Чому б не присвятити трохи часу для того, щоб застосувати «осмислене християнство» у маркетингу,
відбираючи рекламу, рекламні ролики та інші маркетингові повідомлення за допомогою наведених нижче
запитань? Навчіть цього своїх учнів. Це чудовий спосіб змусити їх свідомо і критично замислитися про
маркетинг і побачити, як Боже Слово застосовується у всьому нашому житті!
	
  

Сім	
  простих	
  запитань:	
  
•
•
•
•
•
•
•

Який продукт продає ця реклама?
Що ще, крім продукту, продає ця реклама? (Ідеї, спосіб життя, світогляд, поведінку тощо)
Якою є приманка, чим зацікавлює і що обіцяє ця реклама?
Доповніть цю фразу: «Ця реклама говорить мені, використовуй __________ (назва продукту)
і __________ (результат обіцянки реклами)».
Чи говорить реклама правду? Яку? Як?
Чи говорить реклама брехню (і)? Яку? Як?
Як ця реклама і те, що вона з собою несе, відповідає або не відповідає Божій істині та що це
для мене означає?

Додаткові	
  запитання:	
  
Хто створив цю рекламу?
Чому ця реклама була створена?
На кого спрямована ця реклама?
Що творці цієї реклами хочуть від мене?
Який задум цієї реклами?
Які теми та припущення є в цій рекламі?
Які методи для продажу продукту використовуються?
Що висвітлено камерою як найголовніше? Як використані освітлення, кути, фокус, крупний план тощо?
Яким чином за допомогою камери управляють моїми емоціями і створюють настрій?
Яким чином музика управляє моїми емоціями і створює настрій?
Як за допомогою камери і музики здійснюється маніпуляція і спотворюється реальність?
Яке бажання / яку потребу обіцяє задовольнити цей продукт?
Якими є стосунки та зображення людей? Чоловіків? Жінок? Дітей? Батьків? Авторитетних постатей? Кого/чого ще?
Якщо Ви будете використовувати цей продукт, то яким, відповідно до прямого чи непрямого повідомлення
реклами, буде Ваше життя?
Якщо Ви не будете використовувати цей продукт, то яким, відповідно до прямого чи непрямого повідомлення
реклами, буде ваше життя?
Які вияви неспроможності, які страхи та сподівання використовує реклама?
Хто / що є спасителем / месією в цій рекламі?
Чи намагається ця реклама використовувати або маніпулювати? Як?
Яку роль, на Вашу думку, відіграє ця реклама у формуванні життя Ваших однолітків?
Чи є необхідним цей продукт? Якщо так, то чому, якщо ні, то чому?
Яким чином ця реклама намагається переконати мене у тому, шо мені потрібен цей продукт?
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