Митовете, с които не може да се разделим…
Jamie Hyneman и Adam Savage…едва ли има
някой, който да не е чувал за тях и да не им се
възхищава за това, което правят...разбиват
митове. Да, митове – такива неща, дето хората
са си наумили, че са факт, но всъщност са далеч
от истината. И като истински радетели на
истината те тестват всякакви абсурдни митове и
ги потвърждават или развенчават. Всъщност
техните опити, намерили израз в култовата
поредица „MythBusters” по Discovery Channel,
са сред най-гледаните предавания по този
канал.
В тази статия обаче няма да говорим за Jamie и Adam. А ще вземем пример от тях. И ако вече
се чудите какви пък митове ще разбиваме точно тук и сега...то отговорът е повече от ясен – за
рекламата, разбира се!
Странно, но факт: 20 години след началото на бурната рекламна история на българския пазар,
все още и потребителите и бизнеса имат безброй погрешни представи какво рекламата е и
какво не е. Митове, които са навлезни толкова дълбоко в обществото, че пречат на
нормалното развитие на рекламата.
Едва ли митовете за рекламата могат да се категоризират, тъй като всеки от тях пречи в
някаква степен на осъзнаването на рекламата като важна дейност, както за всеки бизнес, така
и за обществото като цяло. Но вместо да се осъзнава като такава, все още има много хора,
които не харесват рекламата, както и много компании, в които на използването й се гледа с
голяма доза скептицизъм.
Ето и някои от най-честите митове...
Рекламата само и единствено оскъпява стоките
Това е сред митовете, в които съм готов да се обзаложа, че вярват повечето потребители. В
основата на това напълно погрешно схващане стои високата цена, която рекламодателите
плащат за рекламните си програми. Според тази логика нещата са опростени до следната
схема: цена на стоката + цена за рекламата = общата цена. Да, ама не. Икономическото
обяснение е скрито в термина „икономии от мащаба”. Казано с прости думи тогава, когато
една компания разработва маркетинга си така, че да увеличава продажбите и производството
си, то разходите за единица произведен продукт намаляват.
Рекламата също така развива конкуренцията. А колкото повече конкуренцията се засилва,
толкова повече цените намаляват, особено на ценовочувствителни пазари като българския.
Тук обаче трябва да се каже и още едно нещо. Рекламата е информация за потребителите.
Едва ли са много потребителите, които осъзнават колко много по-информирани са в сравнение
с прадедите си или дори родителите си. Причината за това е преди всичко в развитието на
медиите (към това развитие рекламата има пряк принос) и наличието на достатъчно по обем
информация, насочена към потребителите на всеки продукт. Тази информираност ни
позволява да пестим време в търсене и да правим решенията си за покупка доста по-бързо и
ефективно. Това пести време, а в днешно време това отново са пари, спестени на потребителя,
който иначе гледа скептично към рекламата и нейния положителен ефект върху обществото.

Рекламираните стоки са некачествени – те затова се рекламират.
Това е друг стандартен потребителски мит за рекламата. Всъщност, говорейки за качества, то
днес потребителите откриват нови и нови качества на продуктите именно от рекламата. Ето и
един пример. Затворете очи и се опитайте да си припомните рекламите на дъвки. Какви са
техните послания? Че избелват зъби? Лекуват кариеси, като намаляват Ph-то след хранене?
Осигуряват свеж дъх? Грижат се за венците ви? Много потребители купуват дъвки поради
някое от изброените качества. А защо купувахме дъвки преди, когато нямаше реклама –
просто, за да дъвчем и правим балончета. Но днес рекламата е част от нашия живот и ние
откриваме много нови качества, които в крайна сметка са полезни за потребителите.
Но в мита за рекламата, която е само за некачествените стоки, има и друг проблем. Погрешно
е някой да смята, че рекламата може да накара който и да било да купува нещо некачествено.
«Да купува» – не веднъж, а многократно. Едва ли има бизнес, който да разчита на
еднократните покупки. Напротив, всеки бизнес печели и се развива най-вече, ако има
постоянни клиенти. Принципът на Парето 80/20 важи и тук – 80% от продажбите се правят от
20% от клиентите. И тези 20% са най-важните. Ако една стока е некачествена, рекламата може
да я продаде, но само веднъж. Никой, никой потребител няма да си купува и купува една
некачествена стока, която не му харесва, само защото тя се рекламира. Има едно древно
правило в рекламата и то е, че тя може само да ускори провала на една некачествена стока и
нищо повече.
Ако една стока е добра, то тя няма нужда да се рекламира.
Слава богу, повечето средни или големи компании на пазара са осъзнали важността от
поддържането на маркетингови комуникации. Но все още има значителен брой по-малки
компании, които отказват да мислят за каквито и да е форми на реклама, просто
защото...стоките са им достатъчно добри, за да се продават и без реклама. Похвално е, когато
на пазара има подобни стоки. Добрият продукт е в основата на всичко положително, което
може да се случи в маркетинга, но това, че един продукт е добър и се продава добре изобщо
не означава, че няма нужда от реклама. Напротив. Спомнете си рекламите на кренвирши от
преди 10 години... всъщност няма как да си ги спомните, защото такива нямаше. В тази
продуктова категория липсваха търговски марки, липсваше и реклама. Повечето
производители продаваха добре (поне по техните представи), докато в един момент не се
появи първата компания, решила да приложи брандинг и да започне реклама в тази
продуктова категория. И тогава голяма част от иначе «продаващите добре» производители
усетиха цената на «нерекламирането» и липсата на изградени марки. Рекламата осигурява
баланс, осигурява защита срещу промени в пазара, конкурентни кампании и всякакъв вид
сътресения, които често могат да имат пагубен ефект върху бизнеса. Един приятел и колега,
който често се налага да убеждава клиенти в нуждата от инвестиции в реклама, обича да
прави сравнение между рекламните бюджети и бюджетите за отбрана – никой не дава
милиони за отбрана, защото непременно иска да води война, а защото е нужно да може да се
защити, когато потрябва. Това е и ролята на рекламата и рекламните бюджети – да защитава и
развива позициите на една марка, дори и тогава, когато зад нея стоят добри продукти.
Рекламата е пари на вятъра. Преди година дадох пари за една реклама, но продажбите ми
не се увеличиха.
Отново класически мит. И за да бъдем честни – да, рекламата може да е пари на вятъра.
Всъщност, винаги, когато се прави непрофесионално и самоцелно е пари на вятъра. Но тогава е
заслужено, защото всеки рекламодател си заслужава рекламата. Важното в случая е да се
осъзнае, че рекламата има своите принципи и всяка компания, която прави реклама просто
защото трябва и защото другите го правят, то резултатът е пари на вятъра. Говорейки за
медийна реклама, то има доста рекламодатели, които се втурват да рекламират, без преди

това да са разработили (или възложили разработването) на медийна стратегия. Подобен тип
рекламодатели не поставят цели, те просто дават пари за реклама, без дори и да си направят
труда да проучат къде е тяхната аудитория (като медийно потребление). Как иначе може да си
обясним, че все още в българските медии могат да се видят много реклами, които са
публикувани в медии, които едва ли привличат каквито и да е целеви потребители за дадения
продукт.
Друг важен момент, свързан с митовете за рекламата, е връзката (пряката) между реклама и
продажби. Ясно е, че всeки рекламодател иска да получи бърза възвращаемост от
инвестициите в реклама. Това, обаче, невинаги е възможно. Преди всичко трябва да е ясно, че
продажбата не е функция на рекламата, а на маркетинга в неговата цялост. Защото една
продажба може да не се състои, дори и при перфектно планирана и реализирана реклама,
която е проработила и на практика. Не сте убедени? Ето един пример – случвало ли ви се е да
искате да си купите един продукт, за който сте научили от рекламата му, но да не може да го
откриете в магазина до вас. Проработила ли е рекламата в този случай? Да. Имало ли е
продажба? Не. Не защото рекламата е пари на вятъра, а защото нещо в сложната
маркетингова машина не е проработило и не е осигурило достъпността на потребителите до
продукта (дистрибуцията до възможно най-близките до потребителя места за продажба). Не
бива да се игнорира и факта, че всеки от комуникационните инструменти на маркетинга влияе
различно върху степента на готовност за покупка от страна на потребителя. Рекламата има за
цел преди всичко да информира, да популяризира, но не толкова да продава бързо (едва ли
има потребител, който да се втурне към магазина вследствие на видяна реклама). Без тази
информация обаче потребителите не могат да преминат напред към степента си на готовност
да купят. Други комуникационни инструменти като насърчаването на продажбите и
комуникациите на място на продажба имат далеч по-краткосрочно въздействие върху
продажбите. В крайна сметка точно поради това живеем във времена, където комбинирането
на различните комуникационни инструменти е ключа към успеха, а не използването
единствено и само на един от тях, бил той и рекламата.
Секс. Колкото повече, толкова по-добре.
В западно-европейската практика секса в рекламата се използва преди всичко при
рекламирането на дрехи и козметика. По нашите ширини обаче сексът е универсален
инструмент за продажба. Ауспуси, кренвирши, строителни материали и какво ли още не
включват като задължителен елемент в своите реклами секс. Че той привлича вниманието –
няма две мнения. И няма да развенчаваме този факт и да го митологизираме. Но няма как да
подминем факта, че секса е в састояние да разфокусира потребителя и да отклони вниманието
му от продукта и марката, особено когато няма как секса и дадения продукт да се свържат (с
извинение, че пак се връщам към ауспусите). В литературата отдавна е описан ефекта
«вампир», в който след видяна реклама със сексуален елемент потребителите запомнят
сексуалния образ и нищо от рекламирания продукт. Дали това е добре? Това, което в случая
трябва да развенчаем, е мита за «колкото повече секс в рекламата, толкова по-добре». Сексът
трябва да присъства в рекламата толкова, колкото наистина да привлече вниманието към
рекламата, да събуди нужните асоциации, ако това е сред целите на подобен апел, но в
никакъв случай да не засенчва до краен предел рекламираната марка.

Има още много митове за рекламата. От това дали всеки може да е рекламист, дали рекламата
е само творчество, и се стигне до актуалната тема «по време на криза трябва да се пести от
реклама». Едва ли една статия може да развенчае всички митове, но може поне да накара
повечето хора (и потребители, и представители на бизнеса) да се замислят и да потърсят
повече факти, стоящи зад подобни митове. От развенчаването на подобни митове за
рекламата интерес имат всички – потребители, рекламодатели, рекламни агенции, медии и
обществото като цяло. И колкото по-бързо обществото ни премине към «реализмът в

рекламата» (случайно получила се игра на думи с творбата на Росър Рийвс), толкова по-бързо
рекламата ще заеме подобаващо място в развитието на обществото ни.

Реклами на Международната рекламна асоциация (IAA), имащи за цел да повишат
общественото разпознаване на ползите от рекламата

