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Комуникационни средства – част 2

6. Видове реклама според начина на възприемане
6.1. Зрителна /визуална/ - печатни материали, витрини, изложби.
6.2. Звукова /акустична/ - радио, аудиокасети, грамофонни плочи.
6.3. Звуково-зрителна /аудиовизуална/ - телевизия, мултимедии.
6.4. Зрително-вкусова – мостри и дегустации на хранителни стоки.
6.5. Зрително-обонятелна – ароматизирани рекламни материали.
6.6. Зрително-осезателна – мостри и материали, които могат да се видят, пипнат и усетят.
7. Видове реклама според степента на интензивност
7.1. Еднократна – еднократно използване на отделен канали или на рекламно средство.
7.2.Серийна – неколкократно разпространение на определено рекламно послание в серия обяви.
7.3. Кампанийна – масирана реклама в избран период от време, използваща обикновено различни канали и средства.
7.4. Перманентна – провеждана в дълъг период от време.
8. Видове реклама според използваните комуникационни канали
- пресреклама;
- радио- и телевизионна реклама;
- реклама чрез печатни издания;
- директна реклама;
- кинореклама;
- външна реклама;
- транспортна реклама;
- реклама на мястото на продажбите;
- витринна реклама;
- сувенирно-предметна реклама;
- авиореклама 
- други.
9. Рекламни канали и средства
9.1. Рекламоносител – материалният посредник за пренасянето на рекламата о дадена медия. Напр. когато за канал е избран периодичният печат, рекламоносителите могат да бъдат вестниците „Струма” и „Вяра”.
9.2. Рекламно средство – конкретният материализиран израз на рекламното послание при комуникирането му чрез даден канал. Напр.: клип, рекламен репортаж и др. 
9.3. Рекламни елементи – съставните части на даденото рекламно средство. Напр. в печатната реклама елементите са: заглавията и подзаглавията, основният текст, рекламният лозунг, илюстрацията, купоните и картите за обратен отговор и др.
9.4. Рекламни канали – комуникационни канали, използвани за нуждите на рекламата. Биват:
9.4.1. Електронноизлъчвателни медии – телевизия, радио, интернет. Това са най-използваните канали в рекламата, поради голямата им сила на въздействие и възможностите, които дават за налагане на нови идеи. 
	Предимства на телевизията:

	най-престижната съвременна медия;

предлага комбинация от картина, звук и движение направо в дома;
убедителна е – продуктът може да се демонстрира пред очите на зрителя;
има широк обхват и покритие.
	Недостатъци:

	Висока цена;

Не може да се преразглежда многократно подобно на брошурите;
Има слаба селективност.
	Рекламните средства в случая са:

	Спот-филми;

Рекламни клипове;
Спонсорирани предавания;
Телевизионни репортажи и др.
	Предимства на радиото:

	Достъпна медия – в почти всеки дом има радиоприемник, за слушането на радио не се плащат месечни такси;

Подвижна медия – може да се слуша докато човек е на път; /в развитите страни особено ефективни са рекламите по каналите, даващи информация за пътния трафик, защото имат много слушатели/;
Възприемането му е лесно и приятно;
Евтина медия е – цената на единица контакт е ниска;
	Недостатъци:

	Не пренася образи;

Слуша се пасивно и е нужно да се пробуди интереса на публиката.
Радио каналът се използва за рекламиране в местен и регионален мащаб за разкриване на нови обекти, пускането на нови филми и др.



