
Reklama a dziecko

Reklama jest jednym z rodzajów strategii marketingowej. Jej cele nie sprowadzają się tylko 

do  informacji  o  produkcie,  jego  walorach  i  korzyściach  dla  konsumenta.  Musi  ona  zawierać 

elementy  wpływu  na  człowieka  oraz  kształtować  jego  przychylną  postawę  wobec  produktu, 

systematycznie przypominać o nim, zachęcać i pobudzać do zakupu. Reklama dociera do szeroko 

rozumianych  motywacji  odbiorców  dlatego  treść  przekazu  zawiera  elementy  racjonalne

i  emocjonalne,  odgrywając  najważniejszą  rolę.  Komunikat  reklamowy  oddziałuje  na  emocje,

aby  wzbudzić  u  konsumenta  pragnienie  posiadanie  produktu,  a  następnie  wywołać  działanie.

Ewa Kasztelan wyodrębnia cztery cele przekazu reklamowego:

• przekonywanie – dlaczego dany produkt czy i sługa jest przeznaczona dla ciebie,

• wzmacnianie – rozwijanie w konsumencie poczucia przywiązania do produktu,

• utwierdzaniem konsumenta w pozytywnym nastawieniu do produktu,

• symulowanie – pobudzanie do coraz większych zakupów.

Amelia  Horodecka  (2002)  za  podstawowy cel  reklamy,  uważa  cel  perswazyjny.  Polega  on  na 

zachęceniu odbiorcy do działanie, wzbudzeniu w nim przekonania, że dokonał słusznego wyboru 

oraz uzasadnienie dla dokonanego wyboru.

Reklama pokazuje nie tylko cel możliwych działań (zakup produktu), lecz także informuje, 

że  jest  on  możliwy  do  osiągnięcia.  Dodatkowo  nie  działa  wprost,  ale  wykorzystuje  emocje 

człowieka związane z jego uogólnionymi dążeniem – reklamowany produkt zazwyczaj jest tylko 

środkiem,  pomostem  do  zrealizowania  tych  celów.  Adresowanie  reklamy  do  ludzi  mających 

pragnienie  związane  ze  statusem  społecznym,  z  prestiżem,  bezpieczeństwem,  podwyższeniem 

poczucia  własnych możliwości,  czyni  przekaz reklamowy narzędziem silnego oddziaływania na 

zachowanie konsumenta na rynku 

DZIECI - ODBIORCY REKLAM

Dziecko  jako  odbiorca  reklamy  to  ważny,  wieloaspektowy  i  złożony  problem.  Dzieci 

stanowią znaczną część widowni reklam, korzystają z nich chętnie i jako konsumenci mają duże 

znaczenie  dla  reklamodawców.  Istnieją  zarówno  pewne  cechy  dziecka,  jak  i  cechy  przekazów 

reklamowych,  które  decydują  o  tym,  że  dziecko  jest  pożądanym  odbiorcą  reklamy.  Wynika

to przede wszystkim z charakterystyki psychiki dziecka w różnych fazach rozwoju oraz z tego,

że przekazy reklamowe są na ogół dobrze dopasowane do tych charakterystyk. Oglądanie reklam 

zabiera dzieciom bardzo dużo czasu. W USA dzieci oglądają reklamy średnio 3 godziny na tydzień. 



Ponieważ u nas dzieci oglądają telewizję około 30 godzin tygodniowo, można również szacować, 

że  reklamy  zajmują  około  3  godzin.  Z  badań  prowadzonych  przez  Katedrę  Pedagogiki 

Uniwersytetu  Warszawskiego  wynika,  że  reklamy  są  obok  filmów  animowanych  najbardziej 

lubianymi i najczęściej oglądanymi przez dzieci elementami programów telewizyjnych. 83% dzieci 

w 5-10 lat wyraża swą aprobatę dla reklam, a dzieci w wieku przedszkolnym akceptują je i lubią 

niemal jednogłośnie. 

WPŁYW REKLAM TELEWIZYJNYCH

NA ROZWÓJ DZIECKA

Telewizja jako podstawowy, najsilniejszy nośnik informacji może wpływać na wzbogacenie 

i rozwój sfery poznawczej dziecka, jego stosunków prospołecznych i interpersonalnych. Programy 

adresowane  do  dzieci  w  określonym  wieku  pobudzają  do  rozwoju  umysłowego,  zdolności, 

inspiracji i zainteresowań. 

Dziecko  w  wieku  szkolnym  z  łatwością  potrafi  odróżniać  fantazję  od  rzeczywistości,

to  co  jest  „na  niby”  od  tego,  co  jest  naprawdę.  Zazwyczaj  bezbłędnie  dokonuje  szeregowania

i  segregowania (grupowania)  według określonych zasad,  potrafi  pisać i  czytać,  a także oceniać

w sposób opisowy to, co widzi.

U dzieci oglądanie rówieśnika zwiększa siłę identyfikowania się z bohaterem reklamy i chęć 

naśladowania  go,  dlatego  w  reklamach  częste  są  sytuacje,  w  których  modelem  jest  dziecko.

Celem jest zachęcenia dziecka do zakupu reklamowanego towaru lub do tego, by skłoniło rodziców 

do  takiego  zakupu.  Jest  to  świadome  i  oczywiste  działanie  reklamodawcy.  Dzieci  jako  odbiór 

reklamy cechuje duża  sugestywność i  brak możliwości  przeciwstawiania  się  wpływowi  obrazu, 

nieświadomie  naśladują  one  podziwiane  przez  siebie  osoby  nawet  bez  nacisku  z  ich  strony. 

Reklamy podobają się dzieciom, gdyż trafiają w ich gusta jako filmiki krótkie, zwięzłe, o barwnych 

obrazach, wesołe, pozytywnie wpływające na psychikę, często i wielokrotnie powtarzanie.

Dzieci i młodzież stanowią grupy najbardziej podatne na sugestie marketingowe; z jednej 

strony wpływają na wybory rodziców, z drugiej strony zaś dysponując z roku na rok większym 

zasobami  finansowymi  same stają  się  znaczącą  grupą  konsumentów.  Coraz  więcej  reklam jest 

pośrednio  lub  bezpośrednio  adresowanych  do  osób  niepełnoletnich.  Szczególnym  przypadkiem 

takich przekazów są niektóre Wysokonakładowe pisma młodzieżowe, składające się w większości

z informacji (z podaniem nazw i marek) co jadają, czym się malują i perfumują, jakie ubrania i buty 

noszą ich ulubieni aktorzy i piosenkarze.



Reklamy są tworzone i emitowane po to, by poprzez nie wpływać na widzów. Wpływ ten 

może powodować  skutki,  które  odbiorca  sobie  uświadamia,  np.  pragnienie  posiadania  jakiegoś 

produktu,  i  takie,  których  nie  uświadamia  sobie  w  pełni.  Dotyczy  to  przede  wszystkim  apeli 

emocjonalnych,  jednak  dzieci  dopiero  uczą  się  świadomego  rozumienia  swoich  emocji. 

Świadomość  emocji  to  zdolność,  która  wytwarza  się  w  toku  rozwoju.  Emocje  wywoływane

w dzieciach przez reklamy w większości przypadków nie kończą się zakupami, stają się jednak 

składnikiem ich życia psychicznego.

ODDZIAŁYWANIE DZIECI NA DOROSŁYCH

POD WPŁYWEM REKLAMY

Pod  wpływem  reklam  dzieci  nabierają  chęci  kupowania  rozmaitych  produktów

i  rzeczywiście  często  je  kupują,  zwłaszcza  jeżeli  chodzi  o  rzeczy  niedrogie,  jak  słodycze

czy napoje. Jak pokazują badania, duży procent zakupów rodzice dokonują pod wpływem dzieci, 

których  preferencje  są  kształtowane  przez  reklamy.  Dzieci  stosują  rozmaite,  często  skuteczne 

strategie  dla  skłonienia  dorosłych  do  kupienia  tego,  czego  pragną.  To  pośrednie  działanie

na konsumentów dorosłych jest przez reklamodawców świadomie zamierzone, dzieci są traktowane 

przedmiotowo jako narzędzia osiągnięcia zysku. Z badań prowadzonych przez P. Kossowskiego 

wynika,  że  większość  dzieci  w  klasach  1-3  namawia  rodziców  na  zakup  reklamowanych 

produktów.  Według  dzieci,  dorośli  ulegają  ich  namowom,  o  ile  nie  są  to  rzeczy  kosztowne,

a  większe  zakupy  zdarzają  się  przy  szczególnej  okazji.  Rodzice  natomiast  twierdzą,  że  tylko 

czasami ulegają dziecięcym namowom podczas zakupów. Jedynie w 5 przypadkach na 105 rodzice 

przyznali, że dziecko często namawia ich na zakupy, a oni najczęściej im ulegają.

PODSUMOWANIE

W  dzisiejszych  czasach  mass  media  stanowią  –  obok  rodziców,  rówieśników

i  nauczycieli  –  najważniejsze  źródło  informacji,  nauki  o  świecie.  Dostarczają  rozrywki,

zwiększają  wiedzę  o  świecie  i  powodują,  że  odbiorca  włącza  się  w  życie  społeczne.  Nie  bez 

znaczenia  pozostają  też  informacje  podawane  w  formie  reklamy.  Reklama  jest  szczególnym 

rodzajem  społecznego  komunikowania,  a  o  jej  specyfice  stanowi  przede  wszystkim  cel  oraz 

techniki osiąga go.
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