
2. Dział ania promocyj ne

NA TEJ LEKCJI:
. dowiesz się, na czyn Pole8dą dzirlania promocyjne;

. poznasz rodzaje reklarny;

. nauczysz się Prcj€ktol'ać ploste dzialania marketin8owe'

Działania promocyjne są ]ednym Ż instrumenióW malket ngowych' Maią na

celu prŻekaŻanie potencjatnym klientorn informacj] o dostępności oferowanych

!sług' proponowanych cen olaz a€Lrmentacj sklan]ającej do zakupu' celem
działań promocyjnych ]est lóWnież budowan]e poŻyiywnego \Ą]lze rU n ku tirmy.
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Folmy działań prcmocyjnych

Reklama

Rektama jest multimedialnym tekstem kUltury masowej' Jej forma i środki wy-
fazu Żależą od tego' W jakiej przestrzen] ma f!nkcjonować' Ze WZgtędLr na kanal
przekaŻu isposób funkcjonowan a możnawyróżn]ć następujące rodŻaje reklam:

r rcklama prasowa zam eszczana W gazetach iczasop smach, dostoso!łana
do ich rodzaiu i specyfiki (np. rektamy zegarkóW W czasopismach dla męż
czyzn)' postUgUje5ięobrazem stowem;

. reklama radiowa - emtowana W radiu: postuglje sę jedynie dźWlękem
(słowem, muŻyką, efektami akustycznym ), jest bardzo klótka, rnoże m eć
formę sce nki d ialogowej, p osenki, komUn katu itp';

r reklama telewiŻyjna - em]towana W tetewz]i;postuguje się ruchomym ob-
razem dźWięklem' może Wykorzystywać efekty specjatne] W najw]ększym

stopn]u Żaciera grance między rzeczywistością a iikcją, jest dla odbiorcy
n ajbardziej atrakcyjna, ma Więc stosUnkowo dUźą skLrteczność perswaŻyjną]

. reklama intemetowa _ fUnkcjonuje W sieci interneiowej; poslucuje slę sło-
Wem, obrazem, dźWięklem;może mieć różneformy: odrębne Witryny prodUk_

tu (strony W\łW), banery pojaw ające s ę na stronach na pżyktad serW]sóW

informacyjnych linki,listy reklamowe (malling);jestto re klama interaktywna,

umoźtwia odbiorcy zapytanle o cechy produktu, a naweizamóWienie go;

t reklama zewnętrzna - występuje W prŻestŹeni pubt cŻne]: na !licach, dro'
gach, elewacjach budynkóW stupach ogłoszeniowych, środkach komunikacj
(reklama tranz},towa)| ma folmę b]llboardóW' iabL]c ]nformacyjnych, szyl-

Promoc|a- dŻiałania przedsjęb]orstWa mające na cetLr zWiększenle popyt!
naoferowane UsłUg towary.

Agnieszka
Pole tekstowe
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dóW, neonóW itp'j poslugLrje s ę słowem i obrazem; lest zwięzta' Wvrazista
jednoznaczna, pon eważ oddziałrje na odbiorcę W bardzo krótkim czasie]

t rekLama mobiLna podobn e jak rektama lranŻytoWa WykorŻystLrje pojaŻdy,
na prŻykład billboardy na przycŻepach samochodóW' balony, sterowce| za'
l]cza s ę do n ej również prŻekaŻy leklanrowe za pośrednict\/!em teteJonóW

PrŻykladem mob LIego.ośnika rekLamoWegosą rÓwn]eż balony j śe |owce 1źrÓdlo
pL.qWe'W k/W k/GoÓdyear Blrnp) ldostęp 21.04.2020 r)'

t reklama bezpośrednia n]e WykorŻystuje medióW' ale W różny sposób sta_
la się dotrzeć do indyw]dLralnego odb]olcy, na przyklad poprŻeŻ olganizację
lalgóW, Wystaw, degLrstac]] czy demonstracj dz ałan a ploduktLr; przy okazii
lozdawane mogą być plóbki towaróW lUb drLrkowane mater ały rektamowe
(utotki, katatogi)l

. gadżety prŻednrioty' które są nośnikam] rektamy (zwykte toeo f]lmy), ale
sł!żą też in|ym celom, na prŻyktad koszLrlk Ż nadrL]k em' katendaŻe, dłu
Eop sV, kLrbk j

t ambi€nt m€dia n estandardowe formy Iektamy adresowane do Wąsk]ch
gfUp odbiolcóW, którzy charakteryzLrją s]ę m jędzy innym]odpolnością natra_
dycyjne formy re klamy; prŻykłade nr mogą być reklamy Urnieszczane nascho
dach, plyta.h chodnikowych, W pubtcŻnych toaleiach tLrb W form e graflitij

t p.ogramy loialnościowe - dłU gofaloWe działan ia m ające na celu b!dowan]e
trwalych !ł]ęŻ z klientam] popżeŻ na przykład karty stalego ktenta Lrpraw_
nja]ące do rabatóW ceno\łych lub plŻyznawanie pLrnktóW za korzystanie
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Firmy leklamoWe Wciąż poszUkUją nowych iorm dZiałal promocyjnych' Przyktad
taklch działań slanowi tak zwany ae romarketlng, czyt oddz]alywanie n e tytko na
zmyst WŻrok! isłuchLr' lecz także naŻmyst Węchu. Rozwói medlóW etekironicz
nych oraŻ pop!larność k nawpłynęly na roŻWó] formy Żwanej prod uct placement
(cz!,tal: prodakt ptelsment) czyli lokowania produkiu. Na ekranie bohaterowie
fitmU czy programLJ telewizyjnego postugują się prod!ktaml konkretnych firm
lUb o n]ch roŻmawlają' Ta forma reklamyjest W Polsce Lrnormowana prawn e od
2AII r.

Polskie przepisy określają lóWnież ograniczenia dotyczące tematyki formy re
klam' ZakaŻane jest między ]nnym leklamowanie:

t Wyrobół t\,łon owch'

t napojóW alkoholowyc h (zwyjąikiem rekLam piwa międzygodziną20 a ó W kl_

nach, telewizji, radiu),

r prodUklóW lecznlczych (n edopusŻczonych do oblotu,leków refundowanych,
środkóW o działaniu psychokopowym oraz tekóWWydawanych na rcceptę)'

Zakazane ]eai róWnież nadawanie reklam:

t ndwolu ącvc'r oe-oosled' io md'ol.r'ich do naovwdl 'd o ool]/.oW lJo Lsł g'

t zachęcających małoletnich do Wywierania presji na rodz]cóW tl]b nne osoby
W celu skłonienia ich do Żakupu reklamowanych ploduktów [!b ustug,

t W nleuzasadn ony sposób ukazujących małoletnich W niebezp ecznych sy

t oddziałujących W sposób Ukryty na podśw]adomość'

Ponadto reklama nle moŹe:

t narusŻać god ności lUdzk ej,

t Żawierać treści dyskrym in ujących ze WŻględU na rasę, płeć lub narodowość,

. ranić przekonań retgi]nych ltlb politycznych,

. zaqr.iżać f zyczneml')' psychicznernU lUb moralnemu rozwojowimatotetn ch,

! sprzyjać zachowaniom Żagrźającym zdlow u, bezpieczeństwu tUb ochronie

Llstawa o ochronie konkurencli konsumenta nakazLrje prod!centom udz elan e
rŻetelnej, prawdziwe] ipełnejinformacji' zwłasŻcza W przekazach reklamowych.
Zakazu]e równ eż kryptoreklamy' czyli pfaktyk stosowanych na przykład przez
dzenn karzy dążących do Uzyskania kofzyści maiątkowych' a pobga]ących na
zanrieszcŻeni! pŻekaŻU leklamowego sprawiaiącego WfaŹe]rie obiektywne],
rzetelnei nformacii.

Promoc|e cenowe są jedną z najpoputarn e]sŻych form działań promocyjnych'
Polegają międŻy innymi na sezonowych obn żkach cen UsłUg i towalów, takich
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]ak obn źka cen kot6]kc]iz mowej odz eŻy pod kon ec seŻonLr. P onoc]e ce|owe
mogą mieć ró\łn eż inne formy, na prŻykład dwa prodLr dy W cen e ednego'

Na]łyn| ejŚzym p Żykudemtak ejformy prÓńoc]ijen tzw .Ża ]y piątek ŻapocŻątko_
Wany w stanach Żj.dnocŻońy.r Wtym dn U (piątek po D. ! Dzi9kcŻynien a) roŻpo.zy
|as ę sezon ŻakupÓWy plŻe.] Bo7ym Nafux]zen en] 5kLepysąr]tuŻe]ohvalt. ofer!]ą
bordŻoatlacyj.eceny Tegod] aŻ.k!póVr'.].kor!]e pÓnad 1oo ń] oróWAńreryń'

AkwiŻycia jest 1ormą sp7edaŻy osob ste]. sprŻedawca (akw ŻVtor) osob ś. e

Public relotions (cŻytaj: pablik lile]sŻyn5)obo]mLr]e pta|owe dłLrgot]u]aia dŻ a_
tan a, ma]ące na celLr Zyskanie ]ak |ajw ększej licŻby potenc]alny.h klentóW'
Polega m ęczy nnym na ksŻtałtowaliLr pozytywnego WiŻelLrnkLr f Imy' bLrdovia

J",d o I

" "old' 'lod| - ooo "s' lA8o Ó ó -].'' lo'o'o/d o
cha ytatywnyc l oraŻ spol50r]ng

sponsoring jest folmą dziatalIości promocyirlej polegaiącei na prŻVklad na Ii
ooo oo o.o t. , r

oferowanych przeŻ n ą !5tug i prodLrktóW Przyktaden moŻe być fL ndowan e
nagród W korkLrrsach i teletLrrn e]ach' {nalsov/alrie proclLrkcj fitmowe] ]tele
WiŻyino], koncer1ó\ł innych,,l'ydażeń kLrlturalnych' Spol51rring |a]ur ększą
popL larnośc ą . esŻy s ę W 5porcie. DUże firmy f nans!ją clŻiatallość ktLrbó,',r
spo towy.h olaz ndyW dUalnych ŻawodnikóW' Wzamial ich togozna/dLrie 5ie na
stro]ach Żawodn kóW, balerach, a nawet na park]etach boisk.



ćWczENtE 5
Dopasuj opisy (A-n do poj*.

Dystrybucla

nłarketing mix

Segmentacja rynku

Public relaiions

lVarketinq

E

F

Dzialania prowadzone W celu komunikowanie się

Wyszukiwanie, pobudzanie i Żaspokajanie potrzeb

Planowanie, organizowani€ i kontrcla do9taraania

Produkt, cena, promocja, dysttybucja.

To, co W aeoywktości kupuie nabywca'

Gtupy klientóW do których kierowany jest plodukl'




