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Тема: Мета та види реклами, основні вимоги до вибору рекламних  носіїв. 

Мета: Охарактеризувати мету та види реклами, основні вимоги до вибору рекламних  

носіїв; розвивати аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати 

повагу до професії. 

Хід уроку: 

     Середні фірми мають у штаті 2-3 працівників, які відповідають за рекламну діяльність і 

в обов'язки яких входить розробка плану рекламної компанії, ідей і макетів рекламних 

оголошень, підтримка зв'язків з партнерами, але для розробки і проведення конкретних 

рекламних заходів, як правило, вони залучають спеціалізовані рекламні агентства. 

   Малі туристичні фірми проводять обмежені рекламні акції. Це об'яви в газетах, радіо, 

телебачення, листівки, афіші, розраховані на споживача, інформаційні листи, звернення до 

посередників і партнерів. 

   Основні принципи реклами - її правдивість, достовірність, етичність. Неприпустимою за 

своїм характером є реклама: недостовірна - та, де подаються дані, які не відповідають 

дійсності; неправдива - реклама, з допомогою якої рекламодавець свідомо вводить в оману 

споживача реклами; неетична - реклама, яка ганьбить честь, гідність і ділову репутацію 

якоїсь фізичної або юридичної особи, державну символіку, об'єкти культури, історії та ін. 

   Реклама - це самостійна галузь індустрії, в якій каналами поширення називають ті реальні 

засоби, які використовуються для популяризації та просування на ринок продукції та 

послуг. До каналів поширення відносять: 

 засоби масової інформації; 

 спеціалізовану друковану продукцію; 

  завнішню рекламу; 

  засоби "директ мейл"; 

  фантазійну рекламу; 

 товарну рекламу; 

 інші засоби просування реклами. 

   Рекламна компанія - це комплекс рекламних та інших заходів, об'єднаних загальними 

метою і завданнями, погодженими по часу проведення та розрахованими на широкі верстви 

населення. 

   Метою рекламної кампанії є збільшення продажу та забезпечення просування 

туристичного продукту на ринку послуг і отримання стабільного прибутку. 

   При розробці стратегії рекламної кампанії необхідно провести класифікацію груп 

маршрутів за певними ознаками: сезонність, вид маршруту, категорія населення. 

   Якщо рекламна кампанія проводиться залученою спеціалізованою фірмою або рекламним 

бюро, то необхідно звернути увагу на такі моменти, як досвід роботи, наявність виробничої 

і поліграфічної бази, відповідних спеціалістів тощо. 

   Коли рекламна кампанія проводиться самостійно туристичним підприємством, то 

необхідно дотримуватись наступних правил: 

 визначити мету рекламної кампанії; 

 підібрати виконавців рекламних заходів; 

  розробити теми рекламної кампанії; 

  вибрати носіїв реклами; 

 провести калькуляцію витрат на рекламну кампанію; 

  створити рекламні макети під обрані носії; 

  замовити дату появи реклами в пресі та ефірі; 



  проконтролювати вихід реклами у вказаний час; 

  провести аналіз ефективності реклами. 

    Туристична реклама можливостей підприємства розпочинається, як правило, значно 

раніше початку сезону, поступово зростає і переходить у масовану рекламу. Практика 

показує, що найкращими термінами проведення рекламної кампанії є: 

 для літнього відпочинку - з лютого по травень; 

  для зимнього - з вересня по листопад. 

 

Питання для самоперевірки 

1. Що відносять до каналів поширення реклами? 

2. Яких правил необхідно дотримуватись  коли рекламна кампанія проводиться самостійно 

туристичним підприємством ? 

 

Рекомендована література: А. Михайличенко «Туроперейтинг», К: Наукова думка, 2018; 

В. К. Бабарицька,,О. Ю. Малиновська «Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-

термінологічні основи, сервісне забезпечення тур продукту», К: Наукова думка, 2018 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 
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