
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Комерцијални садржаји у различитим медијима 

     Комерцијални садржаји у медијима имају за циљ промоцију и продају неког производа,  

стила живота или одређене идеје. Утичући различитим манипулативним поступцима на емоције 

и потребе потрошача, комерцијални садржаји у медијима обликују ставове и систем вредности 

потрошача. Циљ свих комерцијалних садржаја је усвајање наметнуте идеје и куповина одређеног 

производа. За произвођача (агенцију или медијску компанију) извршен утицај на потрошача 

означава остварење крајњег циља – профита.  

     Комерцијални садржаји се јављају у различитим медијима, и традиционалним и новим, у виду 

реклама и скривених порука у спонзорисаним емисијама.  

Истраживачки задатак:  

Поделите се у групе од по четири до пет чланова и истражите присуство комерцијалних садржа- 



 

ја у новинама, на радију, телевизији, друштвеним мрежама и Јутјуб платформи. Процените да 

ли се исти (или слични) комерцијални садржаји пласирају на свим медијима, или се медији 

међусобно разликују и по комерцијалним садржајима које представљају. 

     Размислите о предностима дигиталног маркетинга у односу на могућности и ограничења 

традиционалних медија. 

     Уз помоћ табеле саставите план презентовања и осмислите презентацију са примерима. 

Изнесите запажања, упоредите их и изведите закључке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекламе 

     Рекламе се обликују према жељама, потребама и навикама друштва коме су намењене. Због 

тога се за рекламе каже да су одраз друштва коме се обраћају.  

     Анализа реклама може нам открити какве су културне навике потрошача, да ли су и у којој 

мери у друштву присутни стереотипи, које вредности и животне стилове то друштво негује итд.  

Пројекат:  

     На нивоу одељења израдите пројекат који ће се бавити утицајем комерцијалних садржаја из 

различитих медија на публику.  

     Циљ пројекта: утврђивање механизама и начина оглашавања производа којима се привлачи 
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     пажња публике.   

     Трајање пројекта: месец дана.  

     Задаци: Пратите рекламе са различитих медија и направите селекцију међу њима на основу: 

а) наратива; б) уверљивости поруке; в) снаге утиска који остављају лица која рекламирају 

производ; г) ентеријера/екстеријера и д) квалитета продукције. Саставите листу од десет 

актуелних реклама и оцените их на основу постављених критеријума од 1 до 5. Опишите циљну 

групу којој су намењене. Истражите да ли се у издвојеним рекламама јављају стереотипи, колико 

се уважавају принципи научне истинитости, да ли и у којој мери реклама агресивно делује на 

ваша чула и естетске стандарде. 

     Методе: Анализа садржаја издвојених реклама, упоређивање и извођење закључака. 

     Извори и средства: рачунари, интернет, пројектор, папир, штампач. 

     Продукти: Креирајте пропагандни материјал за детерџент за прање судова (лифлет, плакат, 

видео) у две варијанте: некоректној, која ће садржај представити нетачно, претерано, 

дискриминативно према одређеној друштвеној групи, стереотипно) и коректној, чији ће садржај 

бити представљен тачно, у складу са особинама производа, без претеривања, уз уважавање свих 

потенцијалних купаца. 

     Продукте пројекта представите на часу. Извештај о процесу израде пројекта и фотографије 

продуката објавите на школском сајту. 

Препорука:  

     Колективно посетите један медиј или агенцију у свом окружењу, која се бави оглашавањем. 

Разговарајте са запосленима о утицају циљне групе на садржину рекламе, законској регулативи 

и ограничењима у коришћењу комерцијалних садржаја у медијима, односу цене оглашавања и 

термина/простора оглашавања итд. Саставите листу питања која планирате да поставите. 

 

 

 

Ова публикација објављена је уз финансијску помоћ Европске уније. За садржину ове публикације искључиво је 

одговорна Новосадска новинарска школа и та садржина нипошто не изражава званичне ставове Европске уније. 


