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Imię i nazwisko autora:  

Maria Krogulec - Sobowiec 

Scenariusz nr 2 zajęć z nauczycielami 

Temat zajęć:. Projektowanie reklamy projektu edukacyjnego 

 

Wprowadzenie  

Reklama wkroczyła w nasze życie i towarzyszy nam na każdym kroku odgrywając ważną rolę przy 

dokonywaniu wyborów związanych z zakupem towarów i usług.. Zajęcia te wprowadzają 

nauczycieli niezwiązanych z ekonomią w tematykę związaną z marketingiem MIX, ze szczególnym 

uwzględnieniem promocji i reklamy. Poznane zasady tworzenia reklamy i wpływ reklamy na nasze 

życie będą wykorzystane do tworzenia przez uczniów reklamy projektu edukacyjnego. Zajęcia 

uświadamiają nauczycielom konieczność podejmowania działań promocyjnych przez uczniów 

podczas realizacji projektu edukacyjnego zgodnych z Kodeksem Etycznym Reklamy.  

 

Cele zajęć: 

Uczestnik szkolenia (nauczyciel): 

 Zapoznaje się z podstawowymi funkcjami reklamy; 

 ocenia wpływ reklamy na wybory w zakresie zakupów; 

 rozróżnia rodzaje od reklamy; 

 odkrywa sztuczki reklamowe, 

 wyjaśnia zasady tworzenia reklamy wg modelu AIDA, 

 analizuje przykłady budowy reklamy wg modelu AIDA, 

 analizuje przykłady stosowania marketingu MIX w praktyce, 

 zapoznaje się z Kodeksem Etyki Reklamy, 

 prezentuje pracę zespołu 

Metody i formy pracy: 

 pogadanka, 

 miniwykład problemowy wspomagany prezentacją multimedialną 

 asocjogram 
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 dyskusja dydaktyczna 

 praca z tekstem 

 praca jednorodna w małych zespołach 

 praca zróżnicowana w małych zespołach 

Środki dydaktyczne 

 załącznik 1.  

 załącznik 2.  

 załącznik 3. Przykłady budowy reklamy wg modelu AIDA 

 załącznik 4. Przykłady stosowania marketingu MIX w praktyce 

 załącznik 5. Kodeks Etyki Reklamy 

 załącznik 6. Analiza przykładów reklam pod względem spełniania Kodeksu Etyki Reklamy 

 prezentacja multimedialna „Jaka jest reklama w XXI wieku?” 

 Plakat przedstawiający walizkę  i plakat przedstawiający kosz 

 Rzutnik multimedialny 

 Flipchart, flamastry 

 samoprzylepne karteczki 

 arkusze papieru formatu A2 

 masa mocująca 

Czas zajęć: 45 min.  

 

Przebieg zajęć: 

Konsultant zapoznaje uczestników z celami zajęć i przedstawia miniwykład problemowy na temat 

„Jaka jest reklama w XXI wieku?” wspomagany prezentacją multimedialną.  

Miniwykład „Jaka jest reklama w XXI wieku?” 

Marketing MIX 4P 

Marketing MIX, potocznie określany mianem 4P - produkt, cena, dystrybucja oraz promocja to 

podstawowe elementy, dzięki którym przy ich umiejętnym oraz właściwym zastosowaniujesteśmy 

w stanie osiągnąć sukces. 
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Produkt - W ujęciu marketingowym oznacza wszystko to, co posiadamy i chcemy wprowadzić na 

rynek w celu sprzedaży. Nieważne czy są to dobra materialne, czy usługi, które chcemy świadczyć, 

na rzecz drugiej osoby. Do produktu zalicza się także wszystkie elementy, które mają służyć w celu 

pozyskania do siebie klienta, a które być może są ujęte już w kosztach danego dobra. Ideą produktu 

jest jego przeznaczenie, które ma za zadanie w pełni zaspokoić potrzeby konsumenta. 

Cena - Niewątpliwie najważniejszy współczynnik, który w szczególności decyduje o popycie na 

dane dobro. W teorii wygląda to w ten sposób, iż należy określić poziom równowagi cenowej, 

względem producenta, który przy cenie x zgadza się na sprzedaż danego dobra, a konsument tą 

cenę reflektuje. Jednakże w praktyce wygląda to zupełnie inaczej, ponieważ producent dąży do 

osiągnięcia jak najwyższych przychodów, przy jak najniższych poniesionych kosztach, w 

szczególności podczas kryzysu na rynku. 

Jednakże cena ma istotny wpływ na postrzeganie produktu w oczach potencjalnego konsumenta. Im 

konsument bogatszy, tym bardziej wymagający. Jeśli cena względem produktów substytucyjnych 

będzie nieco wyższa, konsument może zdefiniować ten aspekt jako pozytywny, ponieważ będzie 

wychodził z założenia, że droższy produkt jest lepszy. 

Dystrybucja - Dlatego też bardzo ważne jest zdefiniowanie kanału dystrybucji oraz określenie 

grupy docelowej, do której skierujemy swoje produkty. Jeśli nasz produkt jest dobry i chcemy, aby 

był także dobrze postrzegany przez konsumentów, rozprowadzamy nasze produkty do sieci 

niedyskontowych typu: Intermarche, Piotr i Paweł, Alma itp., aby nasz produkt znajdował się na 

półce z równie dobrymi produktami. 

Promocja - Kiedy mamy już za sobą proces dystrybucji należy skupić się na promocji swoich 

produktów, gdyż jak wiadomo reklama jest dźwignią handlu. Ważne jest zdefiniowanie z jakich 

środków masowego przekazu ma wypływać nasza reklama. Nie bez znaczenia jest, czy 

zdecydujemy się na reklamę telewizyjną, radiowa, prasową, czy internetową, a może wszystkiego 

po trochu, tak jak to było w kanale dystrybucyjnym. Tutaj także musimy uwzględnić, do jakiej 

grupy docelowej jest skierowany nasz produkt, abyśmy mogli wybrać odpowiedni kanał i formę 

publikacji naszej reklamy, aby jak najwięcej interesujących nas osób dowiedziało się o istnieniu 

naszego produktu. 

Historia reklamy 



 

 

 

TBF – Ku lepszej przyszłości – Edukacja jako miejsce promocji regionów Świętokrzyskiego i Abruzzo

Początki reklamy sięgają bardzo odległych czasów. Pierwsza udokumentowana pisemna reklama 

powstała już w starożytnej Grecji. Miała ona na celu spisanie ważnych wydarzeń kulturalno-

sportowych. W średniowieczu dominowała reklama ustna, gdzie zachwalano dany produkt 

sprzedawany na straganach i w karczmach. Na pewno przełomem dla reklamy było wynalezienie 

druku przez Gutenberga, które zrewolucjonizowało formę reklamową. Za sprawą druku i drukarni 

powstały gazety, a w nich reklamy. Około roku 1480 powstała w Anglii pierwsza reklama prasowa, 

a w Stanach Zjednoczonych w roku 1941 - pierwsza reklama telewizyjna. W Polsce o reklamie 

rozmawiano już w latach 20 dwudziestego wieku. W 1989 roku w Polsce rozpoczęła się era na 

temat reklam komercyjnych. Rynek reklam komercyjnych zaczął się dość dynamicznie rozwijać, 

czego efekty widać dziś. Reklama jest bardzo ciekawą historią, która jak widać rozprzestrzenia się 

przez wieki.  

Funkcje reklam 

Istnieje wiele funkcji, jakie spełnia reklama. W głównym projekcie jest to przede wszystkim 

informacja na temat jakości i atrakcyjności sprzedawanego produktu. Jej funkcją jest nakłonienie 

jak największej ilości konsumentów do kupna danego produktu. Reklama może spełniać także 

funkcję edukacyjną. W tym celu przestrzega się np. młodych kierowców, którzy prowadzą po 

alkoholu, jest to przestroga często pokazana w dość dotkliwy sposób. Wszystko wówczas wpływa 

na wyobraźnię. Reklama też spełnia funkcję manipulacyjna, dzięki której używa się dość 

perswazyjnych zwrotów, które nakłaniają klienta na kupno określonego produktu. Konkurencyjna 

funkcja reklamy pokazuje określoną ofertę na zasadzie porównania jej z innymi. Często przy tym 

nie wymienia się danych produktów z innych firm, chociaż próby te także zostały złamane. 

Reklama spełnia funkcję informacyjną. Przykładowo informuje o czymś ważnym, jakimś 

wydarzeniu, które niebawem ma nastąpić. Skupić ma to rzesze klientów. Bardzo ciekawie 

zmontowane są reklamy, które poprzedzone są intrygującymi zapowiedziami.  

Rodzaje reklam 

Reklama bezmarkowa - Ten rodzaj reklamy charakteryzuje się tym, iż producenci, którzy 

prowadzą działalność w tej samej branży, wspólnie biorą udział w reklamie jakiegoś produktu. Jest 

to reklama ogólna, która oznacza, że nie jest reklamowany konkretny produkt, czy też  marka lecz 

ogół produktów z danej branży. Przykładami są reklamy typu: "pij mleko, będziesz wielki", "na co 

dzień kawa", czy też "margaryna zamiast masła". 
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Reklama informująca- Jeśli mowa o tego typu reklamie, to każda reklama, oczywiście w pewnym 

stopniu, informuje nas o danym produkcie, czy też o danym wydarzeniu, takim jak na przykład 

festyny lub jakieś imprezy sportowe. Natomiast po skonkretyzowaniu, można stwierdzić, iż 

reklama informująca zawiera w sobie: reklamę prasową, reklamę wydarzeń, ogłoszenia wydawane 

Reklama nakłaniająca - Celem tej reklamy jest nakłonienie do zakupu produktów, jakie oferuje 

zleceniodawca tejże reklamy. Służy ona również porównaniu danego produktu z produktami 

konkurencyjnymi, a tym samym powoduje to odciągnięcie od zakupu produktów od konkurencji. 

Reklama pośrednia - Reklama ta uzyskiwana jest bezpłatnie, a na dodatek w przeciwieństwie do 

reklamy tradycyjnej jest uważana za bardziej wiarygodną, jednakże obydwie te reklamy występują 

w tym samym środku masowego przekazu - w prasie. Artykuł napisany przez naszego 

współpracownika, bądź też dziennikarza może stać się podstawą zaufania dla naszej firmy i do 

przekonania potencjalnych klientów o naszej wiarygodności, co może wpłynąć na pozyskanie 

większej liczby klientów. 

Reklama wysyłkowa - Jest to jeden ze sposobów zareklamowania własnego przedsiębiorstwa oraz 

przedstawienia swojej gamy usług z danej dziedziny. Jeśli dobrze wykorzystamy ten rodzaj 

reklamy, może ona być jedną z najskuteczniejszych reklam jakie podjęliśmy. 

Zasady dobrej reklamy 

Reklama jest w obecnych czasach bardzo dobrym środkiem przekazu. Informacje, jakie są 

przesyłane poprzez te konkretne spoty reklamowe mogą być atrakcyjne lub nudne dla odbiorcy. Nie 

można wpaść w gust wszystkich odbiorców poprzez jedną reklamę. Dlatego właśnie najlepiej jest 

nią stworzyć na zasadzie opinii publicznej. Najlepiej dać do analizy konkretne badania i na 

podstawie największej grupy pozytywnych konsumentów stworzyć opis reklamy. Dobra reklama to 

taka, która ma konkretne działanie. Na pewno złą reklamą jest taka, która nie wzbudza żadnych 

emocji, ani złych ani też dobrych. Przede wszystkim trzeba powiedzieć o komentarzach. Zasadą 

dobrej reklamy jest jej umiejętne przedstawienie, pokazanie dobrej strony produktu, który zakryje tę 

złą. Większość reklam przedstawia produkty w samych superlatywach, co może budzić to pewnego 

rodzaju wątpliwości. Skoro każdy produkt jest najlepszy, to jak można wybrać właściwy? Zasadą 

reklamy jest jej wiarygodność, chociaż nie każdy w ten sposób przedstawia swoje projekty 

odnośnie promocji danego produktu.  
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Każdy przekaz reklamowy należy opracować zgodnie z zasadą AIDA1 (akronim składający się z 4 

elementów): 

1) Attention – zwróć uwagę. Odnosi się głównie do nagłówka i do pierwszego akapitu.  

2) Interest – zainteresuj odbiorcę. Przekaż mu tyle informacji, ile mógłby chcieć. 

3) Desire – wzbudź w nim pożądanie natychmiastowego skorzystania z oferty. Zwykle 

wiąże się to z oferowaniem jakichś dodatkowych zachęt (np. promocja ograniczona czasowo 

lub ilościowo: „Tylko do 25 czerwca możesz zapisać się do szkoły”, „Tylko nasza szkoła w 

powiecie prowadzi kształcenie w zawodzie technik turystyki wiejskiej”). 

4) Action – poproś o akcję. Kluczowy element zasady. Bezpośrednia prośba o akcję – zapisz 

się do szkoły, zadzwoń, skorzystaj z newslettera, odwiedź stronę.  

Korzyści i zagrożenia 

Istnieją reklamy, które obarczone są zagrożeniami oraz korzyściami z nich wynikających. Przede 

wszystkim mowa o ogólnej tematyce reklamowej, która ma odniesienie zarówno do reklamy 

emitowanej w telewizji, Internecie, radiu czy w prasie. Na pewno korzyścią dla odbiorcy jest 

informacyjna funkcja reklamy, która dostarcza masę wiadomości na temat reklamowanego 

produktu. Najlepiej jest przedstawiać w taki sposób dany produkt, aby pokazywać jego 

wielofunkcyjność. Jest wtedy jakaś nadzieja, że dany produkt będzie spełniał określone wymagania 

potencjalnego konsumenta. Reklamy także kształtują postawy społeczne. Często jest tak, że 

przedstawione w reklamach sytuacje w domu, określają niektórych reklamobiorców jako 

potencjalnych naśladowców. Kobieta użyła proszku, i pranie jest czyste i pachnące, przy okazji 

pokazana została łazienka i pralka, ludzie w ten sposób się jakoś mobilizują do polepszania 

standardów. Zagrożenia to przede wszystkim manipulacja, przedstawienie fałszach informacji, 

które w praktyce wprowadzają odbiorcę w błąd. Fałszywy obraz produktu, może być niebezpieczny 

przede wszystkim dla dzieci. Ponieważ dzieci są najbardziej podatne na wszelkiego rodzaju kwestie 

reklamowe, znacznie bardziej biorą do siebie wszelkie ich kategorie. 

Chwyty reklamowe 

                                                            
1 Na podstawie http://slownik.cneb.pl/definicja/AIDA.html 
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Reklamy kierują się w życiu codziennym swoimi prawami. Nie każdy stosuje dozwolone chwyty 

reklamowe. W większości przypadków reklamy mają na celu nakłonienie do kupna konkretnego 

towaru. Towar ten nie zawsze jest przedstawiany w takim świetle, w jakim rzeczywiście występuje. 

Często bywa tak, że w reklamach idealizuje się produkty. Prezentuje się je w taki sposób, aby były 

jak najbardziej atrakcyjne. Czasami proszek do prania wcale nie ma takiego efektu, nie daje takich 

rezultatów, o których mówi się w reklamie. Działanie jest zupełnie inne lub gorsze. Chwyty 

reklamowe działają na świadomość. Mimo to, że człowiek nie chce oglądać reklam, są dla niego 

nudne, to po którymś razie i tak wyrasta w nim opinia odnośnie jakiegoś elementu. Kilka razy 

słyszana reklama na jakiś czas zachowuje się w pamięci. Chwytem reklamowym są także 

perswazyjne elementy stosowane na najmłodszych. Dziecięce reklamy są bardzo barwne, kolorowe, 

pokazują uśmiechnięte dzieci po zjedzeniu czekoladki, pokazują radość z takiego dzieciństwa.  

Plakaty, ulotki, billboardy 

Dla niektórych przedsiębiorców reklama jest jedynym sygnałem dla istnienia ich na rynku. W ten 

sposób nie tylko zachęca się potencjalnego odbiorcę, do tego, aby kupował określone produkty, ale 

przede wszystkim informuje się go o konkretnym istnieniu firmy i produktu danej firmy. Ważne 

jest umieszczenie logo firmy w trakcie trwania reklamy. Jest to przede wszystkim bardzo ważny 

czynnik dla zapamiętania konkretnego obrazu danego przedsiębiorstwa. Wtedy będzie ono bardziej 

rozpoznawalne. Plakaty, ulotki i billboardy potrafią zapewnić dane rekomendacje na temat 

określonego produktu, który jest reklamowany. Na pewno ważnym czynnikiem jest przedstawienie 

obrazowego produktu. Hasło reklamowe na temat określonego towaru jest zbyt mało wiarygodne. 

Nie można napisać na ulotce tylko, „jogurt naturalny” i jego funkcje, trzeba przede wszystkim 

przedstawić jego wizerunek z logiem firmy, aby odbiorca mógł zapamiętać jego obraz rzeczywisty. 

By w sklepie na zakupach wybrać właśnie taki, a nie inny produkt.  

 

Po miniwykładzie prowadzący dzieli nauczycieli na 4 zespoły i rozdaje im karty pracy (załącznik 1) 

oraz przykład jednej reklamy z prasy z poleceniem, aby nauczyciele zastanowili się, czy w podanej 

reklamie można wskazać cztery elementy klasycznego modelu reklamy AIDA. Następnie liderzy 

zespołów prezentują efekty pracy zespołowej.  

Prowadzący zwraca uwagę na konieczność przestrzegania etyki reklamy podczas jej planowania i 

upowszechniania. Rozdaje zespołom do przeczytania „Kodeks Etyki Reklamy” (załącznik 2.). 
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Każdy zespół zapoznaje się z tekstem i porównuje znane im przykłady reklam z telewizji, Internetu, 

prasy z zaleceniami „Kodeksu Etyki Reklamy”. Następnie zespoły wymieniają uwagi odnośnie 

przestrzegania etyki reklamy przez autorów różnych materiałów promocyjnych. 

Po dyskusji i krótkim podsumowaniu tej części zajęć prowadzący rozdaje wszystkim zespołom 

plakaty i ogłoszenia reklamowe wraz z załącznikiem 4. oraz dwóm zespołom załącznik 3.i dwóm 

zespołom załącznik 5. Taki podział powoduje zróżnicowaną pracę zespołów, ponieważ dwa zespoły 

oceniają plakaty i ogłoszenia reklamowe wykorzystując dane z załącznika 3„Zasady tworzenia 

ogłoszenia i plakatu reklamowego”, a dwa pozostałe dokonują oceny podanych materiałów 

reklamowych  na podstawie załącznika 5 „Barwy w reklamie”. Liderzy zespołów podczas 

prezentacji oceny plakatów i ogłoszeń reklamowych omawiają kryteria, które zastosowały ich 

zespoły podczas tej oceny. Prowadzący zachęca uczestników do zadawania pytań związanych z 

oceną  podanych materiałów reklamowych..  

Prowadzący podsumowuje zajęcia i zachęca nauczycieli do ich ewaluacji metodą „Kosza i walizki”. 

Na samoprzylepnych zielonych karteczkach uczestnicy zapisują to, co chcieliby zabrać ze sobą po 

zajęciach i przyklejają je na plakacie z narysowaną walizką, zaś na karteczkach żółtych – to co ich 

zdaniem nie było przydatne na zajęciach i chcieliby to zostawić w koszu na drugim plakacie 
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Program dla szkół ponadgimnazjalnych Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości i Narodowego 

Banku Polskiego: Ekonomia w szkole 

M. Łągiewka: Materiały szkoleniowe dla nauczycieli. Matematyka w reklamie – reklama w 

matematyce. ŚCDN, 2011 

http://poradnik.ngo.pl/x/480781 Jakie są cechy dobrego plakatu reklamowego, informacyjnego?  

Oprac. na podst. materiałów szkoleniowych: Promocja i budowanie wizerunku organizacji 

pozarządowej, Małgorzata Borowska, Izabela Dembicka, Lidia Krzemień – Zimand 
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Załącznik 1. 

Przykłady budowy reklamy wg modelu AIDA 

Element modelu AIDA Przykład  

Attention – Uwaga 

(co to jest?), 

 

 

 

 

Interest – Zainteresowanie  

(o co tu chodzi?) 

 

 

 

 

Desire – Pragnienie  

(chcę to mieć!) 

 

 

 

 

Action – Działanie  

(zakup) 
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Załącznik 2. 

Kodeks Etyki Reklamy 

III. Podstawowe zasady reklamy 

Art. 4. 

Reklamy nie mogą zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, 

przekonania religijne, płeć lub narodowość. 

Art. 5. 

Reklamy nie mogą zawierać elementów, które zachęcają do aktów przemocy. 

Art. 6. 

Bez uzasadnionej konieczności powodowanej np. względami społecznymi i profilaktyką, reklamy 

nie mogą motywować do zakupu produktu poprzez wykorzystywanie zdarzeń losowych, 

wywoływanie lęku lub poczucia strachu. 

Art.7. 

Reklama nie może być realizowana w sposób, który naraziłby na uszczerbek obiekty o znaczeniu 

historycznym lub artystycznym. 

Art. 8. 

Reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia 

lub wiedzy.  

Art. 9. 

Reklamodawca, promujący, pośrednik i środki przekazu, każdy wyłącznie w zakresie swojej 

działalności dotyczącej reklamy, będzie przestrzegał zasady, aby odbiorca reklamy powstałej lub 

rozpowszechnianej z jego udziałem mógł zawsze zidentyfikować, że dany przekaz jest reklamą. 

Art. 10. 

1. Ponadto reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu 

do: 

a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, 

pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu; 

b) wartości produktu i jego rzeczywistej ceny oraz warunków płatności, w szczególności takich jak 

sprzedaż ratalna, leasing, sprzedaż na kredyt, sprzedaż okazyjna; 

c) warunków dostawy, wymiany, zwrotu, napraw i konserwacji; 
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d) warunków gwarancji; 

e) praw własności intelektualnej i przemysłowej, takich jak w szczególności patenty, nazwy, znaki 

towarowe oraz wzory przemysłowe i modele; 

f) urzędowych zezwoleń lub atestów, nagród, medali i dyplomów; 

g) zakresu świadczeń przedsiębiorcy na cele dobroczynne. 

2. Użyte w reklamie dane oraz nieobjęte tym pojęciem w rozumieniu Kodeksu terminy naukowe, 

cytaty z publikacji technicznych lub naukowych muszą wskazywać źródło oraz nie mogą być 

używane w sposób wprowadzający w błąd. Dane muszą być prezentowane w sposób poprawny 

metodologicznie. Prezentacja danych statystycznych musi w szczególności uwzględniać reguły 

wnioskowania statystycznego, w tym zjawiska błędu statystycznego.  

Art. 11. 

1. Reklamy porównawcze są dopuszczalne, jeżeli służą interesom ożywionej konkurencji oraz 

informacji publicznej. Nie mogą jednak wprowadzać w błąd odbiorców reklamy. 

2. Wszelkie odniesienia w reklamie o charakterze porównawczym muszą być przedstawione w 

sposób poprawny metodologicznie, w tym w szczególności informacje o produktach, oferty 

handlowe oraz dane.  

3. W reklamie porównawczej można porównać jedynie produkty zaspokajające te same potrzeby 

lub wytworzone w tym samym celu. 

4. Reklamy porównawcze muszą porównywać jedną lub więcej cech, o ile są one weryfikowalne. 

Wśród tych cech może się znajdować również cena. 

5. Reklamy porównawcze nie mogą prowadzić do pomyłki wśród odbiorców, co do oferowanych 

produktów, znaków towarowych, nazw handlowych, innych oznaczeń. 

6. Reklama o charakterze porównawczym nie może w nieuzasadniony sposób, sprzeczny 

z postanowieniami Kodeksu, a w szczególności z treścią ust. 1, 2 i 5 używać pełnej lub skróconej 

firmy, nazwy, symbolu graficznego lub innych oznaczeń indywidualizujących, przynależnych 

zgodnie z prawem do innego podmiotu oraz wykorzystywać jego dobrego imienia. Reklama 

porównawcza, poprzez użyte w niej środki wyrazu, nie może dyskredytować lub ośmieszać 

konkurenta oraz dotyczących go okoliczności, stawiając w złym świetle jego osobę lub produkt. 

Art. 12. 
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1. Reklama nie może przedstawiać lub odnosić się do jakiejkolwiek osoby fizycznej, w tym także 

powszechnie znanej w związku z np. pełnieniem przez nią funkcji publicznych, bez uzyskania jej 

wcześniejszej zgody, ani też bez uprzedniej zgody opisywać lub odnosić się do rzeczy będącej 

własnością konkretnej osoby, w sposób mogący wywołać wrażenie jej osobistej rekomendacji. 

2. Postanowienia ust. 1 stosują się odpowiednio do podmiotów innych niż osoby fizyczne. 

Art. 13. 

Jeżeli w reklamie zawarto informację o gwarancji w zakresie i znaczeniu prawnie wiążących 

warunków sprzedaży muszą one być dostępne w punkcie sprzedaży lub dołączone do produktu i 

zostaną przekazane beneficjentowi. 

Art. 14. 

Przedstawienie w reklamie warunków sprzedaży ratalnej, sprzedaży na kredyt lub innych form 

kredytu konsumenckiego musi być dokonane w taki sposób, by nie rodziła wątpliwości rzeczywista 

końcowa cena reklamowanego produktu, a także kwota płacona gotówką, wysokość zaliczki, 

wysokość oprocentowania, terminy spłat rat kredytu oraz inne warunki związane z tą formą 

sprzedaży. 

Art. 15. 

Reklamy informujące o ofertach pożyczki nie mogą zawierać stwierdzeń mogących wprowadzić 

odbiorców w błąd w szczególności co do ich rodzaju, niezbędnych zabezpieczeń, terminów spłat, 

rzeczywistych kosztów odsetek oraz możliwych innych opłat. 

Art. 16. 

Reklamy informujące o sposobach oszczędzania lub inwestowania nie mogą zawierać stwierdzeń 

wprowadzających odbiorców w błąd w szczególności co do szacowanego przyszłego dochodu, 

czynników wpływających na jego wysokość oraz możliwych korzyści podatkowych. 

Art. 17. 

Nie można stosować reklamy mogącej stworzyć u odbiorcy wrażenia, że nie istnieje obowiązek 

zapłaty za produkt, o ile nie jest on istotnie bezpłatny. 

Art. 18. 

1. Reklamy franszyzodawców poszukujących franszyzobiorców nie mogą bezpośrednio lub 

pośrednio wprowadzać w błąd w szczególności co do zakresu udzielanej pomocy, potencjalnego 
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wynagrodzenia, wkładu pracy i niezbędnych środków finansowych. Należy podać pełną nazwę oraz 

stały adres franszyzodawcy. 

2. Postanowienia ust.1 stosują się do reklam, które mają na celu doprowadzenie do zawarcia 

stosunków prawnych lub faktycznych o charakterze podobnym w skutkach do franszyzy.  

Art. 19. 

W reklamie produktów, które w przypadku normalnego użytkowania stwarzają realne 

niebezpieczeństwo należy w czytelny sposób informować o potencjalnym niebezpieczeństwie 

związanym z ich używaniem. 

Art. 20. 

Użyte w reklamie dane, rekomendacje, oferty handlowe, informacje lub objaśnienia dotyczące 

produktu muszą być odpowiednio udokumentowane. Dokumenty powinny być udostępnione na 

żądanie beneficjenta.  

Art. 21. 

Reklamy nie mogą propagować postaw kwestionujących prawa zwierząt. Reklamy wykorzystujące 

wizerunek zwierząt powinna cechować powściągliwość, tak aby zwierzęta nie były przedstawiane 

w sposób sugerujący możliwość ich niehumanitarnego traktowania. 
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Załącznik 3. 

Zasady tworzenia ogłoszenia i plakatu reklamowego  

Ogłoszenie reklamowe jest połączeniem tekstu ze sztuką graficzną. Składa się z następujących 

elementów : ilustracji, nagłówka, treści (body copy) i sloganu.  

Etapy tworzenia ogłoszenia reklamowego 

Pierwszym etapem opracowania ogłoszenia jest jego kompozycja (lay-out). Na jego podstawie 

powstaje zwięzły szkic różnych elementów ogłoszenia (właściwego tekstu, czyli korpusu 

ogłoszenia, fotografii, rysunków, przerywników graficznych itp.). Następnym etapem jest 

przybliżona kompozycja dająca obraz wielkości ogłoszenia i jego elementów. Pełny projekt 

przedstawia wierne odzwierciedlenie wyglądu i sposobu wykonania całego ogłoszenia. Po 

zaakceptowaniu przez zleceniodawcę prawidłowości kompozycji ogłoszenia następuje jego 

techniczne wykonanie.  

Kompozycja ogłoszenia reklamowego 

 pełni dwie funkcje:  

1. Przedstawia rodzaje i rozmieszczenie elementów reklamowych w ogłoszeniu: 

nagłówka, sloganu, tekstu właściwego itp.  

2. Służy jako wzór do wykonania elementów ogłoszenia.  

 im prostszy układ graficzny ogłoszenia ,tym jest lepszy,  

 dobry lay-out musi mieć jeden element przyciągający uwagę odbiorcy- miejsce, od którego 

należy zacząć czytanie ogłoszenia. Z układu graficznego powinna też wynikać kolejność 

czytania-ścieżka wzroku czytelnika z reguły przebiega zgodnie z kształtem litery Z lub S,  

 ogłoszenie musi sprawiać wrażenie całości, tzn. w sposób spójny jest stosowana czcionka, w 

której odpowiednio operuje się "białą plamą" ( w celu nadania niektórym elementom 

ważności lub oddzielenie elementów nie pasujących do siebie),  

 odpowiedni kontrast powinien podkreślać znaczenie różnych składników ogłoszenia, które 

bez kontrastów jest nudne,  

 ogłoszenie reklamowe musi wyglądać naturalnie dla czytelnika-powinno mieć wewnętrzną 

równowagę i odpowiednie proporcje (równe porcje treści i ilustracji są nudne stąd 3/5 do 

2/3 zajmuje z reguły ilustracja),  

 istotna jest też typografia-dobór czcionki ułatwia potencjalnym klientom czytanie.  
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Nagłówek ogłoszenia reklamowego 

Nagłówek ogłoszenia powinien:  

 przyciągać uwagę czytelnika,  

 określić kategorię produktu, której dotyczy reklama. Dodatkowo-wskazywać na związek 

produktu z reklamowaną marką,  

 zawierać jednoznaczne przesłanie (obietnicę) reklamy,  

 być wstępem do treści ogłoszenia (body copy),  

Uwaga!!! Wg badań Ogilvy & Mather nagłówek jest czytany przez 5-krotnie większe audytorium 

niż sama treść ogłoszenia. Wyróżnia się kilka kategorii nagłówków, np: nagłówek wskazujący na 

nowość, na korzyść, emocjonalny, typu „rozkaz” ,niekonwencjonalny, pobudzający ciekawość, 

typu „przechwałki”.  

Ilustracja w ogłoszeniu reklamowym 

 powinna pobudzać ciekawość czytelnika i skłaniać do przeczytania treści reklamy,  

 fotografie lepsze od rysunków, bo są bardziej wiarygodne, lepiej zapamiętywane i wywołują 

silniejsze reakcje odbiorców (dają efekt obcości czy zaskoczenia i wyjaśnienie tego w 

tekście, przedstawiają sytuację „przed” i „po”). Poza tym bardzo ważne jest by fotografie 

były podpisane (podpisy pod fotografiami czytane są dwa razy częściej niż reklama!),  

 pewne tematy szczególnie przyciągają uwagę czytających,  

 ważną kategorią jest kolor-przyciąga uwagę, zwiększa atrakcyjność, pozwala zbudować 

określony nastrój, sprawia, iż dany produkt wygląda „prawdziwie”, buduje odrębność 

marki.  

Treść reklamy 

 przedstawia i wyjaśnia na czym polega oferowana korzyść (zawsze z punktu widzenia 

konsumenta!),  

 powinna być w formie krótkich zdań tworzących krótkie paragrafy-posługujemy się 

sformułowaniami potocznymi, unikając terminologii fachowej i odległych porównań,  

 powinna opierać się na zasadzie „mniej znaczy więcej” dla zwiększenia czytelności 

ogłoszenia,  

 dobrze gdy zawiera informację o cenie, zwłaszcza gdy produkt jest drogi,  

 może przybrać formę:  
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1. Sprzedawania produktu wprost-wymienianie po kolei jego zalet, od najważniejszej 

poczynając ( dobra forma przy produktach mających faktyczną przewagę nad 

konkurentami).  

2. Opowiadania-w relacjonowanej historii poszczególne zalety pojawiają się w miarę 

rozwoju opowiadania (odwoływanie się do uczuć, emocji czytelnika).  

3. Zdjęcia z podpisami-cala treść reklamy zawarta w serii podpisów pod ilustracjami 

(ten typ reklamy wymaga sporej powierzchni).  

4. Dialogu lub monologu-produkt sprzedawany w imieniu firmy przez ?osoby trzecie? 

np. w formie rekomendacji ze strony uznanych osobowości lub przeciętnego 

użytkownika.  

 powinna zawierać dowody na to, że produkt faktycznie jest taki jak zapewnia reklama. Jest 

to ważne zwłaszcza w przypadku produktów drogich, związanych ze zdrowiem oraz 

nowości. Wystarczającym zapewnieniem mogą być: reputacja producenta, sprzedaż na 

okres próbny, potwierdzenie ze strony niezależnej instytucji i osób wiarygodnych, 

gwarancja zwrotu pieniędzy.  

Slogan w ogłoszeniu reklamowym 

 to krótkie, sugestywne hasło streszczające obietnicę firmy. Jest dodatkowym komentarzem 

przedstawiającym główny przekaz ogłoszenia.  

 zdominowany jest przez zdania proste i równoważniki zdań,  

 treść ogólna, uniwersalna lub bardziej skonkretyzowana, odnosząca się do reklamowanej 

marki.  

Zasady tworzenia plakatu (m.in. na podst.: David Bernstein, Advertising Outdoor: Watch the 

Space): 

 bezpośredniość – najlepiej zwracać się do odbiorcy bezpośrednio: „Włącz się”, „Zadzwoń”, 

„Wyślij ankietę”; 

 prosty i czytelny przekaz – bez zbędnych ozdobników, zbyt dużej liczby elementów, 

skomplikowanych i obfitych przekazów słownych; 

 jeden dominujący motyw – obrazek, zdjęcie, napis; 

 wyraźne, duże napisy – by były widoczne z odległości kilkudziesięciu metrów; 

 ograniczona liczba słów – krótkie słowa i zdania stanowią o sile plakatu; 
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 kontrast – wyraźne, skontrastowane barwy przyciągną uwagę odbiorcy; 

 ekspozycja logo – logo na plakacie musi być na tyle widoczne, by odbiorca skojarzył 

przekaz z konkretną organizacją, działaniem; 

 rozmieszczenie – od lewego górnego rogu zaczynając, na prawym dolnym kończąc (jest to 

zgodne z tym, w jaki sposób ludzie czytają i oglądają plakaty itp.) 



 

 

 

TBF – Ku lepszej przyszłości – Edukacja jako miejsce promocji regionów Świętokrzyskiego i Abruzzo

Załącznik 4. 

Ocena ogłoszenia i plakatu reklamowego 

Ocena ogłoszenia/plakatu 

reklamowego ze względu na 

Dlaczego ocena 

pozytywna? 

Dlaczego ocena 

negatywna? 

Kompozycja  

 

 

  

Nagłówek  

 

  

Ilustracja  

 

 

  

Treść reklamy 

 

 

  

Slogan  

 

 

  

Barwy  
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Załącznik 5. 

Barwa w reklamie 

Barwy działają nie tylko na emocje, ale także na podświadomość. Czerwień może wywołać uczucie 

głodu, niebieski wzbudza zaufanie. Zieleń nie powinna reklamować usług finansowych ani nabiału. 

Na świecie o szlachetnej jakości świadczy złoty, u nas – raczej srebrny. Kolor w reklamie odgrywa 

bardzo ważną rolę, gdyż nigdy nie jest człowiekowi obojętny. Ma wymiar indywidualny (jednemu 

czerwień kojarzy się ze szminką, a innemu z mięsem, którego nie lubi), ale także generalny, ogólnie 

przyjęty, np. niebieski powszechnie przywodzi na myśl niebo. Przyciąga wzrok, skupia uwagę 

odbiorcy, zwiększa skuteczność zapamiętywania i atrakcyjność danego towaru. Może odgrywać 

ważną rolę w decydowaniu o zakupie, będąc swoistym impulsem, bodźcem.  

Emocje i identyfikacja 

Twórcy reklam korzystają z psychologicznego oddziaływania barw na człowieka – na jego uczucia, 

ale także podświadomość. Kolor może bowiem wywoływać i podtrzymywać w nas różne stany 

emocjonalne. Barwy ciepłe wywołują pozytywne emocje i mają to do siebie, że rzadko odbierane są 

negatywnie. Kolory ciemne, stonowane kojarzą się z powagą, mogą wzbudzać zaufanie. Dlatego też 

są często wykorzystywane przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Z kolei jasne mają odwoływać się 

do witalności, nowoczesności. Przywołują na myśl takie cechy jak otwartość, plastyczność. 

Wiele firm na stałe związało się z kolorem, który zapewnia identyfikację: Coca-Cola z czerwonym, 

Nivea z niebieskim i białym. Barwa jest więc jednym z elementów tożsamości przedsiębiorstwa. 

Użyta w reklamie musi współgrać z gamą kolorystyczną firmy. Znakomitym przykładem jest tu 

producent słodyczy Milka. Kolor fioletowy jest obecny we wszystkich jego kampaniach, takie są 

opakowania produktów, również gadżety firmowe, nagrody w konkursach itp.  

Jak to działa 

Każda barwa ma swoją symbolikę, choć czasami przypisuje się im wiele znaczeń, nawet 

przeciwstawnych lub sprzecznych. Tak np. czerwień symbolizuje miłość, ale także walkę i 

rewolucję. Jak działają poszczególne kolory. 

Kolor czerwony 

Ciągle zyskuje na popularności. Jest jednym z najgorętszych kolorów. Kojarzy się z młodością, 

radością, ciepłem, dobrocią. Może wywoływać pociąg i pęd do sukcesu, do mocnych przeżyć. Jest 

bowiem barwą aktywizującą, pobudzającą.  Może też wywoływać uczucie głodu (docenił to m.in. 
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McDonald’s), pobudzać system nerwowy, przyspieszać, oddychanie. Chętnie więc wykorzystuje 

się ją w reklamach produktów spożywczych – zup, mrożonek, mięsa. Ze względu na skojarzenia z 

ekscytacją, intymnością czerwień nierzadko bywa używana do promowania kosmetyków (Old 

Spice, Farrenheit, Clarins) oraz bielizny (Triumph).  

Kolor czarny 

W naszej kulturze czerń często oznacza żałobę, smutek, lecz nie tylko – wiąże się też z elegancją, 

szykiem. Jest kojarzona z produktami z wyższej półki, o doskonałej jakości. Kiedyś kontrowersyjne 

wydawałoby się połączenie jej z produktami spożywczymi, dziś nikogo nie dziwi czarne 

opakowanie np. batonu (Mars, No Name). Kampania reklamowa Johnny Walker Black Label 

opierała się właśnie na czerni. Kolor ten miał kojarzyć się z sukcesem. Były więc w reklamówce: 

czarna limuzyna, piękna kobieta w czarnym futrze, czarne szyby naftowe. Oczywiście nie mogło 

zabraknąć czarnej etykiety whisky. Niektórzy jednak sądzą, że zastosowanie tej barwy to zbyt 

wielkie ryzyko. Na półkach sklepowych opakowania mogą się zlewać, tworząc dla 

niezorientowanego klienta "czarną dziurę". Ze względu na asocjacje ze smutnymi wydarzeniami 

w życiu ludzi, kolor czarny ma właściwości budzenia litości. Dlatego też wykorzystywany jestw 

reklamach społecznych, charytatywnych. 

Kolor srebrny i złoty 

U nas kolor złoty stosowany jest niemal na każdym kroku (by podnieść postrzegalną jakość), 

tymczasem w innych krajach bywa używany z niezwykłą ostrożnością. Panuje tam 

przeświadczenie, że przypisany jest on do produktów o uznanej marce, tradycji na rynku, także 

wyrobów drogich. I przeciwnie – srebrny w Polsce kojarzony jest z produktami drogimi, a w innych 

krajach kolor ten stosowany jest do wyrobów z różnych półek. 

Kolor zielony 

Jest symbolem świeżości, orzeźwienia, zdrowia. Z tego też powodu wykorzystuje się go w 

reklamach i opakowaniach soków, owoców, warzyw i ich przetworów. Zielonym emanują reklamy 

napojów gazowanych (Mountain Dew, Sprite, 7up). Często jest stosowany do wyrobów z mięty 

lub z jej dodatkiem, jak cukierki, pastylki, a nawet papierosy mentolowe. Osoby lubiące ten kolor 

cechują się stałością i szczerością. Można to wykorzystywać do tworzenia przywiązania do marki. 

Ostrożnie z zielenią, gdy oferujemy usługi w postaci kredytów, zakupów na raty. Te wolą 

niebieski, który skutecznie sprowadza na ziemię, budzi rozsądek.  
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Kolor niebieski 

Jest to kolor zdecydowanie najzimniejszy, ale też o bardzo silnym działaniu. Kojarzy się z 

solidnością, wzbudza zaufanie. Nie na darmo masowo politycy ubierają się w niebieskie koszule. 

Wykorzystany na opakowaniach, ma wywołać u klienta wrażenia czystości, świeżości. Niebieski 

preferują osoby, które lubią spokój, harmonię, uporządkowanie. Operując tą właśnie barwą, można 

sugerować klientowi, iż jeśli zakupi ten towar, to wniesie on do jego życia wymienione 

właściwości. 

Absolutnie zabronione 

Kolory stosuje się nie tylko według tego, co mogą wywoływać, ale też – czego w żadnym razie nie 

mogą. Tak np. w opakowaniach i promocji środków do prania absolutnie zabronione są wszelkie 

szarości, sepie przywodzące na myśl sprane tkaniny, pożądana za to jest spora dawka zieleni lub 

innych intensywnych kolorów. Z kolei nabiał lubi biel. Lepiej nie eksperymentować w tym 

asortymencie ze zgniłymi zieleniami, brązami, sugerującymi towar zepsuty, nienadający się do 

konsumpcji. Produkty, reklamy skierowane do tradycjonalistów, nie lubiących eksperymentów nie 

powinny zaskakiwać kolorem. Tam natomiast, gdzie grupą docelową jest młodzież, mogą, a nawet 

muszą się wyróżniać (czarny napój Frugo czy jaskrawo błękitny Powerade).W reklamach 

produktów, logo czy na opakowaniach niejednokrotnie używa się zestawień kolorów. Dobrym 

przykładem jest logo firmy Apple – jabłko z tęczy barw. Należy jednak zwracać uwagę na 

ryzykowne połączenia, np. czerń-srebro, kojarzące się z pogrzebami, zakładami pogrzebowymi. 

Absolutnie zabronione jest są również następujące połączenia kolorystyczne: 
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Kolory te mają taką samą siłę działania na oko ludzkie. Przez rywalizację wywołują nieprzyjemne 

zjawisko pulsowania i utrudniają odczytanie informacji wizualnej czy to w wersji obrazowej, czy 

pisemnej.  

 

 

 


