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ПРИКРИВЕНО ОГЛАШАВАЊЕ У НОВИМ МЕДИЈИМА

Апстракт: Развој технологије допринео је развоју нових медија. Људи се све 
више опредељују да комуницирају, информишу се или раде, на интернету, при чему су 
свакодневно изложени великом броју медијских порука. Компаније би данас требало 
да комуницирају са потрошачима користећи креативније и ефикасније методе, како 
би уопште биле примећене и опстале у негостољубивим тржишним условима. При-
кривених плаћених новинарских прилога или хибридних порука, у јавности познатих 
под називом прикривено оглашавање, данас је све више, иако техника прикривеног 
оглашавања није у складу сa етичким начелима новинарске и оглашивачке струке. 

Док је крајњи циљ класичног оглашавања – оглас, издвојен и презентован публи-
ци, метода прикривеног оглашавања суптилно презентује производ унутар филма, те-
левизијског програма, видео игре сл. Појединац је углавном свестан тренутка у којем 
долази у контакт с комерцијалним огласом. Међутим, у случајевима прикривеног 
оглашавања ситуација је битно другачија. Потенцијални купац одређеног производа 
или услуге, углавном није свестан да је изложен методи комерцијалног оглашавања.

Овај рад истражује улогу и својства прикривеног оглашавања у новим ме-
дијима. Објашњава се разлика између прикривеног и класичног оглашавања и раз-
лажу темељни разлози све већег коришћења прикривеног оглашавања у медијским 
садржајима са посебним освртом на нове медије.

Кључне речи: оглашавање, прикривено оглашавање, нови медији

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Нови медији диктирају нова правила комуникације, јер је публика сва-
кодневно бомбардована великим бројем порука на које постаје све више 
имуна. Интензивни развој интернет технологије увелико је изменио и реа-
лизацију многих медијских пословних процеса. „Нови медији се оријентишу 
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на нове технологије и дигитализацију својих садржаја која има добре и лоше 
ефекте којима су изложени појединци, али и друштво у целини“ (Baltezarević-
Baltezarević i dr. 2018: 200).

Имајући у виду да су ове промене нарочито изражене у области марке-
тинг комуникација, неопходно је благовремено прилагођавање новонаста-
лим тржишним условима и адекватан одговор на захтеве купаца. Уколико 
компанија жели да остане конкурентна, потребно је, не само да се адаптира, 
већ и да буде способна да предвиди све промене и трендове у блиској будућ-
ности, јер је то једини начин да постане лидер у својој индустријској грани. 
Оглашивачи морају да разумеју скривене потребе и жеље својих потрошача 
и да комуникацијом са њима, посредством медија, постигну позитиван ефе-
кат. Оглашавање је једна врста комуникације која има за циљ информисање 
потенцијалних потрошача о одређеним производима или услугама. Оглаши-
вачима је у интересу да порука коју шаљу буде уочљива, веродостојна и на 
крају прихваћена. Међутим, то је све теже постићи класичним техникама 
оглашавања, па се оглашивачи окрећу новим начинима комуникације, а је-
дан од њих је и техника прикривеног оглашавања. Крајњи циљ оглашавања 
јесте промовисање производа или услуге тако да порука директно продре 
до свести потенцијалних потрошача, док техника прикривеног оглашавања 
функционише тако што порука није директно приметна, већ до потенцијал-
них потрошача доспева заобилазним путем, односно индиректно. 

У данашње време, унапређење продаје и пропаганда све више губе 
примат, док су са друге стране, постале присутније технике директне мар-
кетинг комуникације. Развојем дигиталних технологија, створена је могућ-
ност за примену помало запостављених техника маркетинг комуницирања 
(Baltezarević R. et al 2015). Све већи број истраживања покушава да открије 
подсвесне жеље и потребе потрошача, како би помогли маркетарима да 
адаптирају маркетиншке технике и на тај начин прецизније одговоре на 
скривене афинитете својих потрошача. Компаније се труде да прате трен-
дове и пронађу ефикасније начине маркетиншких комуникација у турбу-
лентним тржишним условима. Једна од метода, која ће у блиској будућности 
омогућити развој јефтинијих, бржих и прецизнијих маркетиншких техника 
и којима ће се на несвесном нивоу комуницирати са потрошачима је метода 
неуромаркетинга, базирана на истраживањима из области неуронауке.

Прикривено оглашавање је до скоро повезивано искључиво са филмо-
вима и серијама, међутим ова техника је све више присутна и у другим ме-
дијским садржајима, забавног или информативног карактера. Често несвес-
но упијамо информације приликом емитовања садржаја телевизијских и 
радио програма. Као резултат тога, када у трговини препознамо одређене 
производе, којима смо били изложени током гледања телевизијског про-
грама у нашем мозгу се активира асоцијативни центар. У тренутку када се  
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суочимо са избором између непознатог и познатог производа, определиће-
мо се за онај са којим смо већ остварили „контакт“. Занимљива је и изне-
нађујућа чињеница, с обзиром на важност ове релативно нове праксе мар-
кетиншке комуникације, колико се мало зна о томе шта потрошачи мисле 
о прикривеном оглашавању производа у новим медијима. Још увек је непо-
знато како потрошачи реагују и интерпретирају ове прикривене пословне 
праксе у свакодневном животу.

ПОЈАВА НОВИХ МЕДИЈА

Медијима сматрамо неке субјекте, како онда када су везивни члан из-
међу онога чију информацију одашиљу (комуникатора) и примаоца ин-
формације (реципијента), тако и онда када су комуникатори, јер одашиљу 
сопствене информације. Медијем називамо: новине, телетекст, интернет 
издања новина, радио и телевизијске и друге програме, односно „медиј или 
јавно гласило је програм, чији оснивач је физичко или правно лице, који 
представља редакцијски осмишљен склоп информација, намењених унапред 
неодређеном броју лица-публици“ (Водинелић 2003: 7-8). Појава нових ме-
дија дала је нове димензије процесу информисања и убеђивања људи, али 
није сасвим потисла бројне предности традиционалних медија. Било да су 
информативне или пропагандне, новинске поруке су прецизније и имају 
већу трајност у односу на садржај електронских медија; читалац се увек 
може поново вратити на текст, чиме се битно смањује могућност различи-
тог схватања истог садржаја (према Павловић 2004). „Анализом историје и 
праваца развоја доминантних токова друштвене теорије новијег доба, није 
тешко закључити да важност феномена медија добија све више на значају“ 
(Никодијевић 2012: 12). Нови медији су појам који укључује различите тех-
нологије. По мишљењу неких стручњака новим медијима се сматрају блог, 
дигитални-аудио фајлови, виртуелни светови, Вики (Wiki) енциклопедија, 
интерактивне телевизије као и веб-странице и е-маил (Guţu 2007).

Термин нови медији фокусира се на поруку, односно на комуникацију 
и њене праксе, технологију и друштвени контекст у којем се она користи. 
Ова три аспекта нових медија појављују се у литератури више пута заједно са 
другим специфичнијим праксама и технологијама као што су дигитализација, 
сарадња и телекомуникације (према Lievrouw–Livingstone 2002). „Човечан-
ство је са интернетом добило могућност глобалне комуникације којa, без 
обзира на то што има ослонац у већ коришћеним технологијама, превазила-
зи могућности свих до сада познатих видова комуницирања“ (Никодијевић 
2012: 292), јер се интернет користи глобално како би се људи социјализовали 
и комуницирали, дошли до информација, унапредили знање или се једнос-
тавно забавили. „Не мичући се из кућног окружења, у било које доба дана 
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и ноћи, савремени човек притиском на тастатуру свог рачунара лако улази 
у стварне и виртуелне ризнице знања, или се укључује у дискусионе фору-
ме или радионице на сасвим другом крају планете. У позицији је и да бира 
начин на који ће примити тражену информацију: она му се може проследи-
ти на телевизијски, компјутерски или неки трећи екран, чак и на екран мо-
билног телефона“ Павловић 2004: 193). „Интернет је за двадесетак година, 
постао незаобилазно глобално комуникацијско средство. Развој дигиталних 
глобалних комуникација и дигиталне технологије омогућио је да се преко ин-
тернета читају књиге, листају базе податка, размењује музика, слике и видео 
снимци“ (Бракус 2013: 215). Неограничени приступ технологији као што су 
персонални рачунари и лаптопови „учинио је границу између радног време-
на и породичног времена пропуснијом него икада. Као резултат, појединци 
имају могућност да свој посао за који су плаћени обављају код куће. Зауз-
врат, ово повећава време проведено заједно са породицом, комуникацију и 
друштвену интеракцију међу људима. С друге стране, то може значити да су 
појединци „одвучени у самотни свет технологије, који захтева њихову инди-
видуалну пажњу” (Mesch 2006: 121) јер нови медији „радикално прекидају 
везу између физичког и друштвеног места, чинећи физичку локацију много 
мање значајном за наше друштвене односе“ (Croteau-Hoynes 2003: 303).

ПРИКРИВЕНО ОГЛАШАВАЊЕ
– са посебним освртом на присутност на новим медијима –

Прикривено оглашавање се може дефинисати као наменско пласирање 
производа у забавни садржај. Присутно је у разним медијима, од филма и 
телевизијског програма, на радију, у видео играма или у представама и ро-
манима (према Russell-Belch 2005). Многи оглашивачи користе прикривено 
оглашавање као додатни метод како би постигли већу изложеност бренда 
(Babin-Carder 1996). Нови медији у последње време привлаче велику пажњу. 
И поред тога што су разлике између традиционалног и прикривеног оглаша-
вања значајне и приметне, још увек нису јасно одређене границе између ове 
две врсте оглашавања. Чак и онда када су те разлике на први поглед очиглед-
не, ова два појма се у многим случајевима преклапају. Међутим, оно што је 
сигурно заједничко за обе ове методе је исти циљ, а то је да се креира свест 
о марки производа или услуга заједно са позитивним ставовима и куповним 
преференцијама потрошача (Кесић 2003). Док је оглас, као крајњи циљ кла-
сичног оглашавања, издвојен и презентован публици, метода прикривеног 
оглашавања суптилно покушава да презентује производ или услугу унутар 
филма, телевизијског програма, видео игре и сл. Појединац је у највећем 
броју случајева свестан тренутка у којем долази у контакт с комерцијалним 
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огласом и тада једноставно може одлучити да га игнорише, док је у случаје-
вима прикривеног оглашавања ситуација другачија, јер појединац постаје 
потенцијални купац и врло често је несвестан да је изложен форми комер-
цијалног оглашавања (Belch-Belch 2009). Просечно трајање прикривеног ог-
лашавања одређеног производа или услуге на малом екрану може трајати од 
неколико секунди па до скоро 30 минута (Ferraro-Avery 2000).

Слика 1: Пример прикривеног оглашавања компаније Lexus у видео игри  
Real Racing 3.1

Прикривено оглашавање се односи на „праксу приказивања бренда, 
производа, пакета, заштитних знакова или других ознака производа у филму, 
на телевизијском програму или на другим медијима како би се повећала ме-
морабилност бренда и постигла тренутна препознатљивост у тренутку купо-
вине” (Panda 2004: 42). Најпопуларније категорије за пласман производа у 
медијима су углавном забавни производи, спортска опрема, услуге, образов-
не и филантропске организације (Ferraro-Avery 2000) док су аутомобили, 
пиво и сокови или кабловске компаније обично најпопуларније за филмске 
садржаје (Galician-Bourdeau 2004). Активности прикривеног оглашавања у 
видео играма су све популарније. Разлог томе су подаци многих истражи-
вања који говоре о позитивним помацима у продаји оних марки производа 
или услуга које су се нашле у овом виртуeлном простору. 

Највећа разлика прикривеног оглашавања у новим медијима, у односу на 
традиционалне медије, огледа се у елементу интерактивности. Истраживања 
су показала да контакт с маркама производа и услуга у виртуeлном свету води 
повољнијем ставу према карактеристикама ових марки (Glass 2007), при чему 
је креативност изузетно важна јер „сами медији без креативности нису довољ-
ни за адекватну комуникацију у оглашавању. Креативна употреба медија води 
ка остваривању примарних маркетиншких циљева“ (Никодијевић 2012: 369). 

1 https://gameanalytics.com/blog/popular-mobile-game-ad-formats.html
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Слика 2: Пример прикривеног оглашавања компаније Coca-Cola у видео игри 
Cooking Fever (прилагођеној за мобилне телефоне).

За технику прикривеног оглашавања производа и услуга у новим ме-
дијима може се рећи да је веома успешна. Потенцијалне потрошаче, који 
не посматрају различите медијске садржаје довољно критично, веома је 
лако обманути и неоспорно је да ова техника пружа одличне могућности 
компанијама да допру до својих циљних потрошача. Битно је поменути да 
прикривено оглашавање није класичан облик манипулације и колико год ова 
техника била ефикасна, она је још увек забрањена како у Републици Србији 
тако и у Европи. Међутим, много се пута могло посведочити прикривеном 
оглашавању у бројним садржајима па тако и у новим медијима. 

ЗАКЉУЧАК

Прикривено оглашавење у навим медијима је све присутније. Иако ова 
оглашавачка техника није непозната појава, она добија нове облике у скла-
ду са развојем технологије и нових трендова. Навике савременог човека су 
све више усмерене ка једноставности и ефикасности и све ређе се трага за 
потребним садржајем у традиционалним медијима. Појава нових медија 
омогућила је бржу глобалну комуникацију и намеће се као средство које ће 
готово у тренутку задовољити потребу за одређеном информацијом.
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Маркетиншка и оглашавачка струка су итекако овога свесне, па се 
многе оглашавачке технике прилагођавају потребама и навикама модерног 
друштва. Технике прикривеног оглашавања у новим медијима, иако су етич-
ки под знаком питања, итекако доприносе жељеном циљу, да се индиректно 
пренесе жељена порука о маркама производа и услуга компаније ка њеним 
циљним потрошачима. Ова порука се врло често несвесно прихвата и као 
таква утиче на преференције потрошача приликом куповине. При правилном 
регулативном уређењу, прикривено оглашавање би требао дозволити у оној 
мери где неће бити нарушена уметничка димензија, али где ће ипак и захтеви 
савремених маркетиншко-комуникацијских потреба бити задовољени.
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PRODUCT PLACEMENT IN NEW MEDIA

Summary

The development of technology contributed to the development of new media. People 
are increasingly choosing to communicate, to inform themselves, or work on the Internet, and 
they are exposed to a large number of messages on a daily basis. Today, companies should com-
municate with consumers using more creative and effective methods, in order to be noticed and 
survived in unfavorable market conditions.

Covert paid journalistic articles or hybrid messages, mostly known in public as product 
placement, are getting more and more. The technique of product placement is not in line with the 
ethical expectations of journalists, advertising and public relations profession. While the ultimate 
goal of traditional advertising is - an ad, isolated, the method of product placement subtly presents 
the product within the film, television program, video games, etc. The individual is, in most cases, 
aware of the moment in contact with a commercial advertisement (he can ignore it), while in 
cases of product placement the situation is different, because he becomes a potential buyer of the 
same product or service, often unconsciously exposed to forms of commercial advertising. 

This paper highlights the magnitude and properties of product placement in new media. The 
distinction was made between the covert and classic advertisement and underlying all the reasons 
for the increasing use of product placement in media content, with the special focus on new media. 

Key words: Advertising, covert advertising, new media.
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