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reklama cen 

popytu i ożywienia działalności gospodarczej oraz zwiększenia za-
trudnienia.

regresja (regression)
Rodzaj statystycznej zależności między średnią wartością zmiennej ob-
jaśnianej, traktowanej jako skutek, a ustalonymi wartościami zmiennych 
objaśniających, które są traktowane jako przyczyny.

reguła 20/80, reguła Pareto (principle 20/80)
Prawidłowość, która została sformułowana na podstawie wyników ana-
lizy ABC i uznaje za typową sytuację, w której 20% produktów wyka-
zanych w programie asortymentowym przedsiębiorstwa daje 80% jego 
ogólnych przychodów ze sprzedaży.

reguła Pareto zob. reguła 20/80

reguła W.J. Reilly’ego zob. prawo grawitacji detalu

reguły decyzyjne (decision rules)
Procedury wykorzystywane przez konsumenta do oceny alternatywne-
go wyboru.

rejestracja (registering)
Rejestracja to metoda pomiaru bezpośredniego, która polega na bieżącym 
ewidencjonowaniu cech rzeczy i zjawisk w celu kontrolowania ich 
zmian w czasie, np. ewidencja ruchu towarów w magazynach.

reklama (advertisement)
Reklama to informacja, która jest połączona z komunikatem perswazyj-
nym. Cele reklamy to:
• nakłanianie klientów do nabycia lub korzystania z określonych towa-

rów lub usług, bądź popierania określonych spraw lub idei,
• dostarczanie klientom informacji o innych działaniach promocyjnych 

wspierających sprzedaż produktu/usługi,
• informowanie klientów o innych działaniach promocyjnych wspie-

rających sprzedaż produktu/usługi,
• wzmacnianie lojalności nabywców wobec produktów/usług danej 

firmy,
• cele społeczne, np. apel o kweście na cele charytatywne,
• cele polityczne, np. wspieranie kampanii wyborczej kandydatów,
• możliwość zmiany sposobu myślenia o produkcie lub nawet apelo-

wania o mniejszą konsumpcję (np. kampanie ekologiczne, nawołują-
ce do oszczędności energii elektrycznej).

reklama cen (price advertising)
Wykorzystywanie ceny jako argumentu reklamowego. Ten rodzaj rekla-
my jest stosowany w sytuacji, w której jej cele są związane z produktem, 
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reklama firmy

krąg odbiorców jest ograniczony, a informacje zawarte w przekazie są 
bardzo konkretne i rozpowszechniane za pomocą selektywnie oddzia-
łujących środków przekazu. Zakres stosowania tego typu reklamy pod-
lega wielu ograniczeniom prawnym.

reklama firmy (corporate advertising)
Rodzaj reklamy, której przedmiotem jest znak firmowy lub osobowość 
przedsiębiorstwa. Jej głównym zadaniem jest wzmocnienie stopnia 
identyfikacji i znajomości firmy wśród odbiorców reklamy i potencjal-
nych nabywców jej produktów.

reklama indywidualna (individual advertising)
Rodzaj reklamy, której koszty w całości obciążają nadawcę przekazu re-
klamowego.

reklama internetowa (Internet advertising)
Reklama występująca w Internecie i związana z dynamicznym rozwo-
jem technologii informatycznych. Najbardziej znaną formą tego typu 
reklamy są banery oraz reklama pocztowa.

reklama kinowa (cinema advertising)
Rodzaj reklamy, która wykorzystuje kino do celów komunikowania się 
przedsiębiorstwa z rynkiem. Ma takie same zalety jak reklama telewizyj-
na, ale jej zasięg jest znacznie mniejszy.

reklama naruszająca prywatność (advertisement disturbing privacy)
Za reklamę istotnie naruszającą sferę prywatności jej odbiorców uzna-
je się nagabywanie klientów w miejscach publicznych, przesyłanie im 
niezamówionych towarów na ich koszt lub nadużywanie technicz-
nych środków przekazu informacji (np. masowe przesyłanie klientowi 
reklam pocztą elektroniczną). Stanowi formę konkurencji nieuczciwej.

reklama pocztowa, bezpośrednia reklama pocztowa, przesyłki poczto-
we (mailing, direct mail)
Polega na bezpośrednim dostarczaniu nabywcy materiału promo-
cyjnego za pomocą poczty. Przesyłka ta może zawierać list, broszurę 
prezentującą oferowane towary, karty zamówień itp. Obecnie jest to 
coraz bardziej popularna i skuteczna forma reklamy BTL produktów 
lub usług.

reklama podprogowa (subliminal advertising)
Reklama, w której przekazywanie treści reklamowych następuje poniżej 
progu świadomości odbiorcy. Polega np. na pokazywaniu obrazu pro-
duktu między klatkami filmu na ułamek sekundy, aby widzowie nie 
zdążyli świadomie „zobaczyć” reklamy, lecz by jednocześnie była ona 
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zarejestrowana przez ich podświadomość. W większości krajów taka 
reklama jest zakazana.

reklama pop-under (pop-under)
Forma reklamy internetowej. Jest to niezależne okno reklamowe, o du-
żych wymiarach, w którym eksponowana jest reklama, pojawiąca się 
w momencie zamknięcia okna przeglądarki przez internautę.

reklama pop-up (pop-up)
Forma reklamy internetowej. Jest to niezależne okno reklamowe, nie-
przekraczające zazwyczaj wymiarów 250 x 250 pikseli, w którym eks-
ponowana jest reklama, pojawiająca się w momencie wejścia na kon-
kretną stronę internetową oraz wraz z przejściem z jednej strony ser-
wisu na kolejną. Uchodzi za reklamę najbardziej irytującą internautów. 
Występuje też w mniej inwazyjnej wersji reklamy pop-under – wtedy 
nowe okienko pozostaje ukryte i pojawia się dopiero po zamknięciu 
przeglądanej strony.

reklama porównawcza (comparative advertising)
Forma reklamy, w której porównuje się jej przedmiot z przedmiotem 
analogicznym konkurencji. Istnieją dwa rodzaje reklamy porównawczej:
• reklama porównawcza bezpośrednia, w której przedmiot reklamy 

porównuje się z konkretnym przedmiotem konkurencji;
• reklama porównawcza pośrednia, w której nie wymienia się konkret-

nego przedmiotu konkurencji, lecz daje się do zrozumienia w sposób 
bardziej lub mniej jednoznaczny o jaki przedmiot i jaką konkurencję 
chodzi.

Prawodawstwo niektórych państw reguluje kwestię reklamy porów-
nawczej w ramach przepisów o konkurencji uczciwej.

reklama prasowa (press advertising)
Reklama nadawana przez emitenta za pośrednictwem prasy codziennej 
i czasopism o zróżnicowanym zasięgu, profilu czytelniczym i okresie 
wydawniczym.

reklama przypominająca (reminder advertising)
Reklama zmierzająca do utrwalenia w pamięci odbiorców pozytywnego 
wyobrażenia o produkcie, usłudze lub firmie przez okresowe, cykliczne 
powtarzanie przyjętych i utrwalonych konstansów promocyjnych.

reklama radiowa (radio advertising)
Reklama, której nośnikiem jest radio. Jej zasięg jest zróżnicowany, po-
nieważ może być nadawana zarówno przez stacje lokalne, regionalne, 
ogólnokrajowe, jak i międzynarodowe. Audycje radiowe są z reguły 
adresowane do wybranych segmentów rynku, co ułatwia skierowanie re-
klamy do właściwych grup odbiorców.
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reklama społeczna

reklama społeczna (social ad, public service advertising – PSA)
Reklama, która ma na celu wywołanie zmian społecznie pożądanych. 

reklama telewizyjna (television advertisement)
Sugestywna forma reklamy docierająca do szerokiego kręgu odbiorców, 
jest środkiem masowej komunikacji, stwarza duże możliwości wierne-
go oddania cech produktu. Ma wysoką zdolność kształtowania potrzeb 
i popytu. Do jej wad zalicza się wysokie koszty, długi czas produkcji 
i krótki czas emisji.

reklama ukryta (hidden advertisement)
Zachęcanie do nabywania towarów lub usług w taki sposób, że odbior-
ca tej reklamy ma wrażenie, iż jest ona neutralną, obiektywną prezenta-
cją tych towarów lub usług. Formy ukrytej reklamy to:
• reklama odredakcyjna – reklama, która jest zawarta w treści audycji 

lub artykułu w telewizji, radiu, prasie w taki sposób, że przeciętny 
odbiorca nie odróżnia reklamy od reszty przekazu;

• lokowanie produktu – prezentowanie reklamowanych produktów lub 
usług w filmach, serialach telewizyjnych, a także np. w zdjęciach za-
mieszczanych w gazecie, tak, by widz lub czytelnik zapamiętał pro-
dukt lub usługę;

• reklama w ekspertyzach lub publikacjach naukowych – reklama 
ukryta w pozornie neutralnej publikacji o charakterze naukowym.

reklama wspólna (co-op advertising, joint advertising)
Reklama, w której w kosztach przekazu partycypują grupy przedsię-
biorstw. Występuje w sytuacji, w której integrator rynku (np. produ-
cent) finansuje główny motyw reklamy, natomiast pozostali uczestnicy 
wspólnej kampanii reklamowej (np. hurtownicy, pośrednicy, agenci 
itp.) finansują koszty umieszczenia adresów swoich firm. Ta forma re-
klamy umożliwia małym firmom uczestnictwo w bardzo drogiej kam-
panii reklamowej, bez ponoszenia dużych kosztów.

reklama z bezpośrednią reakcją (direct response advertising)
Reklama, która nakłania odbiorcę do podjęcia szybkiej reakcji na zgła-
szaną ofertę. Taką reakcją może być bezzwłoczne wysłanie zamówienia 
lub kuponu do emitenta reklamy. Taki charakter mają niektóre rodzaje 
reklamy prasowej lub reklamy pocztowej.

reklama zachęcająca (stimulating advertising)
Reklama, której główną funkcją jest przekonanie poszczególnych na-
bywców do zakupu przez ukazanie skali korzyści wynikających z faktu 
nabycia określonego produktu lub dokonania zakupu w reklamującej 
się firmie. 
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reklama zewnętrzna (outdoor)
Termin powszechnie używany w mediach, oznaczający reklamę ekspo-
nowaną na zewnątrz: na tablicach reklamowych, słupach ulicznych, 
ścianach budynków, wiatach przystankowych itp.

remarketing (remarketing)
Zespół działań, które zmierzają do ożywienia marketingu w warunkach 
malejącego popytu na dany produkt. Podstawą tych działań jest prze-
konanie o  możliwości rozbudzenia pobytu na produkt, którego krzywa 
sprzedaży wykazuje tendencję malejącą.

repozycjonowanie marki (brand repositioning)
Działania firmy zmierzające do zmiany pozycji marki w świadomości 
konsumentów w celu zapewnienia jej lepszej pozycji konkurencyjnej. 
Jest to dokonywane za pomocą zmiany cech produktu, opakowania, 
ceny, reklamy, metody sprzedaży itp.

rękojmia (warranty)
Odpowiedzialność sprzedawcy bądź wykonawcy usługi za fizyczne 
lub prawne wady produktu wobec nabywcy.

rich media
Typ reklamy internetowej, która integruje w sobie wiele rodzajów form 
promocyjnych tj.: animacje, dźwięk, interakcję, możliwość wyboru 
opcji. Najbardziej znanym rodzajem reklamy typu rich media są banery 
internetowe wykonane w technologii Flash.

ROC (Run On Category)
Skrót używany w branży reklamowej, oznaczający kampanię reklamową 
wyświetlaną na witrynach z danej kategorii tematycznej. Ten model 
emisji stosowany jest przez sieci reklamowe.

roczna tendencja sprzedaży (annual sales tendency)
Spodziewane liczby całkowite (dla roku bieżącego lub następnego) 
oparte na ekstrapolacji liczb miesięcznych lub odpowiednich poziomów 
(np. sprzedaży), które nie uwzględniają przypadkowych fluktuacji, o ile 
takie występują.

rodzina produktów (product family)
Obejmuje klasy produktów, które mogą zaspokajać szeroko pojmowaną 
potrzebę, np. potrzebę wypoczynku.

roll-play
System wystawienniczy, który pozwala na prezentację dynamicznej 
reklamy. Składa się z aluminiowej obudowy i banera poruszanego przy 
pomocy silniczka z dołu do góry.


