУЗЕЛНО: рекламен постер и рекламен спор/реклама - презентација 

https://prezi.com/view/A7xmCkTuG5Sqv0uWp1YT/ 

 

Огласување, реклама  

Огласување 

Огласувањето е форма на јавна/објективна и убедлива комуникација/презентација; 
техника за промоција која треба да информира, убеди и да влијае врз јавноста (врз 
реалните и потенцијалните потрошувачи) за еден или за повеќе производи, услуги, 
настани, активности, идеи, поединци и/или економски организации или непрофитни 
организации.  

Дејвид Огилви, познат како „таткото на огласувањето“, рекол: „Јас не го сметам 
огласувањето како забава или како уметничка форма, туку го сметам како начин на 
информирање. Кога составувам оглас/реклама, не сакам вие да го сметате за креативен. 
Сакам да го сметате дека е интересен со цел да го купите производот.“  

Реклами  

Кога се плаќа, оваа медиумска порака се нарекува реклама. Може да биде во форма на 
натпис (од публикација), постер, билборд, леток, спот и сл.  

Рекламирањето вообичаено се поистоветува со рекламите, како еден вид на генерална 
замисла на промотивна активност. Меѓутоа, логичната разлика е дека рекламирањето е 
процес, а рекламите се производ на тој процес. Рекламите се вид на рекламирање каде 
што комерцијалниот производ го води потрошувачот до добавувачот, прозиводителот 
или продавачот.  

Рекламата ја дефинира врската помеѓу испраќачот и примателот. Огласувачот (испраќач 
на пораката) знае што неговиот пријател, потрошувачот (примателот на пораката), сака, 
и од друга страна тој е среќен дека неговата порака е прочитана/примена.  

Рекламна порака  

Директната цел на рекламната порака е да ја поттикне желба на потрошувачите и да 
формира позитивни асоцијации со рекламниот производ или компанија, цел која се 
исполнува со употреба на различни суптилни психолошки медоти на манипулација. Се 
почесто производите кои се рекламираат се пренагласени, заведуваат, апелираат на 
сексизам и површност, презентираат нереални приказни, создаваат нереални 
очекувања и генерално промовираат материјалистичко општество.  

Во оваа смисла, да се потсетиме на рекламните кампањи за време на празници – Божиќ, 
Велигден!  

Пораката која се пренесува до публиката мора да го привлече вниманието, да поттикне 
интерес, да ја „убеди“ таргет публиката и да предизвика таа да делува на одреден начин.  
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Поради ова, таа мора да е силна, привлечна, едноставна и концизна, да има само 
тема/предмет, лесно да се памети, да даде предлог за најсоодветното дејство, како и да 
ги прикаже придобивките на тие што го купуваат производот.  

Правила на рекламирање  

● Биди релевантен и концизен  
● Постави реални цели 
● Биди јасен и едноставен  
● Истакни ги практичните аспекти  
● Интелегентно употребувај боја 
● Користи ја секоја прилика да дадеш понуда и „рекламирај“ ја 

компанијата/институцијата/организацијата  
● Земи ја во предвид конкуренцијата и учи од нејзе 
● Комбинирај ја рекламата со други промотивни техники  
● Поттикнувај на дејство/акција  
● Наведи контакт адреса  
● НЕМОЈ да праќаш комплицирани пораки!  
● НЕМОЈ да праќаш повеќе пораки во истата реклама  
● НЕМОЈ да употребуваш премногу текст  
● НЕМОЈ да го користиш концептот и графичката форма непроменет долго време.  


