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Комуникационни средства – част 3

9.4.2. Периодичен печат – вестници и списания. Най-рано появилата се медия. Използва се за рекламиране на стоки за промишлено потребление, машини и съоръжения, козметика, облекла и др. Предимства:
	Позволява подробно да се обясни и покаже обекта на рекламата с илюстрация и текст, вкл. с добавени подлистници/напр. рекламните такива на Технополис към в. „Струма”./ 

Адресатът на рекламата може да я проучва многократно, да я осмисля, анализира, да изрязва талони и пр.
Много селективна – вестниците и списанията са ориентирани към точно определена аудитория, което прави рекламата особено ефективна. Напр. козметичните средства се рекламират в модни списания като Космополитен и  др. Колкото по-ограничен е териториалният обхват на един вестник, толкова по-привлекателен е за търговията на дребно. 
Рекламните средства обикновено са – обяви, малки обяви, реклами чрез жанровете: хроника, интервю, репортаж, готварски рецепти и др.
9.4.3.Рекламни печатни издания – каталози, проспекти, диплянки, листовки, брошури, справочници, указатели, пътеводители, календари, менюта, пътни карти и др. Техните предимства са:
	Високо качество на илюстрациите;

Дават възможност за по-обемна информация;
Създават престиж и фирмен стил;
Могат да се използват продължително.
9.4.4. Директна реклама – изпращане на рекламни послания до потенциалните клиенти или други лица чрез пощата или агенции за разпространение. Комуникирането с адресатите е директно – без посредничеството на масмедиите. Те се избират на базата на точна и контролирана методология, което увеличава ефективността на този вид реклама. Обичайно се изпращат писма, придружени от листовки, дипляни, брошури, каталози, мостри, образци или дребни подаръци.
9.4.5. Външна и транспортна реклама – обществените места и превозните средства се използват за въвеждане и напомняне за марката. Основните форми са: плакати, пана, светлинна реклама. Нужно е да се изберат многолюдни места. Предимства - бързина и простота на рекламния контакт. Недостатък – трудно измерване на ефективността.
9.4.6. Реклама на мястото на продажбата – съвкупност от мероприятия за оказване на въздействие върху клиента на мястото на покупко-продажбата. Напр.: светлинна информация, указатели, табла, щендери със специален дизайн, дегустации, демонстрации, модни и търговски ревюта. Този вид реклама цели:
	Да предизвика спонтанна покупка на стоката;

Да наложи нова марка;
Да промени решението за покупка;
Да засили предпочитанията към самия търговски обект.
9.4.7. Витринна реклама – важно средство за рекламиране и насърчаване на продажбите в търговията на дребно. На витрината се поставят образци от стоките, а също и рекламни плакати, съобщения за цени и пр., които трябва да хармонизират помежду си, с оглед привличане на вниманието на потенциалните купувачи. Предимства:
	Ненатрапчиво и без принуда предлага наличната стока на купувачите и ги привлича да влязат в магазина. 

Съдейства за изграждане и поддържане имиджа на магазина. 



