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 Կար ծի քի ձևա վոր ման հիմ նա կան 
ինս տի տուտ նե րը` զանգ վա ծային լրատ-
վու թյան մի ջոց նե րը, առանձ նա հա տուկ 
տեղ են հատ կաց նում գո վազ դին: Գո-
վազ դային տեխ նո լո գի ա ներն, ազ դե լով 
հան րային կար ծի քի ձևա վոր ման վրա, 
հա սա րա կու թյա նը մղում են որո շա կի 
գոր ծո ղու թյուն նե րի: 

Գո վազ դի հիմ նա կան նպա տա կը 
մարդ կանց ապ րանք վա ճա ռելն է, բայց 
այն հիմն վում է տվյալ հա սա րա կու թյան 
մշա կու թային ար ժեք նե րի վրա, երբ գո-
վազ դային ու ղեր ձը կուլ տի վաց նում է 
առ կա որո շա կի ար ժեք ներ և հար ցա-
կա նի տակ է դնում մյուս նե րը` որ դեգ-
րե լով գո յու թյուն ու նե ցող կեն սաոճն ու 
աշ խար հա յաց քը։ Հա ճախ գո վազ դը ոչ 
թե մեզ առա ջար կում է գնել ապ րան քը, 
այլև փոր ձում է փո խան ցել որո շա կի հա-
մոզ մունք ներ` ապա կո դա վո րե լով դրանց 
լեզ վա կան և պատ կե րային նշան նե րը: 
Գո վազ դում տե ղե կատ վու թյու նը ներ կա-
յաց վում է գրա վիչ ու յու րա հա տուկ ձևով, 
խոս քը հա կիրճ է, պատ կե րա վոր, հա ճախ` 
հու մո րային և կա րող է ու նե նալ գու նային, 
ձայ նային և պատ կե րային ձևա վո րում: 

Հանգուցային բա ռեր և արտահայ-
տու թյուններ՝ գո վազդ, հան րային կար ծիք, 
գո վազ դային տեխ նո լո գի ա ներ, Զանգ վա-
ծային լրատ վու թյան մի ջոց ներ, տե ղե կատ-
վու թյուն, նե րազդ ման հնարք ներ, գո վազ-
դի տե սակ ներ, սպա ռո ղա կան վար քա գիծ, 
հա ղոր դակ ցա կան գոր ծըն թաց:

 « Գո վազդ» հաս կա ցու թյու նը ծա գել 

է ֆրան սե րեն «reclame» բա ռից: Գո վազ-
դը  նպա տակ ու նի տար բեր մի ջոց նե րով 
տե ղե կաց նելու սպա ռող նե րին նոր ապ-
րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի, ինչ պես 
նաև դրանց սպա ռո ղա կան հատ կու-
թյուն նե րի մա սին:

Հա մե մա տա կան հե տա զո տու թյուն-
նե րը թույլ են տա լիս ար ձա նագ րել գո-
վազ դի տար բեր ձևա չա փե րի հետ ևյալ 
պատ մա կան հեր թա կա նու թյու նը արևմ-
տյան հա սա րա կու թյուն նե րում։ Առա ջի-
նը` «ար տադ րանք-տե ղե կատ վու թյունն 
(product-information) է, որը գո վազ դի 
նախ նա կան ձևն է և բնո րոշ էր 19-րդ 
դա րա վեր ջին և 20-րդ դա րասկզ բին1։

 Գո վազ դի հնա գույն տե սակ նե րից են 
հա մար վում եգիպ տա կան պա պի րուս նե-
րը, որոնք փա րա վոն ներն օգ տա գոր ծում 
էին որ պես հայ տա րա րու թյան տախ-
տակ ներ՝ տե ղե կաց նե լով ստ րուկ նե րի 
առ քու վա ճառ քի մա սին: Այ սօր Անգ լի-
այի թան գա րան նե րից մե կում պահ պան-
վում է մի պա պի րուս, որի վրա գր ված 
է. « Վա ճառ վում է ստ րուկ՝  քչա խոս է, չի 
հոգ նում, շատ է աշ խա տում»:2

 Պատ կե րային տեխ նո լո գի ա նե րի զար-
գա ցու մը և տա րա ծու մը հան գեց նում է 
երկ րորդ ձևա չա փին՝ «ար տադ րանք-
պատ կեր (product-image, 1920-1940-ա կան-

1  Տե´ս, Мезенцев Е.А., Реклама в 
коммуникационном процессе, Учебное пособие, 
Омск: Изд-во ОмГТУ, http://www.aup.ru/books/m1105/

2  Տե´ս, История развития рекламы, http://
reklama.web-3.ru/history/ 
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ներ)։ Եր րորդ ձևա չափն ընդ գր կում է 
1950-1960-ա կան նե րը՝ «անձ նա կա նա ցում 
(personalization)։ Չոր րոր դը՝ « կեն սաո ճի 
(lifestyle) ձևա չափն է, որի տա րած ման 
շրջա նը 1970-1980-ա կան ներն էին։

 Գո վազ դը կազ մա կեր պու թյան հա-
ղոր դակ ցա կան գոր ծըն թա ցի բաղ կա-
ցու ցիչ մաս է և կար գա վո րում է ապ-
րանք նե րի իրաց ման գոր ծըն թա ցը: 
Գո վազ դը չի պար տադ րում գնել այդ 
ար տադ րան քը: Եր բեմն այն մի այն հի-
շեց նում է տվյալ ապ րան քի ապ րան քա-
նի շը կամ ապ րան քի (ծա ռա յու թյան) ան-
վա նու մը՝ հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե լով 
սպա ռող նին կա տա րելու ընտ րու թյուն:

 Ժա մա նա կա կից տե ղե կատ վա կան հա-
գեց վա ծու թյան պայ ման նե րում յու րա քան-
չյուր հա սուն մար դու օրա կան բա ժին է 
ընկ նում 20.000 պա տա ռիկ տե ղե կատ վու-
թյուն ավե լի շատ, քան տա սը տա րի առաջ: 

Ա մե նա լայն սահ ման մամբ գո վազդն 
ապ րան քի, ծա ռա յու թյան, գա ղա փա րի 
մա սին տե ղե կատ վու թյան ոչ ան հա տա-
կան, նպա տա կաուղղ ված փո խան ցումն է 
հա սա րա կու թյա նը տար բեր հա ղոր դակ-
ցա կան մի ջոց նե րի (ԶԼՄ, տրանս պոր-
տային մի ջոց ներ, ցու ցա նակ, ին տեր նետ) 
օգ նու թյամբ, որոնց տե ղի և ժա մա նա կի 
հա մար պատ վի րա տուն վճա րում է:

 Գո վազ դի դա սա կարգ ման յոթ սկզ-
բունք գո յու թյուն ու նի՝

1. Ըստ թի րախ խմ բե րի`  գո վազդ 
ստեղ ծող նե րը լավ գի տեն, որ գո վազ դի 
ար դյու նա վե տու թյունն ավե լի բարձր է, 
երբ այն ուղղ ված է պո տեն ցի ալ գնորդ-
նե րին, այլ ոչ թե ամ բողջ բնակ չու թյա նը: 
Հիմ նա կան թի րախ խմ բե րը եր կուսն են՝ 
սպա ռո ղա կան և գոր ծար քային: Առա ջի-
նը ուղղ ված է վերջ նա կան սպա ռող նե-
րին, մինչ դեռ երկ րոր դի թի րախ խում բը 
կա րող է լի նել վե րա վա ճա ռող, մե ծա-
ծախ գնում իրա կա նաց նող: Գո յու թյուն 
ու նի չորս գոր ծար քային գո վազդ՝ ար-
դյու նա բե րա կան, մաս նա գի տա կան, 
գյու ղատն տե սա կան և ար տադ րա կան:

2. Ըստ տա րա ծա կան ընդ գրկ ման՝ 
ա) հա մաշ խար հային (օր.՝ Կո կա-Կո-

լայի գո վազ դը հա սա նե լի է ամ բողջ աշ-
խար հում):

բ) հա մազ գային, որն ուղղ ված է 
տվյալ երկ րում ազ գային որ ևէ ար տադ-
րան քի գո վազդ մա նը (օր.` GrandTobacco 
ծխա խո տի գո վազ դը ՀՀ-ո ւմ):

գ) տա րա ծաշր ջա նային, որն ընգր կում 
է որո շա կի տա րածք տվյալ երկ րում (օր.՝ 
որ ևէ ան շարժ գույ քի գոր ծա կա լու թյան 
գո վազդ, որն զբաղ վում է մի այն տվյալ 
տա րա ծաշր ջա նի ան շարժ գույ քի առու-
վա ճառ քով):

դ) տե ղա կան, եթե հա մազ գային և 
տա րա ծաշր ջա նային գո վազ դը կենտ րո-
նաց ված է ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն-
նե րի առա վե լու թյուն նե րի, հատ կա նիշ-
նե րի վրա, ապա տե ղա կան գո վազ դում 
նշ վում են ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն-
նե րի իրաց ման վայ րը, գնե րը և այլն:

3. Ըստ հա ղոր դակց ման մի ջոց նե
րի` գո վազ դի մի ջոց ներն այն «վ ճա րո վի 
միջ նորդ ներն» են, որոնց օգ նու թյամբ հա-
ղոր դագ րու թյու նը հասց վում է լայն հան-
րույ թին: Այս պես, օրի նակ՝ կա րող է լի նել 
թեր թի, ռա դի ոյի, հե ռուս տա տե սային, 
տպա գիր և էլեկտ րո նային վա հա նակ նե-
րի, հա սա րա կա կան տրանս պոր տի, հա-
մա ցան ցային, լու սագ րային  գո վազդ:

4. Ըստ գոր ծա ռույթ նե րի և նպա
տակ նե րի՝ 

ա) ապ րան քային և ոչ ապ րան քային, 
եթե գո վազդ վում է ան մի ջա պես ապ րանք 
կամ ծա ռա յու թյուն (օ րի նակ` «Ա նի» պաղ-
պա ղակ կամ « Ֆոր սաժ» տաք սի ծա ռա յու-
թյուն), ապա այդ պի սի գո վազդն ապ րան-
քային է, իսկ երբ գո վազդն ուղղ ված է 
տվյալ կազ մա կեր պու թյան, ըն կե րու թյան 
գա ղա փա րա խո սու թյան տա րած մա նը, 
հե ղի նա կու թյան ու վս տա հու թյան ձեռք-
բեր մա նը, ապա այն ոչ ապ րան քային է:

բ) կո մեր ցի ոն և ոչ կո մեր ցի ոն. կո մեր-
ցի ոն գո վազ դը քա րո զում է գնել ապ-
րանք կամ օգտ վել ծա ռա յու թյու նից, իսկ 
ոչ կո մեր ցի ոն գո վազ դը ֆի նան սա վոր-
վում է բա րե գոր ծա կան, հա սա րա կա-
կան, կրո նա կան և քա ղա քա կան կազ-
մա կեր պու թյուն նե րի կող մից:
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5. Ըստ նպա տակ նե րի կա րե լի է 
առանձ նաց նել խթա նող, տե ղե կաց նող, 
հա մե մա տող, հի շեց նող, ներշն չող, իմի-
ջաս տեղծ գո վազդ:

6. Ըստ ազդ ման մի ջոց նե րի  գո-
վազ դը լի նում է ռա ցի ո նալ և էմո ցի ո նալ: 
Ռա ցի ո նալ գո վազ դը տե ղե կաց նում է, 
բե րում է փաս տարկ ներ, դի մում է մարդ-
կանց բա նա կա նու թյա նը, մինչ դեռ էմո ցի-
ո նալ գո վազդն ազ դում է մար դու հու զա-
կան նե րաշ խար հի, զգաց մունք նե րի վրա: 

7. «Այ լընտ րան քային գո վազդ»  
հաս կա ցու թյու նը են թադ րում է այն, որ 
յու րա քան չյու րի ձեռ քում կամ զգես տա-
պա հա րա նում կա մեկ իր, որի վրա կա 
խորհր դա նիշ, կար գա խոս կամ էլ ըն կե-
րու թյան ան վա նու մը: Այս պի սի գո վազդն 
ազ դում է մար դու են թա գի տակ ցու թյան 
վրա, և գո վազ դի այս ձևը հա մար վում 
է ար դյու նա վետ մե թոդ նե րից մե կը: Օրի-
նակ`սր ճա րան նե րում ան ձե ռո ցի կի նե րի, 
մոխ րա ման նե րի, բա ժակ նե րի վրա առ-
կա գո վազ դը մար դը կա րող է չն կա-
տել, բայց են թա գի տակ ցու թյան մեջ այն 
տպա վոր վում է: 

Ար տա քին գո վազ դի յու րա հատ կու-
թյունն այն է, որ չի տա րած վում ԶԼՄ-ով. 
ըստ ըն դուն ված չա փե րի`  այն  տե ղա-
կայ վում է  ճա նա պար հի  որո շա կի հատ-
ված նե րում` ամե նաար դյու նա վետ ներ-
գոր ծու թյունն ու նե նա լով դի տո ղի վրա: 
Ար տա քին գո վազ դը տե ղա բաշխ վում է 
բնա կա վայ րե րում պլա կատ նե րի, ազ-
դագ րե րի, հայ տա րա րու թյուն նե րի, վա-
հա նակ նե րի, լու սա տախ տակ նե րի և այլ 
տեխ նի կա կան մի ջոց նե րով1։

 Սո ցի ա լա կան գո վազ դը  բնակ չու-
թյան առող ջու թյան և առող ջա պա հու-
թյան, բնու թյան պահ պա նու թյան, սո ցի-
ա լա կան պաշտ պա նու թյան հար ցե րով 
ազ գային շա հեր ներ կա յաց նող և առևտ-
րային բնույթ չկ րող գո վազ դի տե սակ է2: 

Է լեկտ րո նային լրատ վա մի ջոց նե րով 

1  Գովազդի մասին ՀՀ օրենք, հոդված 11. 
Արտաքին գովազդ , ընդունվել է 30.04.1996:

2  Տե՛ս նույն տեղում՝ հոդված 13:

հե ռար ձակ վող գո վազ դի հա մար բնո-
րո շիչ է հետ ևյալ դա սա կար գու մը.

• ն կա րագ րա կան, երբ ցույց է տր-
վում ապ րան քը տար բեր կող մե րից (հե-
ռուս տա տե սու թյուն) կամ  պար զա պես 
այն  բնու թագր վում է (ռա դի ո),

• զ գա յա կան, որոնք բնո րոշ են  յու-
րա հա տուկ ապ րանք նե րին (օ րի նակ՝ օծա-
նե լիք ներ, հրու շա կե ղեն, զար դե ղեն), սո-
վո րա բար ու ղեկց վում են երաժշ տու թյամբ,

•  պա րա դոք սալ, երբ հա կադ րու-
թյուն է ստեղծ վում եր կու ապ րա քա տե-
սակ նե րի միջև, օրի նակ` սկզ բից ցույց է 
տր վում, թե ինչ ազ դե ցու թյուն է գոր ծել 
սո վո րա բար գոր ծած վող լվաց քի փո-
շին և ապա` գո վազդ վող լվաց քի փո շու 
կա խար դա կան ներ գոր ծու թյու նը՝ կա-
տա րյալ մաք րու թյուն և  ձյու նա ճեր մակ 
սպի տա կու թյուն, 

• ա նի մա ցի ոն,  որը նա խա տես-
ված է  երե խա նե րի հա մար, գլ խա վոր 
կեր պար ներն ընտր ված են հե քի ա թից 
կամ մուլտ ֆիլ մից, կամ ստեղծ վում են 
նոր կեր պար ներ (օ րի նակ՝ « Բար նի» թխ-
ված քաբ լի թի գո վազ դը),

• գ րա ֆի կա կան, որն ստեղծ վում 
է հա տուկ գրա ֆիկ նե րի,  գծագ րե րի մի-
ջո ցով (օ րի նակ՝ «Colgate» ատա մի մա-
ծու կի հե ռուս տա գո վազ դը): 

Ամ բող ջաց նե լով՝ կա րող ենք ասել, 
որ « գո վազդ» հաս կա ցու թյու նը են թադ-
րում է ապ րանք նե րի, ծա ռա յութ յուն նե-
րի և դրանք ար տադ րող նե րի, առա ջար-
կող նե րի մա սին նպա տա կաուղղ ված, 
վճա րո վի տե ղե կու թյուն զանգ վա ծային 
լրատ վու թյան մի ջոց նե րով:

 Գո վազ դի դա սա կար գումն իրա-
կա նաց վում է՝ հիմք ըն դու նե լով նրա 
հատ կա նիշ նե րից որ ևէ մե կը: Ըստ այդմ՝ 
խմ բա վո րե լով գո վազ դի տե սակ նե րը՝ 
ար ձա նագ րում ենք, որ գո վազ դի զար-
գաց ման ար դի տեմ պե րը աճ ման մի-
տում ու նեն: 

 Գո վազ դը նե րազ դում է սպա ռո ղի 
վար ք ագ ծի վրա:

«Ս պա ռո ղա կան վար քա գիծ» ասե-
լով՝ հաս կա նում ենք այն ակ տի վու թյու-
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նը, որը մար դիկ ցու ցա բե րում են իրենց 
պա հանջ մունք նե րը և ցան կու թյուն նե րը 
բա վա րա րող ապ րանք ներ և ծա ռա յու-
թյուն ներ փնտ րե լու, ընտ րե լու, գնե լու, 
օգ տա գոր ծե լու կամ օգտ վե լու, դրանք 
գնա հա տե լու կամ մեր ժե լու ժա մա նակ:

Գո վազ դը լի նում է հինգ տե սա կի.
• ա ռաջ նային, երբ շու կա են ներ-

մուծ վում նոր ապ րանք ներ կամ ծա ռա-
յու թյուն ներ կամ տե ղե կաց վում է նոր 
ֆիր մայի գոր ծու նե ու թյան մա սին.

• մր ցակ ցային, երբ ընդ հա նուր 
զանգ վա ծից առանձ նաց վում է ապ րանք 
կամ ծա ռա յու թյուն կամ ըն կե րու թյուն` 
իրաց ման ծա վալ նե րի ընդ լայն ման հա մար.

• հի շեց նող, երբ հի շեց վում է ար-
դեն գո վազդ ված ապ րան քի մա սին` նրա 
պա հան ջար կը ապա հո վե լու հա մար:

 Հա սա րա կա կան, որը ըն կե րու թյան կամ 
նրա ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի 
հե ղի նա կային գո վազդն է, որը չի վճար-
վում հենց այդ ըն կե րու թյան կող մից:

 Ներ կոր պո րա տի վը գոր ծում է յու րա-
քան չյուր կազ մա կեր պու թյան ներ սում, 
ին չը կազ մա կեր պու թյան աշ խա տող նե-
րի մոտ մր ցա կից նե րի նկատ մամբ գե-
րա զան ցու թյան, հպար տու թյան զգա-
ցում է առա ջաց նում:1

 Գո վազ դի նպա տակ նե րը պետք է 
սահ ման ված լի նեն հս տակ`

•  նոր ապ րան քի իմի ջի ստեղ ծում,
•  գո յու թյուն ու նե ցող ապ րան քի 

իմի ջի բարձ րա ցում,
•  հա մո զե լու մի ջո ցով բա ցա ռել 

այն, ինչ ար գե լում է այդ ապ րան քի վա-
ճառ քը և այլն:

 Մինչ գո վազ դային ար շավ սկ սե լը 
շու կա յա գետ նե րը իրա կա նաց նում են 
շու կայի հատ վա ծա վո րում, թի րախ խմ-
բի հայտ նա բե րում, ապա ու սում նա սի-
րում են վեր ջին նե րիս պա հանջ մունք նե-
րը, կարծ րա տի պե րը և ակն կա լիք նե րը:

1. Գո վազ դում գո յու թյուն ու նի AIDA 

1  Տե´ս Мезенцев Е.А., Реклама в 
коммуникационном процессе, Учебное пособие, 
Омск: Изд-во ОмГТУ, http://www.aup.ru/books/m1105/:

մո դե լը (ա նգ լե րեն` Attention, Interest, 
Desire, Action բա ռե րի հա պա վումն է, 
որոնք հա մա պա տաս խա նա բար նշա-
նա կում են՝ ու շադ րու թյուն, հե տաքրք-
րու թյուն, ցան կու թյուն և գոր ծո ղու թյուն) 
նկա րագ րում է այն փու լե րը, որոնց մի-
ջո ցով պետք է ան ցնի սպա ռո ղը վա ճա-
ռո ղի ներ գոր ծու թյամբ: Այն ավե լի շատ 
վե րա բե րում է ան հա տա կան վա ճառ քին2:

2. Էֆեկտ նե րի հի ե րար խի այի 
ձևաչափը (Hierarchy of Effects Model) 
մշակ վել է Ռո բերտ Լա վի ջի և Գա րի 
Ստայ նե րի կող մից՝ գո վազ դի խն դիր-
նե րի ճշգրտ ման նպա տա կով: Ձևաչափի 
հիմ նա կան գա ղա փա րն ա յ ն է, որ գո-
վազ դի վերջ նա կան ար դյուն քը կա րող 
է եր ևալ ազդ ման պա հից որո շա կի ժա-
մա նակ հե տո: Գո վազ դը չի կա րող դր-
դել մարդ կանց ակն թար թային գնում ներ 
կա տա րե լու3:

3. Նոր ապ րան քի ըն դուն ման ձևաչափը 
(Innovation Adoption Model) նկա րագ րում է 
այն փու լե րը, որոն ցով ան ցնում է սպա ռո-
ղը նոր ապ րանք գնե լիս: Անհ րա ժեշտ է 
հե տաքրք րու թյուն առա ջաց նել տվյալ ապ-
րան քի նկատ մամբ և հնա րա վո րու թյուն 
ըն ձե ռել սպա ռող նե րին այն գնա հա տե լու: 
Գնա հատ ման լա վա գույն մի ջոցն ապ րան-
քի ան մի ջա կան փոր ձար կումն է, որն իրա-
կա նաց վում է տար բեր տե սա կի ցու ցադ-
րա կան բնույթ կրող ծրագ րե րի մի ջո ցով4:

4. Ին ֆոր մա ցի այի մշակ ման ձևաչափն 
(Information Processing Model) առա ջարկ-
վել է Վի լյամ Մակ Գո ւայե րի (William 
McGuire) կող մից: Ըստ նրա պատ կե րաց-
ման, հա մո զիչ հա ղոր դակց ման (օ րի նակ, 
գո վազ դի) ազ դե ցու թյու նը մար դուն  խն-
դիր նե րի հոր ձա նուտ է հրա վի րում: Այս 
ձևաչափը շատ նման է էֆեկտ նե րի հի ե-
րար խի այի ձևաչափին, սա կայն ու նի մեկ 

2  Ա. Շ. Ավետիսյան, Հանրային կապեր, դասա-
խո սություններ, «Անտարես» հրատ., Երևան, 2008, 
էջ 18:

3  Տե´ս http://www.learnmarketing.net/hierarchy_
of_effects_model.html: 

4  Տե´ս, http://sphweb.bumc.bu.edu/otlt/MPH-
Modules/SB/SB721-Models/SB721-Models4.html: 
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յու րա հա տուկ օղակ՝ մտա պա հում1: 
Գո վազ դի ան հրա ժեշտ բաղ կա ցու-

ցիչ ներն են.
•  գո վազ դա տու
•  գո վազդ իրա կա նաց նող
•  գո վազ դի տա րած ման մի ջոց 

(ԶԼՄ և այլն)
• ս պա ռող:
 Գո վազ դային տեխ նո լո գի ան նե րի 

նե րազդ ման հնարք նե րը.
Կար ծի քի ձևա վոր ման հիմ նա կան 

ինս տի տուտ նե րը` զանգ վա ծային լրատ-
վու թյան մի ջոց նե րը, առանձ նա հա տուկ 
տեղ են հատ կաց նում գո վազ դին: Գո-
վազ դային տեխ նո լո գի ա ներն, ազ դե լով 
հան րային կար ծի քի ձևա վոր ման վրա, 
հա սա րա կու թյա նը մղում են որո շա կի 
գոր ծո ղու թյուն նե րի: 

Գո վազ դի հիմ նա կան նպա տա կը 
մարդ կանց ապ րանք վա ճա ռելն է, բայց 
այն հիմն վում է տվյալ հա սա րա կու թյան 
մշա կու թային ար ժեք նե րի վրա, երբ գո-
վազ դային ու ղեր ձը կուլ տի վաց նում է 
առ կա որո շա կի ար ժեք ներ և հար ցա կա-
նի տակ է դնում մյուս նե րը` որ դեգրե լով 
գո յու թյուն ու նե ցող կեն սաոճն ու աշ-
խար հա յաց քը։ Հա ճախ գո վազ դը ոչ թե 
մեզ առա ջար կում է գնել ապ րան քը, այլև 
փոր ձում է փո խան ցել որո շա կի հա մոզ-
մունք ներ` ապա կո դա վո րե լով դրանց 
լեզ վա կան և պատ կե րային նշան նե րը: 
Գո վազ դում տե ղե կատ վու թյու նը ներ կա-
յաց վում է գրա վիչ ու յու րա հա տուկ ձևով, 
խոս քը հա կիրճ է, պատ կե րա վոր, հա ճախ` 
հու մո րային և կա րող է ու նե նալ գու նային, 
ձայ նային և պատ կե րային ձևա վո րում: 

Գո վազ դում եր բեմն օգ տա գոր ծում 
են նշան ներ, կո դեր և սո ցի ա լա կան 
առաս պել ներ, որոնք շր ջա նառ վե լով՝ 
մար դուն ներգ րավ վում են տե ղե կա նա-
լու, ճա նա չե լու գոր ծըն թա ցում: Ու նե նա-
լով զանգ վա ծային բնույթ՝ գո վազդն ու-
նի կար ևոր նշա նա կու թյուն և ըստ այդմ 

1 Տե´ս  http://wasqcon.com/how-information-
processing-affects-marketing-communications/, 
How Information Processing Affects Marketing 
Communications:

էլ՝ ու նի մի քա նի հիմ նա կան դե րեր՝ ու-
սու ցա նող, ուղ ղոր դող և, ի վեր ջո, թե-
լադ րող:  Ընդ հա նուր առ մամբ, հա ճախ 
հենց գո վազդն է որո շում է մեր կյան քի  
բնույթն ու ձևը՝ այն, թե այ սօր ուր ենք 
գնա լու, ինչ ենք ու տե լու կամ հագ նե լու: 

Ժա մա նա կա կից աշ խար հում «ու ղիղ» 
գո վազդն  ար դեն դժ վար է հա մա րել 
ապ րանք վա ճա ռե լու կամ վա ճառ քի ծա-
վալ ներն ըն դար ձա կե լու մի ջոց: Այ սինքն՝ 
ուղ ղա կի հայ տա րա րել, որ տվյալ ապ-
րան քը կամ ծա ռա յու թյունն ամե նա լավն 
է, ու պետք է առա ջարկ վող բազ մա զա-
նու թյան մեջ ան հա տը ընտ րի հենց այդ, 
մեղմ ասած,  «չ գոր ծող» տար բե րակ է: 
Գո վազ դի ոլոր տում վեր ջերս կա տա րած 
հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյունք նե րի հա-
մա ձայն մարդ կանց ըն դա մե նը 15% է հա-
վա տում գո վազ դին,  65%-ն այն հա մա րում 
է չա փա զան ցու թյուն, իսկ մնա ցած 20%-ը 
պար զա պես չե զոք վե րա բեր մունք ու նի2: 

Ա վան դա կան գո վազ դը (տ պա գիր մա-
մու լում,  հե ռուս տա տե սու թյու նում և ռա-
դի ո յում) հա մար վում է մի այն մի փոքր 
մա սը, այն հա մա լիր մար քե թին գային 
ռազ մա վա րու թյան, որը նպա տա կաուղ-
ղ ված է ապ րան քի վա ճառ քի ծա վալ նե րի 
ընդ լայն մա նը: Պար զա պես նոր կո մեր ցի-
ոն առա ջար կով շու կա մտ նե լը բա վա կան 
չէ հա ջո ղու թյան հաս նե լու հա մար, այ սօր 
ար դեն նախ քան տվյալ ապ րան քը կամ 
ծա ռա յու թյու նը գո վազ դե լը, այն ար տադ-
րող նե րը, նախ ևա ռաջ, փոր ձում են պար-
զել հե տաքրքր վող նե րի, գնորդ նե րի և 
հա ճա խորդ նե րի հո գե բա նու թյու նը (ը նդ-
հա նուր առ մամբ, այս երեք խմ բե րի պա-
հանջ մունք նե րը կա րող են հա մընկ նել): 

Ն մա նա տիպ ազ դե ցու թյան հա մար 
գո վազդ ար տադ րող յու րա քան չյուր 
կազ մա կեր պու թյուն իր տեխ նի կա կան 
զի նա նո ցում ու նի տեխ նո լո գի ա նե-
րի այն պի սի հա մա կարգ, որն էլ հենց 
սպառ վող է դարձ նում գո վազդն ու գո-

2  http://www.reclamesecret.com/promotion_
tech.shtml, Գովազդային բնագավառի 
հետազոտություններ:



334

վազդ վող ար տադ րան քը: 
Այս դեպ քում կա րե լի է առանձ նաց-

նել եր կու տի պի տեխ նո լո գի ա՝ ավան
դա կան և ժա մա նա կա կից: Ժա մա նա-
կա կից գո վազ դային տեխ նո լո գի ա նե րը 
հիմ նա կա նում պայ մա նա վոր ված են գի-
տա տեխ նի կա կան նո րա նոր հայտ նա-
գոր ծու թյուն նե րով, նաև մարդ կային 
ան սպառ եր ևա կա յու թյամբ: Դրանք հիմ-
նա կա նում նպա տա կադր ված են սպա-
ռո ղի վրա առա վել ազ դե ցիկ ազ դե ցու-
թյան լծակ ներ ստեղ ծե լուն և դրա նով 
գո վազ դն ար դյու նա վետ դարձ նե լուն:

•  Տեխ նո լո գի ա ներ, որոնք ազ-
գում են սպա ռո ղի զգաց մուն քային դաշ-
տի վրա: Սա հա ճախ ան վա նում են նաև 
զգաց մուն քային ռազ մա վա րու թյուն1: 

Զ գաց մունք ներ ու հու զա կա նու թյուն 
առա ջաց նող գո վազ դը գոր ծում է ավե-
լի ար դյու նա վետ:  Էմո ցի ո նալ ցան կա ցած 
ազ դակ մար դիկ պատ րաս տա կամ են 
լսել, իսկ ստի պել մարդ կանց լսել նշա նա-
կում է, որ հա ճա խոր դը գնում կա տա րե լու 
կես ճա նա պար հին է: Այս առու մով կար-
ևոր է հի շել յու րա քան չյուր ազ գի էթ նի-
կա կան հիմ նա կան հատ կա նիշ նե րը. այն, 
ինչն ազ դե ցիկ կա րող է լի նել մի պե տու-
թյու նում, մի ան գա մայն այլ հետ ևանք նե-
րի կա րող է հան գեց նել մյու սում: Այ սինքն՝ 
գո վազ դի իմաստն ամ բող ջո վին չի որոշ-
վում այն ար տադ րո ղի կող մից, թեև ակն-
հայտ է, որ նա ու նե նում է մեկ նա բա նու-
թյան գե րա դա սե լի տար բե րակ և ամեն 
կերպ ջա նում այն դարձ նել տի րա պե տող։ 
Տար բեր մի ջա վայ րե րում գո վազ դային 
ու ղեր ձը կա րող է մեկ նա բան վել տար-
բեր ձևե րով, և նրա կա յու նա ցող իմաս տը 
զգա լի ո րեն կախ ված է նաև լսա րա նից։ 

Այ սինքն` տեխ նո լո գի ան, որը ստեղծ-
ված է դրա կան ազ դե ցու թյուն ու նե նա-
լու հա մար, կա րող է ճիշտ չկի րառ վել և 
ու նե նալ մի ան գա մայն այլ ար դյունք: Այս 
առու մով, հատ կա պես, կար ևոր վում են 
հս տակ ձևա կերպ ված տեքստն ու շփո-
թու թյուն ներ չա ռա ջաց նող տե սա շա րը: 

1  Տե՛ս նույն տեղում:

Սա ոչ մի այն կո պիտ ձևով մատ նան շում է 
գո վազ դային ու ղեր ձի հնա րա վոր բազ-
մի մաս տու թյու նը և ապա կո դա վոր ման 
տար բեր հնա րա վո րու թյուն նե րը տար-
բեր մշա կու թային իրա վի ճակ նե րում, 
այլև հու շում մեկ այլ բան` տար բեր հա-
սա րա կու թյուն նե րում ար դյու նա վետ են 
գո վազ դի տա րաբ նույթ ձևա չա փեր:

•  Հա ջորդ կար ևոր տեխ նո լո գի ան 
ազ դե ցու թյունն է թի րա խային լսա րա նի 
վրա2:

Վեր ջինս հայտ նի է նաև որ պես ռե զո-
նան սային ռազ մա վա րու թյուն: Թի րա-
խային խմ բե րի ընտր ման մո տե ցում նե-
րը տար բեր են: Շատ հա ճախ ընտր ման 
մո տե ցում են հա մար վում տա րի քը, սե-
ռը, սո ցի ա լա կան կար գա վի ճա կը: Այս 
իմաս տով դա սա կան օրի նակ է երե խա-
նե րի վրա ազ դե ցու թյու նը: Նրանց վրա 
ավե լի հեշտ է ազ դել, իսկ երե խա ներն 
իրենք են ծնող նե րին ուղ ղոր դում, թե 
ինչն է իրենց հե տաքրք րում:

 Կան նաև այն պի սի թի րա խային խմ-
բեր, որոն ցում յու րա քան չյուրն ու զում է 
իրեն ընդ գրկ ված հա մա րել, ուս տի նմա-
նա տիպ գո վազդն առա վել լայ նա մասշ-
տաբ բնույթ է կրում և ավե լի ազ դե ցիկ է: 

• Հա ջորդ տեխ նո լո գի ան հայտ նի 
ան ձի ներգ րավվ մամբ գո վազ դի պատ-
րաս տումն է: 

Այս տեխ նո լո գի ան գործ նա կա նում 
ավե լի հայտ նի է «դ րա կան օրի նա կի 
ռազ մա վա րու թյուն» անու նով:

Ս պա ռո ղը, տես նե լով մե կին, ով ճա-
նաչ ված, հա ջո ղակ, գե ղե ցիկ ու սի րե լի 
կեր պար է, գո վազ դում է որ ևէ ար տադ-
րանք, ակա մա ցան կու թյուն է առա-
ջա նում նման վելու վեր ջի նիս ու ձեռք 
բե րելու միև նույն ար տադ րան քը: Այս 
հնար քը հա ճախ կի րառ վող նե րից է և 
բա վա կա նին ար դյու նա վետ է գոր ծում: Ի 
վեր ջո՝ տվյալ ան ձն ու նի նաև երկր պա-
գու նե րի բա նակ, որոնք նույն պես կհետ-

2  http://www.reclamesecret.com/promotion_
tech.shtml, Գովազդային բնագավառի 
հետազոտություններ:
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ևեն նրա օրի նա կին: Զար մա նա լի չէ, որ 
հո լի վու դյան աստ ղե րին ներգ րավ վե լով 
նման հո լո վակ նե րի նկա րա հա նում նե-
րում` ըն կե րու թյուն նե րը վճա րում են խո-
շոր գու մար: 

• Հե տաքր քիր, բայց ոչ հա ճախ կի-
րառ վող գո վազ դային հա ջորդ տեխ նո-
լո գի ան ան վճար առա ջարկ ներն են:

 Սա հի ա նա լի տեխ նո լո գի ա է ար դեն 
հայտ նի բրեն դի նոր ար տադ րանք նե րի 
ներ կա յաց ման հա մար: Մշ տա կան հա-
ճա խորդ նե րը չեն հրա ժար վի սի րե լի 
ապ րան քա նի շի նոր ար տադ րա տե սա-
կից, իսկ մր ցակ ցի հա ճա խորդ ներն էլ 
չեն հրա ժար վի ան վճար առա ջար կից: 
Լավ հնա րա վո րու թյուն է գո վազ դում 
այդ քան հն չած դրա կան գնա հա տա կան-
նե րը ի ցույց դնե լու հա մար: 

• Ակ ցի ա ներ, մր ցույթ ներ: 
Սա, թերևս, ամե նա շատ կի րառ վող 

տեխ նո լո գի ան է, որն ակ տիվ օգ տա գործ-
վում է ամ բողջ աշ խար հում, ինչ պես նաև 
հա յաս տա նյան շու կա յում: Ու սում նա սի-
րու թյուն նե րը ցույց են տվել, որ շա տե րը 
հակ ված են հենց այն ապ րան քը ձեռք բե-
րել, որը առա ջարկ վում է որ ևէ ակ ցի այի 
ժա մա նակ: Սա չի նշա նա կում, որ մար դիկ 
մի ան գա մից գնում են դե պի այդ ապ րան-
քը, այս տեխ նո լո գի ան ավե լի շուտ գոր-
ծում է այն դեպ քում, երբ սպա ռո ղը կանգ-
նած է ընտ րու թյան առջև:

 Տեխ նո լո գի ա նե րից ամե նա հե տաքր քի-
րը օգ տա գոր ծել է Ջեյմս Վի քե րին (James 
Vicary) «25-րդ կադ րի» գա ղա փա րը1: 
Հայտ նի է, որ կի նո ժա պա վե նի պտտ ման 
արա գու թյու նը կազ մում է վայր կյա նում 24 
կադր, այ սինքն՝ 1 վայր կյա նում մենք տես-
նում ենք 24 կադր: 1957 թվա կա նին Վի-
քե րին հայ տա րա րեց, որ մի փոր ձար կում է 
իրա կա նաց րել Նյու Ջեր սի ի կի նո թատ րոն-
նե րից մե կում: « Պիկ նիկ» ֆիլ մի ժա մա նակ 
լրա ցու ցիչ պրոեկ տո րի օգ տա գործ ման 

1  h t t p : / / w w w . n e w s c i e n t i s t . c o m /
a r t i c l e / m g 1 9 0 2 5 4 9 4 . 4 0 0 ? D C M P = N L C -
nletter&nshref=mg19025494.400, Subliminal advertising 
may work after all, 28 April 2006 by Alison Motluk, 
Magazine issue 2549. 

շնոր հիվ կա րո ղա ցել է ցու ցադ րել 25-րդ 
կադ րը, որը գաղտ նի գո վազդ էր` «Խ մի´ր 
Կո կա-կո լա» և « Կե րե´ք պոպ կորն»: Մեկ 
տա րի շա րու նակ ցու ցադր վել է ֆիլ մը, 
բնա կա նա բար, նաև` գո վազ դը: Հե տա-
գա յում ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց են 
տվել, որ Կո կա-կո լայի գնո ղա կա նու թյու-
նը կի նո թատ րո նի ճա շա րա նում բարձ րա-
ցել է 17 տո կո սով, իսկ պոպ կոր նի նը` 50 
տո կո սով: Փաս տո րեն, այս մե թոդն ազ-
դում է մարդ կանց են թա գի տակ ցու թյան 
վրա: Հե տա գա յում գո վազ դային այս մե-
թոդն ար գել վեց, սա կայն 2014 թվա կա նի 
ուկ րաի նա կան հե ղա փո խու թյան օրե րին 
« Ռո սի ա 24» հե ռուս տաըն կե րու թյու նը, որ-
պես ազ դե ցու թյան մե թոդ օգ տա գոր ծեց 
«25-րդ կադ րի» գա ղա փա րը: Ուկ րաի նայի 
ազ գային ան վտան գու թյունն այդ օրե րին 
հայ տա րա րեց, որ ռու սա կան հե ռուս տաըն-
կե րու թյունն օգ տա գոր ծում է «25 կադ րի» 
էֆեկ տը « Под жег пра вый сек тор», « Бан де-
ров цы уби ва ют лю дей», « Нацг вар дия убий-
цы» ար տա հայ տու թյուն նե րով:2 

Ա մեն դեպ քում թվարկ ված տեխ նո լո-
գի ա նե րից և ոչ մե կը չի կա րող աշ խա-
տել ար դյու նա վետ, եթե գո վազ դա տուն 
չա պա հո վի ար տադ րան քի կամ ծա ռա-
յու թյան ան հրա ժեշտ չա փա նիշ նե րը, 
չտա բա վա րար տեղեկավություն, կամ 
սպա ռո ղին մո լո րեց նի՝ խո սե լով ար-
տադ րան քի ու նի կա լու թյան և չե ղած 
հատ կա նիշ նե րի մա սին: 

Գո վազ դային աշ խարհն այ սօր արագ 
է փո փոխ վում և շատ հնա րա վոր է, որ 
մենք գտն վում ենք տե ղե կատ վա կան 
հե ղա փո խու թյան շե մին, որը ոչ մի այն 
կփո խի տե ղե կատ վա կան ոլոր տը, այլև 
հե ղա փո խա կան կլի նի նաև գո վազ-
դային հիմ նա կան տեխ նո լո գի ա նե րի 
սկզ բունք նե րի փո փոխ ման հար ցում:

 
Հոդ վա ծի ներ կա յաց ման տա րե թի վը՝ 

26.02.02015

2  h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=HRyI0DQ1bCA, 25- й кадр в выпуске 
новостей Россия 24 от 03 05 2014.
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РЕКЛАМНЫЕТЕХНОЛОГИИ-МЕТОДВОЗДЕЙСТВИЯНАОБЩЕСТВЕННОE 
МНЕНИEИСКЛОНЕНИЕКДЕЙСТВИЮ

АСТXИК АВЕ ТИ СЯН 
Е ре ванс кий го су дарст ве ный уни вер си тет, ка фед ра ра дио- и те ле жур на лис ти ки,  

кан ди дат фи ло ло ги чес ких на ук, до цент 
 

Ос нов ные инс ти ту ты фор ми ро ва ния мне ни я средст ва мас со вой ин фор ма ци и, уде ля ют 
осо бое мес то рек ла ме. Воз де йст вуя на фор ми ро ва ние об щест вен но го мне ни я, рек лам ные тех
но ло гии нап рав ля ют об щест во к оп ре де лен ным дейст ви ям.

Ос нов ная цель рек ла мы – про дать рек лам ный то вар, при этом  она опи ра ет ся на куль
тур ные цен нос ти дан но го об щест ва, по о щ ряя не ко то рые ха рак тер ные для не го цен нос ти и 
ста вя под сом не ние ос таль ные с уче том об ра за жиз ни и ми ро воз ре ния лю дей.  Час то вмес то 
пред ло же ния то ва ра рек ла ма пы та ет ся на вя зать оп ре де лен ные убеж де ни я, рас шиф ро вывая 
язы ко вые и изоб ра зи тель ные сим во лы пос лед них.  В рек ла ме ин фор ма ция предс тав ля ет ся 
в сво е об раз ной прив ле ка тель ной фор ме: крат кий об раз ный текст, час то предс тав лен ный с 
юмо ром и в при ят ном цве то вом и зву ко вом оформ ле ни и. 
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The main institutions of shaping opinion, the mass media, pay particular importance to 
advertising. The advertising technologies influencing on the formation of public opinion direct 
the society in particular actions.

The main purpose of advertising is to sell promotional goods, besides it is based on the 
cultural values of the society, encouraging some of its characteristic values and casting doubt on 
the rest taking into account the lifestyle and outlook of people.

Often, advertising is trying to impose certain beliefs instead of offering some goods, deciphering 
the linguistic and visual symbols of the latter. The advertisement information is presented in an 
attractive and special format: a brief figurative text often presented with a comic and pleasant 
color and sound design.
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