(Статия без заглавие)
Статия без заглавие? Та това е като реклама без продукта, който се рекламира!
Да, точно така, и двата случая са възможни, а второто – реклама без продукта,
който се рекламира, е сред най-ефективните начини да се привлече вниманието на
потребителите в съвременната пренаситена от реклами среда.
Тийзър подхода в рекламата е известен и се практикува от много години по цял
свят. В България първоначално той навлезе плахо, после се разви и днес все повече
компании се опитват да го прилагат.
Същината на подхода е сравнително елементарен – преди да се развие същинската
рекламна кампания се планира един микропериод (обикновено 2-4 седмици), в
който се разкриват отделни елементи от рекламата, но не и нейната същност –
рекламирания продукт. Тази част от кампанията се нарича тийзър (teaser) и цели да
провокира потребителите да си зададат въпроса какво всъщност е това и какво се
рекламира. Съвсем наскоро в българската практика подобен подход беше
приложен от автомобилен производител, чиито билбордове изглеждаха така:

Важно е обаче да се знае, че използването на тийзър в рекламата е предпоставка,
но не и гаранция за успех. Има някои важни правила, които всеки планиращ
подобна кампания трябва внимателно да обмисли, за да превърне планираната
кампания в успех.
Едно от най-важните правила е между teaser кампанията и последващата кампания
(reveal частта, в която се разкрива продукта) да има ясна и логична връзка. Тази
връзка е важно да се осъществи в две направления:
- Творческото решение да осигури подобна връзка, както по отношение на
визуалните компоненти на рекламата, така и от гледна точка на копирайтинга.
По този начин всеки потребител, видял и двете части на рекламната кампания,
ще направи връзка помежду им.

-

Медия планирането. Творчеството може да осигури връзка между двете части
на кампанията, но ефект от това ще има само и единствено, ако потребителите
видят и двете части. Това зависи до голяма степен от медия планирането, което
трябва да осигури teaser и reveal частта на подобна кампания да се планират на
едни и същи места. Така например, по отношение на външната реклама е важно
едни и същи позиции да бъдат ангажирани и за двете части. Така се предполага,
че сравнително висок процент от хората, обхванати от първата част на
кампанията, ще станат обект на въздействие и от втората. Същото важи и за
другите типове медии – телевизия и радио (едни и същи рекламни блокове),
вестници и списания, интернет.

Ако посочената връзка не се осигури, то има вероятност част от потребителите да
видят единствено teaser кампанията, но без впоследствие да разберат всъщност
реклама на какъв продукт е това. При обратния случай потребителите виждат
същинската рекламна кампания, но липсва заинтригуването преди това, което до
определена степен намалява рекламното въздействие.
Друг важен момент, който не бива да се игнорира, е степента на заинтригуване и
провокация. Безспорно силна провокация в teaser частта на кампанията е важно да
бъде последвана от задоволяващ последващ отговор, в противен случай много хора
ще интерпретират рекламната кампания като „много шум за нищо“.
Точната продължителност на teaser частта от кампанията също е от значение.
Прекалено дълго продължаващи провокации обикновено отегчават потребителя и
износват посланието в рекламата. От друга страна периодът не трябва да е
прекалено къс, дотолкова, че да се види от малко на брой хора. Обикновено за
нормална продължителност на една teaser кампания се считат 2 седмици, освен ако
няма други фактори, предопределящи по-дълъг период. Важно е да се наблегне и
на факта, че обикновено хората забелязват подобна рекламна тактика бързо и тук
рекламната честота не е нужно да бъде особено висока, т.е. за кратък период
рекламната ефективност е осигурена и последващо продължаване на тази част от
кампанията не води до допълнителен резултат, а само до допълнителни
инвестиции.
В рекламната практика освен описания дотук последователен модел на teaser
кампания (кампанията първо провокира чрез teaser, а след определен период от
време идва и reveal частта) се наблюдава и паралелен модел, при който
провокацията и отговорът се реализират почти едновременно. Пример за това е
реклама, публикувана в списания, като teaser рекламите са на по-предни страници,
а на последващите ги идва и reveal частта. Подобна тактика може да се реализира и
при външната реклама – потребителят първо вижда няколко билборда, които
провокират интереса му, а след няколко метра и самата реклама, която разкрива
продукта.
В заключение може да се каже, че при добро планиране този подход в
съвременната реклама дава резултати, разбира се, стига да се практикува с мярка и
мисъл.

