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ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ РЕКЛАМНИХ 

РОЛИКІВ У РЕКЛАМНОМУ АГЕНТСТВІ «АІТА-ТВ» 

Описана детальна технологія створення телевізійних рекламних 

роликів для різних цільових аудиторій в РА «АІТА-ТВ». 
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Дано подробное описание технологии создания телевизионных 

рекламных роликов для различных целевых аудиторий в РА «АIТА-ТВ». 
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Процес створення телевізійних рекламних відеороліків в «АІТА- 

ТВ» передбачає виконання наступних етапів роботи: препродакшн (те, 

що передує створенню телевізійного ролику), продакшн (зйомка 

відеоролику) та постпродакшн (монтаж відео, створення компютерної 

графіки та анімації, створення спецефектів). Рекламні ролики – це 

можливість об´єднати с одному повідомленні три найбільш ефективні 

способи впливу на потенційного споживача: відео, аудіо та текст. 

Якісне рекламне відео – діючий маркетинговий інструмент, який 

потребує найбільш професійного підходу до його реалізації. У 

створенні якісного рекламного ролику беруть участь актори, 

копірайтер, режисер, оператор, візажист, сценарист та інші 

професіонали. 

Рекламне агентство «АІТА-ТВ» здійснює повний цикл 

виробництва ігрових, інформаційних та мультиплікаційних роликів. 

Зйомка реклами та монтаж проводиться як на базі агентства, так і на 

території клієнта. «АІТА-ТВ» виготовляє рекламні ролики «під ключ». 

Для того, щоб створити якісний рекламний ролик, сценарист пише 

сценарій та надає детальний кадровий план. Створення рекламного 

відеоролику   займає   від   декількох   тижнів   до   одного   місяця,   в 



479 
Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації 

 

 

залежності від складності. Рівень рекламного відео залежить від 

бюджету. Виробництво відеореклами виконується з урахуванням усіх 

побажань клієнту. Це дозволяє зняти рекламу, яка стане ефективним 

способом заявити про себе на ринку, сформувати позитивний та добре 

впізнаний імідж, завоювати відомість та популярність серед 

споживачів. Виходячи з ідеї сценарію ролику, визначаються способи 

його реалізації: постановчі ролики, комп’ютерна графіка, 

мультиплікація та інші. Процес створення рекламних роликів з 

використанням комп’ютерної графіки та рекламних роликів з акторами 

суттєво відрізняється: використовуються різні технології та алгоритми 

роботи. 

Створюючи рекламний ролик, менеджери «АІТА-ТВ» 

попередньо дізнаються про те, як замовник бачить свій продукт. Перш, 

ніж розробляти рекламу, збираються відомості про найбільш 

перспективних покупців рекламованого товару, для того, щоб створити 

рекламне звернення, відповідаючи їх інтересам, смаку та бажанням. З 

цією метою проводяться опитування та створюється «портрет 

потенційного споживача». Споживачу привласнюється ім´я, 

відтворюється образ його життя, розпорядок дня, взаємовідносини у 

сім´ї та на роботі. Такий підхід дозволяє створити рекламний ролик або 

продукт, здатний змусити звернути на себе увагу цільової аудиторії, 

саме з такими ознаками. Профіль цільової аудиторії – це сукупність 

характеристик, згрупованих за чотирма напрямками: географічні 

характеристики (регіон проживання, місто, район, кількість населення, 

клімат); соціально – демографічні характеристики (стать, вік, рівень 

доходу, освіта, соціальний статус, розмір сім´ї, кількість дітей та їх 

вік); психогеографічні характеристики (стиль життя, особливості 

особистості, риси характеру, життєва позиція, домінуючі мотиви 

поведінки, образ життя, система цінностей); поведінкові 

характеристики (привід для здійснення покупки, переваги, 

інтенсивність споживання, статус споживача, ступінь використання, 

ступінь готовності до купівлі). 
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Для кожної з цільових аудиторій створюються різні рекламні 

ролики, у залежності від рекламованого продукту, для якого 

створюється ролик, його можна віднести до однієї цільової аудиторії, 

наприклад, такої, як жіноча, чоловіча або дитяча. Для створення 

рекламного ролику для чоловіків використовуються сильні та вольові 

образи. Частіше за все сюжет рекламного ролику для чоловіків є 

логічним та монотонним, говориться про те, що тільки придбання 

цього продукту принесе успіх у жінок, стабільність, комфорт та 

достаток. Жіноча та дитяча реклама є чимось схожою між собою. Перш 

за все, ці ролики будуть яскравими та барвистими, наповненими 

відеорядом, що швидко змінюється та відображає настрій жінок та 

дітей. Різниця лише у тому, що жіночі ролики спрямовані на те, що 

жінка стане привабливою та бажаною, а для дітей показується у вигляді 

казки, оскільки саме ці образи є найбільш зрозумілими для них. 

Отже, рекламний ролик – один з найбільш ефективних способів 

розповісти про себе, свої товари та пропозиції. Телевізійні рекламні 

ролики мають такі переваги порівняно з іншими видами рекламної 

продукції: підтримка впізнаваності бренду, забезпечення високого 

коефіцієнту попадання у цільову аудиторію, допомагає відокремитись 

від конкурентів. Виробництво рекламних роликів – складний та 

достатньо довготривалий процес, який вимагає участі режисерів, 

сценаристів, операторів, акторів, а іноді співаків і композиторів. 

Процес створення рекламного ролику включає в себе розробку 

сценарію, спільне формування технічного завдання, підбір творчого та 

технічного персоналу, відеозйомку рекламного ролику, повний цикл 

обробки матеріалів, професійний монтаж, увесь спектр продакшн 

послуг – озвучування (дикторське, музичне та шумове), музичні треки, 

комп’ютерну графіку, відеозйомку та усі інші послуги зі створення 

рекламного ролику. Телебачення стало важливою формою комунікації, 

в результаті якої інформація про товари, послуги та ідеї перекладається 

на мову потреб та запитів споживачів. Різке збільшення обсягу 

телевізійної рекламної інформації свідчить про невпинне зростання 

значення   реклами   у   сучасному   суспільстві. Телевізійна реклама є 
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масовою комунікацією, яка має вплив на формування думок і настроїв, 

що сприяє закріпленню навиків та звичок споживачів. Телевізійна 

реклама, як і раніше поза конкуренцією, за широтою охоплення 

аудиторії, масовості та якості впливу. 

Таким чином, у зв’язку з тим, що телебачення одразу впливає на 

зір та слух людини, воно може не тільки розповісти, але й показати зі 

звуком, у русі та кольорі. Телевізійний рекламний ролик формує певні 

цінності, стандарти мислення, світогляд, норми, продуковані та 

реалізовані у комунікативному просторі. Основними перевагами 

телевізійної реклами є дія, ефективність витрат і вплив на телеглядачів. 

Головною перевагою телевізійної реклами є її широке охоплення, яке 

є ефективним з погляду витрат. Вплив зображення і звуку на 

телеглядачів підвищує рівень участі споживача до рівня, який можна 

порівняти зі спілкуванням з продавцями, що уміють переконувати 

покупця. На екрані телевізора буденні товари можуть виглядати 

важливими, хвилюючими і цікавими. Масова аудиторія і невисокі 

витрати на представлення продукту з розрахунку на одного споживача 

є перевагами телевізійної реклами. У телевізійній рекламі повною 

мірою використовується рух, колір і зоровий ряд для точного виразу 

ідей. 

На сьогоднішній день кабельні мережі м. Одеси транслюють 

різноманітні телевізійні рекламні ролики, які вражають креативністю, 

неординарністю та яскравістю. Деякі рекламні ролики телеглядачі 

ігнорують та з незадоволенням перемикають канали та керуються 

звичайною власною думкою, а інші ролики дивляться із задоволенням 

та зацікавленістю, запам'ятовують, цитують та роблять певні споживчі 

дії. 

 


