


Co to jest reklama ? 
  

Reklama” -  pochodzi 

od łacińskiego 

reklamo, co znaczy 

‘krzyczeć do kogoś’ 

lub advertising od 

advertere, co po 

łacinie znaczy 

‘skierować na coś 

uwagę, spostrzec’.  

 









 
Reklamy opierają się na 
wartościach (rodzina, zdrowie, 
seksualność,  rozrywka). 

 
Bohaterowie reklam są młodzi, 
piękni, zdolni, mają czas wolny, 
cieszą się udanym życiem 
rodzinnym i zawodowym.  

 
To wszystko ma na celu 
skojarzenie sukcesu, 
przyjemnością z konkretnym 
produktem + krótkie,  
chwytliwe hasła, które szybko 
zapadnie  w pamięć. 





 Stare reklamy zachęcały 
do zakupu w sposób 
obiektywny i nie nachalny.  

 

 Reklamy miały formę 
informacji handlowych, 
zawierały nazwy oraz 
adresy sklepów. Zwracały 
się przy tym do 
wszystkich odbiorców. 
Jeśli towarzyszyły im 
ilustracje, które głównie 
malowano, pokazywały 
one reklamowany produkt. 
 



 Współczesne 

reklamy mają 

zaintrygować ludzi, 

zwrócić na siebie 

uwagę często w 

kontrowersyjny 

sposób. Autorzy 

reklamy całą grafikę 

tworzą na 

komputerach, 

używają photoshop. 





 Red Bull: Szopka 

(8 skarg, podtrzymane przez 

Radę Reklamy) 

 

Reklama wykorzystuje wizerunek 

Świętej Rodziny, do której 

przybywa czterech (zamiast 

trzech) króli, aby oddać pokłon 

Dzieciątku Jezus. Darem 

czwartego króla jest Red Bull… 

 

Główny zarzut: reklama kpi z 

Bożego Narodzenia i wrażliwości 

chrześcijańskiej; obraża uczucia 

religijne odbiorców, zwłaszcza 

osób wierzących. 
 



 Główny zarzut: szczególnie 
drastyczny obraz, który może 
zachęcać do aktów przemocy; 
umieszczenie tego typu layoutu w 
przestrzeni miejskiej zmniejsza 
również wrażliwość odbiorców na 
okrucieństwo. 
 

http://www.hatalska.com/wp-content/uploads/2008/06/playpalce.jpg


 Harnaś: Owieczka 
(5 skarg, oddalone przez 
Radę Reklamy) 

 

 Animowany spot 
reklamowy 
przedstawiający, jak 
Harnaś ratuje przed 
utonięciem owieczkę, tylko 
po to, żeby ją zjeść… 

  
Główny zarzut: reklama, 
choć nie pokazuje aktu 
przemocy, to jednak ją 
propaguje; jest obrzydliwa 
i „trochę” niesmaczna. 



 Department of Health: 
Hook  (774 skarg; 
podtrzymane przez ASA) 

 Kampania społeczna 
przeciw paleniu papierosów 
prowadzona przez Brytyjskie 
Ministerstwo Zdrowia w TV, 
prasie, na outdoorze i w 
Internecie. Najwięcej 
protestów wzbudziły 
billboardy, zostały określone 
jako „odrażające i 
wzbudzające strach, 
zwłaszcza wśród dzieci”. 



















 

  reklama podprogowa 

 reklama informacyjna 

 reklama 
przypominająca 

 reklama wspierająca 

 reklama stabilizująca 

 reklama ukryta 

 reklama 
wprowadzająca w 
błąd 

 reklama uciążliwa 



 



  

 



Reklama przypominająca  

 Reklama 

przypominająca jest 

szczególnie ważna 

w stadium 

dojrzałości produktu. 

Jej celem jest ciągłe 

przypominanie o 

jego istnieniu. 

 



 Reklama wspierająca dotyczy 

pomocy przy sprzedaży 

pewnych produktów, które 

reklamowane są przez 

inwestora. Taka reklama ma 

pomóc dla osoby, która 

inwestuje w kwestie promocji. 

 



Reklama stabilizująca 



    Polega to na służącym 

celom reklamowym lub 

promocyjnym 

przedstawieniu w 

słowach lub obrazach 

towaru, usługi, nazwy 

firmy, działalności 

przedsiębiorców, 

prezentujących w 

sposób wprowadzający 

w błąd odbiorców 

przekazu, co do jej 

charakteru, celu i 

przeznaczenia.  

 



 





: 

1. Powszechna informacja  
o produkcie. 

2.Finansowanie mediów 
działalności sportowej,  
  kulturalnej. 

3.Kształtowanie postaw 
społecznych. 

 



1. Wprowadzają w błąd 
odbiorcę. 

2. Wzbudzają nadmierną 
potrzebę zakupu. 

3. Promują zachowania 
społeczne i zwyczaje 
negatywnie wpływające na 
jednostkę. 

4. Manipulują odbiorcami 
przez użycie środków 
pozaracjonalnych, jak np. 
uzależnienie od papierosów 
i inne. 
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