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Publicitatea 

Publicitatea este o formă de comunicare / prezentare publică / impersonală și persuasivă; o 
tehnică de promovare menită să informeze, să convingă și să influențeze publicul, atât 
clienții reali, cât și potențiali, despre unul sau mai multe produse, servicii, evenimente / 
activități, idei, persoane fizice și / sau organizații economice sau non-profit. 

David Ogilvy, cunoscut ca „părintele publicității”, a spus: „Nu consider că publicitatea este un 
divertisment sau o formă artistică, o consider mai degrabă un mijloc de informare. Când 
scriu un anunț, nu vreau să spui că ți se pare creativ. Vreau să ți se pară atât de interesant 
încât să cumperi produsul. ” 

Reclamele 

Când este plătit, acest mesaj media se numește anunț. Poate fi realizat printr-un articol 
(dintr-o publicație), poster, afiș, panou publicitar, pliant, spot etc. 

Publicitatea este percepută ca sinonimă cu reclamele și chiar ca o noțiune generală a oricărei 
activități promoționale. Cu toate acestea, diferența logică este că publicitatea este domeniul 
/ procesul, iar reclamele sunt produsul acestui proces. Publicitatea este un mod de discurs 
publicitar, un produs comercial care duce cumpărătorul la furnizor, producător, vânzător. 

Anunțul definește la superlativ conexiunea dintre emițător și receptor. Agentul de 
publicitate (expeditorul) știe ce își dorește prietenul său, cumpărătorul (receptorul), iar el, la 
rândul său, este mulțumit că gândurile sale au fost citite. 

Mesajul publicitar 

Scopul direct al mesajului publicitar este de a stimula dorințele clienților și de a forma 
asociații pozitive în raport cu produsul sau compania promovată, obiectiv care se realizează 
prin utilizarea unor metode de manipulare psihologică mai mult sau mai puțin subtile. Din ce 
în ce mai multe produse publicitare exagerează (vezi imaginea de mai jos), înșeală, apelează 
la sexism și frivolitate, prezintă povești iraționale, creează așteptări exorbitante și 
promovează, în general, o societate materialistă. 

Să ne amintim, în acest sens, de campaniile din ajunul sărbătorilor spirituale - Crăciun, Paște! 

Mesajul transmis publicului potrivit trebuie să capteze atenția, să trezească interesul, să 
convingă publicul țintă și să-l facă să acționeze într-un anumit mod. 

Pentru aceasta, trebuie să fie puternic, atractiv, simplu și concis, să aibă doar o temă / 
subiect, să fie ușor de reținut, să sugereze acțiunea cea mai potrivită, precum și beneficiile 
celor care vor achiziționa produsul. 



Regulile publicității: 

 Fii relevant și concis. 

 Stabiliți obiective realiste. 

 Fii creativ și surprinzător. 

 Fii clar și simplu. 

 Evidențiați aspectele practice. 

 Folosiți culoarea în mod intelligent! 

 Folosiți fiecare ocazie specială pentru a face cunoscută oferta și compania / instituția 
/ organizația. 

 Luați în considerare și învățați din competiție. 

 Combinați publicitatea cu alte tehnici de promovare! 

 Îndemn la acțiune. 

 Indicați adresele de contact! 
 

 NU trimiteți mesaje complicate! 

 NU trimiteți mai multe mesaje în același anunț! 

 NU folosiți prea mult text! 

 NU păstrați conceptul și forma grafică nealterate pentru o lungă perioadă de timp ! 

 

STIRILE 

Știrile sunt informații despre anumite evenimente actuale, comunicate prin intermediul 
mass-media scrise și audiovizuale. Acestea trebuie să se refere la fapte care privesc viața și 
dezvoltarea comunității. 

Piramida inversată 

Ca gen jurnalistic informativ, știrile trebuie să ofere răspunsuri concrete la întrebările: cine? 
(a facut ce? (a făcut) când? (a) unde? (a făcut), de ce? (a făcut) și cum? (făcut).  

Fără aceste răspunsuri, nu putem vorbi despre o știre completă. Știrile incomplete pot fi 
manipulative. Când scrieți și scrieți o știre, este recomandabil să aplicați tehnica „piramidei 
inversate”. 

Aceasta constă în prezentarea celor mai importante informații la începutul știrii, adică la 
baza inversată a piramidei, urmată de date explicative, complementare, contextuale și alte 
detalii. Urmează principiul: dacă, din lipsă de spațiu, am dori să renunțăm la unele informații 
din știri, am începe să „tăiem” de la final, adică am renunța la primele straturi ale piramidei . 
Astfel, am avea știri mai scurte, dar informațiile de bază nu își vor pierde sensul. 

Prin urmare, începutul trebuie să conțină noutatea, exprimată concret și concis, iar sfârșitul - 
date contextuale suplimentare, care ar ajuta cititorul să înțeleagă mai bine conținutul. 



Elementul definitoriu al știrilor este operabilitatea. O știre ar trebui să ajungă la consumatorii 
mass-media de îndată ce s-a întâmplat. În caz contrar, devine veche și informațiile nu mai 
sunt relevante - apar alte fapte, așa că vin știri noi. 


