
1 

 

 

AUDIOVIZUALUL: publicitatea/reclama/stirea - sarcini 

 

 

 

Grupa I(RECLAMA) 
Cititi textul  de la reclama de mai jos si sugerati tehnici de imbunatatire a textului.  
 

 Ce mesaj general iti comunica o reclama? 

 Care e diferenta intre reclama si publicitate? 

 Ce tehnici de convingere au folosit  autorii reclamelor ptr a te determina sa le cumperi? 
 
Diferenta:RECLAMA/PUBLICITATE - este domeniul/procesul  
 
                     platita 
                     Articol, afis, 
                     spot publicitar               Perceptie:RECLAMA=PUBLICITATE 
 

 

 
 
Grupa a II-a(PUBLICITATE) 
 
Discutati urmatorul spot publicitar facut unui obiect/aliment(exemplul de mai jos) foarte 
cunoscut in tara dvs.  
https://www.youtube.com/watch?v=p7mNiR9K3pM 
https://www.youtube.com/watch?v=on1plM98Iqc 
 
Sugerati imbunatatiri ce pot fi aduse spotului publicitar si explicati termenii folositi. 
 

 Cum ne influenteaza publicitatea? 

 De ce publicitatea unui produs te determina sa il achizitionezi? 

 De ce publicitatea facuta unui produs poate fi nerealista?(Cauze/Efecte). 
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Grupa a III-a(STIREA) 

 

Luati ca exemplu stirea de mai jos si discutati elemente cunoscute/necunoscute,ce nu se 
precizeaza in stire,de ce stirea  poate fi adevarata sau falsa,etc. 
 

 Cum devine o stire –una de prima pagina? 
 
Cât de periculoasă poate fi epidemia de coronavirus din China și cât timp va mai dura.  

 

“Cel mai bun dintre scenarii ar fi ca ea să continue primăvara, vara, şi apoi să înceteze”, a 
declarat David Fisman, profesor la Universitatea din Toronto, autorul unui buletin publicat de 
Societatea Internaţională pentru Boli Infecţioase.Până weekendul trecut, se credea că 
persoanele infectate nu erau contagioase înainte de apariţia simptomelor (febră şi dificultăţi 
respiratorii, pneumonie), dar autorităţile chineze au anunţat acest lucru duminică, un aspect 
pe care Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) nu l-a confirmat deocamdată.Perioada de 
incubaţie începe doar să fie estimată - aproximativ două săptămâni sau chiar mai puţin. 
Potrivit OMS, ea ar fi cuprinsă între două şi zece zile.Numeroşi experţi au calculat, în ultimele 
zile, un parametru important pentru epidemii: rata de reproducere de bază, cunoscută şi sub 
numele „R zero”. Ea reprezintă, pur şi simplu, numărul de oameni contaminaţi de o persoană 
infectată.După măsurile de carantină, izolare, spălarea sistematică a mâinilor, purtarea de 
măşti, numărul mediu al infecţiilor ar putea să scadă.Însă efectul măsurilor luate de China în 
ultimele zile se va face resimţit peste una sau două săptămâni, spun oamenii de ştiinţă, căci 
acesta este ciclul virusului.Rata mortalităţii acestui coronavirus s-a situat până acum în jurul 
pragului de 3%, însă aceste rate au tendinţa de a creşte şi a descreşte: cresc la început, când 
cei mai vulnerabili mor, scad apoi şi reîncep să crească când alţi pacienţi decedează.” 

REFLECTIE 

 

Completează triagrama Venn.  
a. Enumeră aspectele specifice pentru fiecare concept: publicitate, reclamă, știre. 
 b. În spațiul care intersectează cercurile, scrie aspectele comune între publicitate și reclamă, 
de exemplu, sau publicitate și știre, reclamă și știre, apoi între toate trei. 
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RESURSE: 

 

Reguli privind publicitatea 
Pentru a realiza un mesaj publicitar și o campanie de succes, vei respecta unele principii 
și reguli, printre care: 
 
D Fii relevant și concis. 
D Stabilește obiective realiste. 
D Fii creativ și surprinzător. 
D Fii clar și simplu. 
D Evidenţiază aspectele practice. 
D Folosește inteligent culoarea. 
D Folosește fiecare ocazie specială pentru a face cunoscută oferta și 
firma/instituția/organizația. 
D Ia în consideraţie și învaţă de la concurenţă. 
D Combină publicitatea cu alte tehnici de promovare. 
D Fii flexibil. 
D Îndeamnă la acţiune. 
D Indică adrese de contact. 
 
 
D NU transmite mesaje complicate! 
D NU transmite mai multe mesaje prin același anunţ! 
D NU utiliza prea mult text! 
D NU păstra nealterat conceptul și forma grafică pentru o perioadă lungă de timp! 
 
             


