Медийната среда – фактор за ефективност на рекламата
Реклама на автомобилен бранд с послание «Завои. Колкото по-остри, толкова
по-добре», публикувана непосредствено до статия за трагедията в река Лим, при
която рейс, изпуснал остър завой, пада в реката и убива 14 български деца.
Реклама на банка с послание «Депозит+
няма да ви направи богат. Разчитаме, че вече
сте.» публикувана до статия със заглавие
«Пенсионери се свиват в гараж».
Интернет банер (expandable) на друга
банкова институция с послание «Заедно можем
да местим граници!» в непосредствена близост
до статия за цунамито в Япония и заглавието
«Страхове в Япония: Сеизмолози чакат нови
трусове».
Реклама на петролна компания с послание
«Всеки път ти върви», публикувана до няколко
статии, описващи взрив в бензиностанция, при
който един човек намери смъртта си. Част от
заглавията са «Майката на Добри не успя да го
погребе», «Сменят превръзки с упойка» и т.н.
Телевизионна
реклама
на
телекомуникационен оператор, в която
родилка започва раждането в асансьор. По
същото
време
медиите
широко
отразяват трагичен инцидент от Майчин
дом, при който 12 души (сред които и
няколко родилки) са наранени сериозно от
пропаднал асансьор.

Отново телевизионна реклама (cut-in) на продукт с послание „Вдигни
самолета“, съпроведена от визията на издигащ се самолет, излъчена докато
водещите на съответното предаване анонсират скръбната вест за кончината на
известен театрален режисьор.
Това са само 6 примера на това как медийната среда въздейства върху
ефективността на рекламата. На практика примерите са много повече,
отколкото предполагаме, че е възможно.
Темата за ефективността на рекламата има много гледни точки. Редица
изследователи прилагат разнообразни методи за нейното измерване. Тяхната работа

основно се фокусира върху самите реклами и тяхното въздействие върху
потенциалните потребители. Често обаче тези изследвания анализират ефективността
на рекламата без анализ на въздействието на медийната среда върху нея, най-малкото
поради факта, че медийната среда се оформя в много кратък период преди самото
публикуване или излъчване на рекламата.
В тесен смисъл медийната среда е средата на конкретния рекламоносител, в
който информационното съдържание и рекламната комуникация съществуват
паралелно и на случаен или нарочно търсен принцип си взаимодействат.
В по-широк смисъл отделните рекламоносители заедно оформят обща медийна
среда, в която информационния поток от всички носители, както и публикуваните или
излъчени в тях рекламни послания си взаимодействат (отново на случаен принцип или
в резултат на планирана интегрирана активност, като в този случай се наблюдава и
синергичен ефект).
През последните години медиите стават все по-отворени към разнообразни
форми на корпоративна комуникация, които до определена степен (често немалка)
интегрират в себе си елементи на редакционното съдържание с елементи на
рекламната комуникация. Тогава, когато подобно съчетание носи ползи за
рекламодателя (пр. реклама на продукт за отказване от цигари до статия за вредата от
пушенето) проблем няма. Но в разгледаните в началото на този текст примери
проблем определено съществува.
Доколко обаче изследванията в рекламата могат да проследят тези проблеми? И
по-важното: доколко тези проблеми могат да се предотвратят с навременни действия,
най-вече от страна на медиите?
Целта на рекламните изследвания е да оценят преди всичко самата реклама и
нейните елементи, като целта на изследователите, маркетинговите или бранд
мениджъри и рекламните агенции е да бъде създадена най-успешната реклама от
гледна точка на поставените пред нея цели, аудитория и подбрани медийни канали.
Дори и определен вид рекламно изследване да успее да засече евентуална опасност от
изкривяване на контекста на рекламата от гледна точка на медийната среда, то
стремежът на маркетинговите специалисти би трябвало да се концентрира върху попрецизно последващо медия планиране, което да не допуска подобно изкривяване, а
не върху отхвърляне на подобни реклами поради хипотетичната опасност.
За приложимостта на използваните методи за изследване на рекламната
ефективност при анализ на въздействието на медийната среда могат да се направят
няколко важни извода:
 Предварителните изследвания на рекламната ефективност не биха могли да
засекат евентуален конфликт между рекламата и медийната среда преди
публикуването на рекламата, поради невъзможност медийната среда да бъде
предвидена в детайли. Най-честите конфликти между рекламата и средата, в която
тя е поместена, са резултат от редакционни материали, които са публикувани в
непосредствена близост до рекламата. Ето защо изследванията, провеждани преди







публикуване могат евентуално само да очертаят евентуален проблем и да насочат
вниманието към необходимост от по-прецизно медийно планиране. Като пример
за по-прецизно медия планиране може да се посочи изборът на запазени позиции,
което би гарантирало, че рекламата няма да се публикува в рубрика „Криминално”
например.
Методи, изследващи рекламната ефективност след публикуване на рекламата
(следящи и последващи) могат да регистрират подобни конфликти, но постфактум
– т.е. те не могат да предотвратят конкретния конфликт. Тези техники обаче биха
могли да се използват успешно за бързо и адекватно разрешаване на възникнали
проблеми – при реклама, която вече е излъчена в неподходяща медийна среда,
като основната цел тук ще бъде да се предотврати повторен подобен проблем със
следващи реклами, част от провежданата кампания.
Аудиторните изследвания на медиите не биха могли да се използват за индикатор
на евентуални проблеми, свързани с изменение на контекста на рекламата в
медийната среда.
Медийната среда получава своя конкретен облик в изключително кратък времеви
порядък преди излъчването/публикуването на рекламата. Това важи в най-голяма
сила за пресата и по-конкретно всекидневните издания, при които подготовката за
печат и набора на информация приключва буквално часове и минути преди печат.
Това обстоятелство е сериозна пречка пред наличните методи за измерване на
рекламната ефективност да намерят приложение при разрешаването на проблема,
простиращо се отвъд неговото индикиране.

С цел установяване на сериозността на проблема, през 2010 год. в агенция
Прагматика беше проведено качествено изследване (чрез дълбочинни интервюта),
което анализира отношението на потребителите към примери като тези, приведени в
началото на статията. В хода на проведената дискусия тестваните материали
акумулираха негативни оценки и коментари сред изследваните лица. Беше споделено
мнението за явен конфликт и противоречие между статиите и съпровождащите ги
реклами – “Потресаващо е”, “Прекалено сериозни, мрачни и трагични са статиите,
за да се съпътстват с реклами и то на половин страница”, “Пример за рекламен
абсурд“. Според лицата, е направен опит за възползване от силното смислово
натоварване – трагични новини и инциденти, което обаче носи отрицателен заряд и
негативни емоции и послания. Негативните послания се пренасят и върху самата
реклама, като я правят слабо ефективна - не се забелязва и възприема основната
рекламна идея, тъй като читателите остават под силното въздействие не на рекламата,
а на статията.
Изследването установи и една интересна теза - че на коментираните реклами би
могло да се гледа и от положителната страна. Като основен аргумент в полза на това
твърдение беше спомената възможността на промотиращата фирма да убеди
читателите и да създаде усещането у тях, че рекламираният продукт е решението,

превенцията или изходът от подобни трагични събития и случайни инциденти – “На
всеки може да се случи инцидент и това е доста убедителен начин да се решиш да
застраховаш себе си и своето семейство”
Интересен е и фактът, че примерите за конфликт между рекламата и
медийната среда правят впечатление и се осъзнават като проблем дори и преди да се
онагледят с конкретни материали. Като примери за подобни „рекламни абсурди“
изследваните лица дават публикуването на реклами в близост до некролози.
Сам по себе си анализираният проблем се корени във факта, че често в самите
медии (където медийната среда получава своя конкретен облик) хората, ангажирани
със създаването на информационния продукт нямат пряка връзка с хората от
рекламния отдел. Ако всекидневните издания бяха посочени като най-ярък пример за
възникването на подобен проблем, то отнесено към тях журналистите и редакторите
нямат пряк контакт с рекламата (извън този контекст оставяме т.нар. хибридни форми
на комуникация), а често самите страньори и хората, занимаващи се с макета на
съответните страници боравят с рекламата единствено по отношение на нейния
размер, но не и съдържание. Едва в последните часове на предпечат конкретно
разработените журналистически материали попадат на съответните страници, където
се „наливат“ и рекламите в предварително подготвените за тях места, на база
подадените заявки за реклама.
На практика това означава, че в подобна ситуация проблемът зависи от много
човешки фактори - както неговото засичане, така и опит да бъде разрешен.
Начинът подобен конфликт на медийната среда с рекламите да бъде засечен е
анализът на съответствия помежду им. Подходящо решение в тази насока е да се търси
анализ на съдържанието на база контекст. Подобно съпоставяне може да се базира
както на ключови думи, така и на по-сложни системи, които лингвистичното
инженерство познава и развива (вкл. и чрез изкуствен интелект). Разработването на
софтуерни модули, които са интегрирани със системите за предпечат и контент анализ
е допълнително решение на подобен проблем. Тези подходи се анализират и развиват
и към настоящия момент има изградена основа, на която може да се стъпи при
разрешаването на проблема, стига медиите и рекламодателите да обърнат достатъчно
сериозно внимание на подобни казуси. Посочените в последните редове методи
позволяват засичането на потенциални конфликти между медийната среда и
рекламата. Тяхното последващо разрешаване (чрез разместване на реклами, замяна на
реклами със служебна информация като автореклами и други) е вече въпрос отново на
човешкия фактор, добрата и ефективна организация на работата и накрая, но не на
последно място – на повече воля от страна на медиите и рекламодателите да обърнат
внимание на подобни казуси, които, както беше подчертано и в началото, се случват
по-често, отколкото ни се иска.

