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Adevarul
CNA „face ordine” pe piaţa de cablu
Societăţile de cablu şi de platforme digitale, sancţionate de CNA pentru retransmisia ilegală a
unor televiziuni, sunt obligate să afişeze, timp de şapte zile consecutiv, pe postul pe care l-au
piratat, textul sancţiunii CNA. Până în prezent, cabliştii somaţi sau amendaţi de CNA erau obligaţi
să nu mai difuzeze postul piratat până în momentul intrării în legalitate. Potrivit preşedintelui
Asociaţiei de Comunicaţii prin Cablu (ACC), Radu Petric, obligaţia afişării de către cablişti a
sancţiunii presupune o investiţie minimă pentru o societate de cablu.
Adevarul
Şi părinţii cad în plasa publicităţii de la tv
de Iulia Bunea, Andreea Lupu
Aproape 80% din tinerii care au cerut un produs văzut în reclamele posturilor de
televiziune au declarat că, de cele mai multe ori, le-au fost îndeplinite dorinţele
Pe măsură ce cresc, copiii încep să conştientizeze impactul publicităţii asupra lor şi devin
deranjaţi de repetitivitatea spoturilor tv. În aceeaşi măsură, părinţii încep să realizeze caracterul
comercial al publicităţii şi influenţa negativă a acesteia asupra copiilor lor, arată ultimul studiu
realizat de IMAS şi comandat de Consiliul Naţional al Audiovizualului.
Potrivit studiului, părinţii nu par să mai aibă răbdare să urmărească publicitatea difuzată la tv,
ceea ce îi determină pe aceştia să zappeze sau chiar să plece din faţa televizorului în timpul
calupurilor publicitare. Peste 40% din aceştia au declarat că schimbă instantaneu postul, iar 34%
vizionează doar câteva secunde din reclame.
Un procent semnificativ (10%) este cel al părinţilor care vizionează calupul publicitar în întregime,
un sfert din aceştia fiind absolvenţi de gimnaziu. Se poate spune, în cazul acestor părinţi, că au
un comportament asemănător cu cel al copiilor până în 10 ani, care nu diferenţiază programul
propriu-zis de publicitate.
De remarcat faptul că bărbaţii zappează mai des decât femeile, în timp ce acestea preferă să
părăsească televizorul pe parcursul pauzelor publicitare. Majoritatea părinţilor (76,7%) cred că
publicitatea îi informează pe copii asupra noilor produse. De cealaltă parte, numai 26% din ei
sunt de părere că reclamele le modifică scara valorilor.
Copiii bat din picior, iar părinţii cumpără
Prin urmare, publicitatea nu este percepută de părinţi ca fiind „băiatul rău" care le influenţează
copiii în mod negativ. Cu cât adulţii au mai multe studii, cu atât le transmit copiilor scepticismul şi
neîncrederea lor în scopul reclamei.
Interesant este faptul că taţii sunt mai critici, considerând că publicitatea influenţează într-o mai
mare măsură comportamentul copiilor, în timp ce mamele sunt mai permisive. În aceeaşi ordine
de idei, părinţii consideră că reclamele pot modifica modul de a gândi al odraslelor, dar nu şi
modul de viaţă. Acest lucru înseamnă că părinţii percep lumea publicităţii ca pe o realitate
paralelă cu cea reală.
Una dintre influenţele puternice ale publicităţii asupra copiilor este, în opinia părinţilor, cea asupra
obişnuinţelor de consum alimentar.
Mai mult de jumătate din aceştia (56%) sunt de părere că reclamele pot modifica, în mare măsură
şi într-o oarecare măsură, decizia de cumpărare a micuţilor. S-a observat, de asemenea, o
sensibilitate în rândul părinţilor la rugăminţile copiilor. Astfel, în 45% din cazuri, adulţii au
recunoscut că s-au supus dorinţelor odraslelor în cumpărarea unor produse la care se făcea
reclamă.
Adulţii îşi lasă micuţii pradă avalanşei de reclame
Părinţii s-au arătat destul de puţin interesaţi să le atragă atenţia copiilor în privinţa mesajelor
neadevărate din spoturi. Aproape 55% din adulţi nu atrag deloc atenţia copiilor asupra influenţei
negative a mesajelor publicitare. Mai mult, 90% din aceştia îşi lasă micuţii expuşi la avalanşa de
clipuri tv. Prin urmare, nu este chiar de condamnat atitudinea CNA de a interzice anumite
reclame care se consideră că ar putea să ofere modele greşite de comportament.
Adulţii sunt agasaţi de publicitate
Studiul comandat de CNA arată că 62% din părinţi sunt deranjaţi de numărul mare de spoturi
difuzate în prime-time (orele 19-22). Aproape 36% din aceştia acceptă rolul publicităţii, declarând
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că este ceva normal şi că nu există alternativă. Cei mai mulţi dintre ei au clasificat pauzele
publicitare drept plictisitoare (53%), enervante (50%) şi mincinoase (44%).
Interesant este faptul că mai mult de jumătate din adulţi sunt de acord cu folosirea imaginilor unor
copii în scopuri comerciale. Cu toate acestea, atât CNA, cât şi Comisia Europeană au clasificat
ca incitatoare reclamele în care apar copii.
O altă parte a studiului comandat de CNA se axează exclusiv pe comportamentul de consum al
publicităţii al copiilor cu vârste cuprinse între 11 şi 15 ani. Cercetarea arată că mai mult de 50%
din copiii cu vârste cuprinse între 11 şi 15 ani au declarat că urmăresc spoturile tv. Procentul este
aproximativ egal cu cel al adolescenţilor care resping publicitatea.
Tinerii au declarat că în timpul pauzelor publicitare preferă să schimbe programul (47%), să le
urmărească, dar cu o anumită indiferenţă (27,5%), sau părăsesc temporar televizorul (12%).
Ceea ce îi deranjează cel mai mult pe tineri la reclame sunt: repetiţia în difuzarea spotului (29%),
zgomotul, sunetul prea puternic (15%) şi faptul că sunt greu de înţeles (11%).
Asta înseamnă că de la această vârstă adolescentul devine un telespectator „distanţat" de
vizionarea reclamelor şi că este capabil să spună „nu" publicităţii. Studiul arată că, în momentul
în care adolescenţii nu înţeleg mesajul unei reclame, apelează în special la părinţi (38%) şi apoi
la cea de-a doua instanţă, prietenii.
„Prietenii ştiu de ce", cel mai popular slogan
O treime din tinerii chestionaţi au recunoscut că ştiu ce este un slogan, iar acest lucru se
intensifică pe măsură ce cresc. Interesant este faptul că sloganul cel mai des menţionat a fost
acela din reclamele pentru Bergenbier, „Prietenii ştiu de ce", urmat de „Tutunul dăunează grav
sănătăţii". Cercetarea mai arată şi o percepţie destul de mare a publicităţii sociale difuzate pe tv.
Semn că aceste campanii cu rol educativ şi informativ au fost remarcate de public. Cel mai des
menţionate clipuri au fost avertismentele la consumul excesiv de sare, zahăr şi grăsimi, urmate
de cele la alcool şi tutun.
Datele studiului relevă o saturaţie a publicului tânăr în ceea ce priveşte frecvenţa reclamelor,
văzute chiar ca un disconfort ce întrerupe programele tv. Peste 80% din adolescenţii chestionaţi
au spus că este prea multă publicitate pe sticlă, în timp ce doar 16% au declarat că numărul de
spoturi este moderat. Mai mult, două treimi din aceştia consideră că reclamele nu înfrumuseţează
programele de televiziune.
Umorul este elementul esenţial preferat de copii într-o reclamă. Aproximativ 40% din tineri aleg
spoturile amuzante, glumeţe, urmate de cele în care protagoniştii sunt vedete.
O idee interesantă este că un procent destul de mare de adolescenţi (67%) este de acord că
reclamele îi fac pe oameni să cumpere produse de care nu au nevoie. Însă, în momentul în care
vor ceva ce au văzut, un produs care apare în spoturile tv, nu se dau în lături să le ceară
părinţilor. Asta înseamnă că există o influenţă puternică a mesajelor publicitare asupra
comportamentului de consum al copiilor.
Mai mult de 20% din cei chestionaţi au recunoscut că sunt des influenţaţi de reclame. În aceeaşi
ordine de idei, procentul rămâne la fel de mic (24%) când vine vorba de concursuri.
Studiul a fost realizat pe un eşantion de 1.530 de părinţi şi 785 de copii cu vârste cuprinse între
11 şi 15 ani.
Credeţi în efectul reclamelor tv?
Cercetătorii au observat că tendinţa de a nu face diferenţa între reclame şi programele obişnuite
difuzate la tv e preponderentă la copiii cu vârste mici. Însă, pe măsură ce înaintează în vârstă,
aceştia devin „sceptici". Astfel, în ceea ce îi priveşte pe copiii cu vârste cuprinse între 11 şi 15
ani, mai mult de jumătate (57,8%) sunt ponderaţi în încrederea pe care o acordă reclamelor. La
egalitate, cu 20%, se află cei care se situează la extreme: cei care cred şi cei care nu cred în
reclame.
67% reprezintă ponderea adolescenţilor care consideră că reclamele îi fac pe oameni să
achiziţioneze produse de care nu au nevoie
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Cei mai mulţi copii chestionaţi au răspuns că reclamele lor preferate sunt cele la băuturi
răcoritoare (12,7%), cele la produse alimentare (11,5%) şi produsele pentru copii (10,3%). De
cealaltă parte, în topul preferinţelor părinţilor se află reclamele pentru produsele de întreţinere a
gospodăriei (10,8%), produsele alimentare (10,3%) şi produsele de igienă (8,7%). De remarcat
faptul că spoturile la telefonie mobilă sunt preferate mai mult de copii decât de părinţi.
Interesant este faptul că taţii au situat pe primul loc în preferinţele lor publicitatea la alcool
(12,5%), în timp ce mamele au nominalizat reclamele la produse pentru întreţinerea gospodăriei
în proporţie de 12,7%. În funcţie de nivelul de şcolarizare al părinţilor, s-au constatat anumite
variaţii: părinţii absolvenţi de liceu, şcoală postliceală şi facultate amintesc în proporţie de 6% de
spoturile la telefonie mobilă, în timp ce părinţii cu nivel scăzut de şcolarizare nu amintesc deloc.
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