
РЕКЛАМА.........
Що е Реклама..... Видове... 

Начини……..Продукти............

ВАНЯ ПЕТРОВА



КАКВО Е РЕКЛАМА..?

Произтича от френската дума réclame, и 

от латинското reclamo, което означава  

„извиквам“ 



КАКВО Е РЕКЛАМА..?

РЕКЛАМАТА  има за цел да окуражи, и 

убеди, а в някои случаи тя дори 

манипулира
(това обикновено бива възприемано в негативен аспект)

Аудиторията
(зрители, читатели или слушатели, и т.н.) да 

предприеме или да продължи да предприема 

определено действие.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F


Под реклама се разбира :

разпространявана под различна форма и 

средства привлекателна информация за :

продукт, 

услуга,

място.....

и др., която е предназначена за определен 

кръг хора за да предизвика, или поддържа 

интереса им към тези продукти или услуги, 

така че те да могат да се продават.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82


Възникване на рекламите:

От най-стари времена хората 

изработвали предмети,

които използвали в ежедневието си. 

Понякога те заменяли свои предмети за 

неща, които им трябвали, но не можели 

сами да си направят. 



Замяната ставала на място, 

наречено пазар. 



Много по-късно търговията започнала да 

се извършва в магазини



Историческо развитие:

Първите рекламни съобщения се 

срещат още в 

древен Египет,

където са  правели съобщения за 

продажба на папирус, както и стенни 

плакати.



Една от най-старите реклами:

Е на.....................................................

КОКА   КОЛА

ОТ 1890  ГОДИНА



И тогава:

Колкото повече се 

развивало 

производството, 

толкова повече се 

чувствала по-

требността от 

разпространение на 

информация за стоките 

и услугите. Така 

възникнала ...



Рекламата



Тя се разпространява чрез :



Изисквания към рекламата :

1. Да се забелязва бързо

2. Да показва предимствата на 

стоката или услугата

3. Да се запомня лесно

4. Да показва кой е производителят 

5. Да внушава доверие към него



Когато говорим за реклама, 

трябва да знаем какво е :



ТЪРГОВСКАТА МАРКА Е:

Знак, който е способен да 

отличава стоките или 

услугите на едно лице или 

фирма от тези на други лица и 

може да бъде представен 

графично...............



Като например :



Могат да бъдат и :

Думи,.......Имена на лица,.......Букви,........

Цифри,...........Рисунки,............Фигури,......

Формата на стоката или на нейната

опаковка,.........

комбинация от цветове,........

звукови знаци...

или всякакви комбинации от такива

знаци.



Нека разгледаме една 

търговска марка



ПРОДУКТИ.............



А ПОЗНАВАТЕ ЛИ ТОВА ?



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО


