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REKLAMA 



REKLAMA 

 jakákoli placená i neplacená forma 

propagace 

 nabízení výrobku, služby, společnosti 

. . .  za účelem zvýšení prodeje 

 může být televizní, novinová, 

internetová, rozhlasová, plakátová   



HISTORIE REKLAMY 

 slovo reklama vzniklo z latinského 

„reklamare“  /znovu křičeti/ 

 

odpovídalo obchodní komunikaci v 

době, kdy nebyl rozhlas, televize ani 

internet  

 

 reklama je stará jako lidstvo samo, 

vznikla s obchodováním 



 existovala nejdříve pouze v grafické 

podobě 

 

 s vynálezem knihtisku se objevila 

tištěná reklama: letáky, inzeráty . . . 

 

 r. 1841 vznikla v USA první 

profesionální reklamní agentura 

 

 



http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Batovec_reklama_1873.jpg


DEFINICE REKLAMY 

  „Reklamou se rozumí 

přesvědčovací proces, 

kterým jsou hledáni 

uživatelé zboží, služeb nebo 

myšlenek prostřednictvím 

komunikačních médií.“ 

 
schváleno Parlamentem ČR, 1995 

 



SOUČASNÁ REKLAMA 

 

  televizní reklama 

 světelná reklama – např. reklamní      
panely na budovách 

 billboardy, plakáty 

 rozhlasové spoty  

 internetová reklama 

tisková reklama - letáky 

 propagační předměty 

 



SOUČASNÁ REKLAMA 

 

  je masívnější než dřív 

 

 má zasáhnout co nejširší vrstvu 

obyvatel 

 

 reklama může být klamavá !!! 



ZDROJE 

 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Batovec_reklam

a_1873.jpg 


