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 1. არაკომერციული და სოციალური 
მარკეტინგი 

დღეისათვის მარკეტინგული საქმიანობა გადამწყვეტ როლს თამაშობს როგორც კომერციული, ისე არამომგებიანი 

ორგანიზაციებისთვის. არაკომერციული მარკეტინგის ეფექტიანად წარმოებას ძალიან დიდი ეკონომიკური და 

სოციალური მნიშვნელობა აქვს, რადგან ხელს უწყობს საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების 

მიღების ალბათობასა და პრობლემების მოგვარებას. 

არამომგებიანი ორგანიზაციების როლი, მასშტაბი და რაოდენობა 21ე საუკუნეში კიდევ უფრო იზრდება, შესაბამისად 

იზრდება კონკურენციაც დაფინანსების მოპოვებაზე. 

არამომგებიანი/არაკომერციული ორგანიზაციებისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანია, ერთი მხრივ, განხორციელებული 

პროექტების მარკეტინგი, რადგანაც სწორედ ეს არის ამ ორგანიზაციების პროდუქტი და ორგანიზაციის იმიჯის 

ფორმირება, ხოლო, მეორე მხრივ, დაფინანსების მოპოვება ამ პროექტების/საქმიანობის განხორციელებისთვის. 

ჯერ კიდევ მეოცე საუკუნის 70იან წლებში არაკომერციული ორგანიზაციების გარკვეულმა ნაწილმა დაიწყო 

მარკეტინგული სისტემების აქტიურად გამოყენება. რა თქმა უნდა, მარკეტინგული კომუნიკაციებისთვის 

დამახასიათებელი საქმიანობები (ფონდების მოძიება, რეკლამა, დაირექტ მეილი, საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

სხვადასხვა ტექნოლოგია და ა.შ.) უკვე ხორციელდებოდა მათ მიერ, თუმცა ამ საქმიანობას მარკეტინგს არავინ 

არქმევდა. 

უკვე 80იანი წლებისთვის ორგანიზაციების დიდმა ნაწილმა გააცნობიერა მარკეტინგული კომუნიკაციების 

არაკომერციულ ორგანიზაციაში გამოყენების ეფექტიანობა, რის შედეგად არაერთი წიგნი გამოვიდა 

არაკომერციული ორგანიზაციების მარკეტინგზე. ამ დროისთვის აქტიურ საქმიანობას უკვე ეწეოდნენ ისეთი 

ორგანიზაციები, როგორებიც არის: სიმსივნის ეროვნული ინსტიტუტი, ამერიკის საერთაშორისო განვითრების 

სააგენტო, მსოფლიო ბანკი და ა.შ. 

90იან წლებში არაკომერციული მარკეტინგი განვითრების პიკს მიუახლოვდა და ისევე როგორც დღეს, მნიშვნელოვან 

ზეგავლენას ახდენს საზოგადოების განწყობების ცვლილებასა და სოციალური საკითხების მოგვარების სფეროში. 

არაკომერციული მარკეტინგი ტერმინად 1970იან წლებში ჩამოყალიბდა კოტლერისა და ლევის, კოტლერისა და 

ზალტმანის, შაპიროს მიერ დაწერილ წიგნებსა და გამოქვეყნებულ სტატიებში. 

დღეისათვის ასეთი კითხვები აღარ ისმება და შესაბამისად, ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების 

სხვადასხვა ტექნოლოგია აქტურად გამოიყენება როგორც არაკომერციული, ისე საჯარო ორგანიზაციების 

საქმიანობისა თუ მათ მიერ განხორციელებული სერვისების პოზიციონირებისას. 

90იან წლებში აქტიურად შემოვიდა გამოყენებაში ტერმინი სოციალური მარკეტინგი, რომელიც მიმართულია 

ადამიანების ქცევისა და/ან განწყობების ცვლილებაზე. აქვე მნიშვნელოვანია იმ ფაქტის აღნიშვნა, რომ სოციალური 

მარკეტინგის პროცესში კომერციული ორგანიზაციები აქტიურად ჩაებნენ, რადგან დაინახეს სარგებელი 

საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი სოციალური საკითხებისა და, ამავდროულად, საკუთარი პოზიციონირების 

გაუმჯობესებისათვის. განვითარდა კორპორაციებისა და კომპანიების სოციალური პასუხისმგებლობის 

მიმართულებაც. 

მარკეტინგი ფართოდ გავრცელებული სოციალური აქტივობაა, რაც გაცილებით მეტის მომცველია, ვიდრე კბილის 
პასტის, საპნისა თუ რაიმე სხვა პროდუქტის რეალიზაცია. პოლიტიკური კონკურენცია გვაჩვენებს, რომ 
პოლიტიკოსები ზუსტად ისევე პოზიციონირდებიან, როგორც თუნდაც საპონი. სტუდენტების მოზიდვა კოლეჯების 
მიერ აგრეთვე მიგვანიშნებს ამ უკანასკნელთა მხრიდან მარკეტინგული საქმიანობის აქტიურად გამოყენებაზე. 
ფონდების მოძიებაზე მიმართული საქმიანობა იგივეა, რაც გარკვეული პრობლემების „გამომწვევ მიზეზთა“ 
მარკეტინგი. უბრალოდ, რჩება ერთადერთი კითხვა რამდენად ეფექტიანია ზემოთ მოყვანილი საკითხების 
პოზიციონირებისას კომერციული მარკეტინგისთვის უკვე კარგად ნაცნობი ტექნოლოგიების გამოყენება?“ 
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დღეს არაკომერციული და კომერციული ორგანიზაციები ხშირად ახორციელებენ ერთობლივ პროექტებს, რომლებიც 

მიმართულია საზოგადოებრივი კეთილდღეობის გაუმჯობესებასა თუ გარკვეული ქცევის ცვლილებისკენ. 

1.1. არაკომერციული მარკეტინგი 

ფაქტია, რომ კომერციული და არაკომერციული ორგანიზაციების მიერ გამოყენებული მარკეტინგული ტექნოლოგიები 

დიდად არ განსხვავდება ერთმანეთისგან. თუმცა ხშირ შემთხვევაში, კომერციული მარკეტინგის სპეციალისტებისგან 

განსხვავებით, არაკომერციული ორგანიზაციის მარკეტინგის სპეციალისტებს გაცილებით რთული ამოცანა აქვთ. 

ხშირად მათ მიერ განხორციელებული შეთავაზება არამატერიალურია, შედეგის გაზომვა კი გაცილებით რთული. 

სოციალური მარკეტინგის ძირითადი დავალება ადამიანთა ჩვევების, ქცევისა თუ მიდგომების ცვლილებაა, რაც 

საკმაოდ დიდ სირთულეებთან არის დაკავშირებული, რადგან ხშირად საზოგადოება სულაც არ არის მზად და/ან 

მოტივირებული შეიცვალოს მიდგომები თუ ქცევა. სოციალური მარკეტინგის მიზანი 

მაგალითი 1 

ნიკოტინის მოხმარების საწინააღმდეგო კამპანიის წარმოებისას საზოგადოებას უნდა ავუხსნათ და მოტივაცია 
შევუქმნათ, დაანებონ თავი სიგარეტს, მაშინ, როდესაც მწეველებს მოსწონთ სიგარეტი. 

საზოგადოება უნდა დავარწმუნოთ, დანერგონ ენერგოეფექტური ტექნოლოგიები, როდესაც მათი დანერგვა, 
შესაძლოა, პირველად ხარჯებთან იყოს დაკავშირებული, ხოლო საზოგადოება შეჩვეულია ენერგიის 
დაუფიქრებელ მოხმარებას. 

საზოგადოება უნდა დავითანხმოთ იმ გარემოების მიღებაზე, რომელსაც შესაძლოა სრულიად ეწინააღმდეგება 
თავისი ფასეულობითა და კულტურით და ა.შ. 

1.2. სოციალური მარკეტინგი 

სოციალური მარკეტინგის მიზანია, გავლენა მოახდინოს ქცევაზე არა ორგანიზაციის სასარგებლოდ, არამედ 

მიზნობრივი ჯგუფის და/ან საზოგადოების საკეთილდღეოდ. ანუ სოციალური მარკეტინგი მიმართულია სასურველი 

ქცევის დანერგვაზე. ეს არ არის რაიმე კონკრეტული პროდუქტის ან სერვისის მარკეტინგი, არამედ გარკვეული 

სოციალური ქცევის სტიმულირებაა.  

მაგალითად: 

 ვინმემ შეწყვიტოს მოწევა; 

 მძღოლებმა არ გადააჭარბონ სიჩქარეს; 

 ადამიანებმა არ მოიხმარონ ნარკოტიკები; 

 ადამიანებმა დაზოგონ ენერგია და ა.შ. 

სოციალური მარკეტინგი არ არის მხოლოდ განათლება, რადგან ჩვენი მარკეტინგული ძალისხმევის სანაცვლოდ 

ველით ცვლილებებს ქცევაში, რაც სოციალური მარკეტინგის გადმოსახედიდან არის გაცვლა, ტრანსაქცია. 

სოციალური მარკეტინგის პირობებში ხდება ერთჯერადი და მრავალჯერადი ქცევის კლასიფიკაცია: 

ერთჯერადი ქცევა 

ასეთი ქცევის განხორციელება მიზნობრივი ჯგუფისგან მოითხოვს, რომ მან გაიგოს და განახორციელოს ეს ქცევა 

ერთჯერადად. მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა მიზნობრივ ჯგუფს ამ ქცევის საწინააღმდეგო არაფერი აქვს, მაინც 

აღმოჩნდეს ისეთი ხელის შემშლელი ფაქტორები, როგორიცაა: მანძილი, დრო, ხარჯი ან სულაც ინერტულობა 

(უმოქმედობა). მარკეტინგის ამოცანაა, შედეგის მისაღწევად ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი ფაქტორის ზემოქმედების 

ოპტიმალურად გაბათილება. 

 ხანგრძლივი ქცევითი ცვლილება 

ასეთი ამოცანის შესრულება ბევრად რთულია, რადგან საქმე ეხება ხანგრძლივ ან სამუდამო ცვლილებას 

ქცევაში. ხშირად ადამიანები უნდა გადაეჩვიონ ძველ ჩვევებს და ხანგრძლივად დაისწავლონ/აითვისონ 

ახალი ჩვევები (ქცევა). ქცევის ხანგრძლივ ცვლილებებშიც არის განსხვავება: 
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 დაბალი ჩართულობის ხანგრძლივი ქცევითი ცვლილება 

მარკეტინგი ასეთ შემთხვევაში ძირითადად იყენებს მასობრივი კომუნიკაციის საშუალებებს. თუმცა ზოგჯერ 

არის უკუშედეგის მიღების საშიშროებაც როცა მიზნობრივ ჯგუფებში ჩნდება ცნობისმოყვარეობა და 

არასასურველი ქცევის „მოსინჯვის“ სურვილის ზრდა. 

 მაღლი ჩართულობის ხანგრძლივი ქცევითი ცვლილება 

ასეთი ცვლილების მიღწევა, როგორც წესი, ღირებულებების მნიშვნელოვან ცვლას მოითხოვს. როცა 

ღირებულებები ძნელად ექვემდებარება ცვლილებას, ხშირად მიმართავენ კანონის ძალას და უშვებენ, რომ 

ქცევის იძულებით ცვლილებას დამოკიდებულების/ღირებულების ცვლა მოჰყვება. 

სოციალური მარკეტინგის სპეციფიკა 

სოციალური მარკეტინგის სპეციფიკაა: 

 საზოგადოების ძლიერი ყურადღება; 

 ამბიციური მოლოდინები; 

 არარსებულ მოთხოვნაზე მუშაობა; 

 უარყოფით მოთხოვნაზე მუშაობა; 

 ნაკლებად განათლებული აუდიტორია (ხშირ 

შემთხვევაში); 

 უხილავი სარგებელი; 

 დელიკატური საკითხების თემატიკა; 

 სარგებელი სხვას; 

 შედეგი საკუთარ ძალისხმევაზეა 

დამოკიდებული; 

 სარგებლის ვიზუალიზაცია რთულია; 

 გადავადებული ცვლილება; 

 ლიმიტირებული ბიუჯეტი; 

 სირთულეები შეთავაზების ცვლილებასთან 

დაკავშირებით; 

 ეჭვიანი დამოკიდებულება მარკეტინგის 

მიმართ. 

1.3. არაკომერციული/სოციალური მარკეტინგის უნიკალურობა 

მეცნიერებმა არაერთი კვლევა ჩაატარეს, რათა ეპოვათ განსხვავება კლასიკურ და არაკომერციულ მარკეტინგს 

შორის და შეთანხმდნენ, რომ განსხვავება შემდეგ ფაქტორებში მდგომარეობს: 

1. საკმაოდ რთულია ხოლმე ხარისხიანი მეორადი ინფორმაციის (სოციოლოგიური კვლევის შედეგების) 

მოპოვება საზოგადოების პრეფერენციების, ქცევისა თუ განწყობის შესახებ ამა თუ იმ საკითხის მიმართ; 

2. ხშირად კვლევის დროს საზოგადოება გაცილებით იოლად პასუხობს ხოლმე კითხვაზე, როგორი საპონი 

სჭირდება, ვიდრე იმაზე, როგორ განიხილავს ამა თუ იმ მოვლენას. 

3. ძალიან ხშირად არაკომერციული მარკეტინგის კამპანიების პროცესში საზოგადოებას სთხოვენ 180 

გრადუსით შეიცვალოს ჩვევა ან მიდგომა, რომლის ცვლილება სულაც არ უნდა, მაგ., შეიკრან ღვედი. 

4. საზოგადოებისგან მოვითხოვთ, გაიღოს გარკვეული „მსხვერპლი“, რათა დაზოგოს წყალი, ენერგია, 

ბუნებრივი რესურსები და ა.შ., ანუ განახორციელოსის საქმიანობა, რაზეც საერთოდ არ უფიქრია აქამდე და 

შესაძლოა რესურსებიც დასჭირდეს მათ განსახორციელებლად. 

5. ხშირად სოციალური მარკეტინგის კამპანიისას საკომუნიკაციო პროცესი ბევრად რთულია, ვიდრე რაიმე 

კომერციული პროდუქტისა და/ან სერვისის შემთხვევაში. მაგალითად: ჯანდაცვის სფეროში სოციალური 

მარკეტინგული კამპანიის წარმოებისას გაცილებით მეტი ინფორმაცია უნდა მივაწოდოთ მომხმარებელს, 

ვიდრე რაიმე პროდუქტის სტიმულირებისას. 

6. ძალიან ხშირად საზოგადოების მხრიდან გარკვეული „მსხვერპლის“ გაღების შედეგის დანახვაც საკმაოდ 

რთული ხდება ხოლმე ან შედეგს დიდი პერიოდის შემდეგ ვიღებთ და რთულია ამ სარგებლის დღეს დანახვა. 

დასასრულ, 
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7. სხვა სფეროებისგან განსხვავებით, სოციალური მარკეტინგის შედეგად განხორციელებულ ზეგავლენას 

საზოგადოების ქცევის ცვლილებაზე სარგებელი მოაქვს არა რომელიმე ორგანიზაციისთვის, როგორც ეს 

კლასიკური მარკეტინგის პირობებში ხდება, არამედ განსაზღვრული მიზნობრივი ჯგუფებისთვის და/ან 

მთლიანად საზოგადოებისთვის. 

მოდი, განვიხილოთ რა არის არაკომერციული ორგანიზაცია. 

არაკომერციული ორგანიზაციის საქმიანობის ძირითადი მიზანი მოგების მიღება არ არის. ასეთ ორგანიზაციებს 
მიეკუთვნება: დაწესებულებები, საზოგადოებრივი, რელიგიური საქველმოქმედო ორგანიზაციები, სხვადასხვა 
სფეროს (კულტურა, სპორტი, ჯანდაცვა, გარემოსდაცვითი და ა.შ.) განვითარებაზე მიმართული ფონდები, 
ასოციაციები და კავშირები. არაკომერციულ საწარმოებს აქვთ უფლება, განახორციელონ ბიზნესსაქმიანობა 
მხოლოდ მათი საწესდებო მიზნების შესრულების ფარგლებში. 

არაკომერციული ორგანიზაციების მარკეტინგული კომუნიკაციები ერთმანეთისგანაც ხშირად განსხვავდება, მათი 

მიზნებისა და საჭირო შედეგებიდან გამომდინარე.  

მაგალითად: 

1. საქველმოქმედო ორგანიზაციის/ფონდის მარკეტინგული საქმიანობა მიმართულია ფონდების 

მოძიებაზე და მათი კომუნიკაციის ეფექტიანობა სწორედ მაქსიმალური რესურსების მობილიზაციაა მათი 

პროექტებში შემდეგი რეალოკაციის მიზნით. 

2. დაწესებულების მუზეუმი - მარკეტინგული საქმიანობა, ერთი მხრივ, დამთვალიერებლების, ხოლო 

მეორე მხრივ, დოტაციის (თუ საჭიროა) მოზიდვა და სუვენირების მაღაზიის მართებული მარკეტინგული 

პოზიციონირება. 

3. ის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც პროექტებს ახორციელებენ, ცდილობენ ისე 

განახორციელონ კომუნიკაცია, რომ საქველმოქმედო ორგანიზაციამ თუ ფონდმა მათ გარკვეული 

რესურსები გადასცენ ამა თუ იმ სახის პროექტის განსახორციელებლად. 

4. მოწყვლადი ქალების სათემო ორგანიზაცია, რომელიც თექის გადასაფარებლებს აწარმოებს 

ცდილობს მაქსიმალურად გაზარდოს წარმოებული პროდუქციის რეალიზაცია და მოგება მოახმაროს 

იმავე ან დამატებითი ადამიანური რესურსების ჩართულობას და ა.შ. 

არაკომერციული/სოციალური მარკეტინგი, ისევე როგორც ტრადიციული მარკეტინგი, მარკეტინგ მიქსის 

ოპტიმალური ნაერთის გზით ცდილობს, მაქსიმალურად ეფექტიანად მიაღწიოს განსაზღვრულ მიზანს თუ მიზნობრივი 

ჯგუფების ქცევის ცვლილებას. 

ამოსავალი წერტილი, რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ საზოგადოება/მომხმარებელია ან რომელიმე განსაზღვრული 

სამიზნე ჯგუფი: მისი მოლოდინები, სურვილები, მოთხოვნები, საჭიროებები. მხოლოდ მათი გათვალისწინებით 

შეიძლება ეფექტიანი მარკეტინგ მიქსის შემუშავება. 

1.4. მარკეტინგ მიქსი ანუ 4P  

მარკეტინგ მიქსი ანუ 4 P (Product - შეთავაზება/პროდუქტი, Price - ფასი, Place - მიწოდება/დისტრიბუცია, Promotion - 

სტიმულირება). სოციალური მარკეტინგის შემთხვევაში აღნიშნულ მარკეტინგ მიქსს კიდევ 3 P ემატება Partnership - 

პარტნიორობა, Policy - პოლიტიკა და Politics - Diplocamy დიპლომატია. 

შეთავაზება/პროდუქტი 

სოციალური მარკეტინგის შემთხვევაში ხდება როგორც პროდუქტის (მაგ., პრეზერვატივი), ისე მომსახურების (მაგ., 

ყოველწლიური მამოგრაფია ქალებისთვის), პრაქტიკის (მაგ., დიეტური საკვების მიღების ეფექტიანობა) და იდეის 

(მაგ., გარემოს დაცვა) შეთავაზება. ამ შეთავაზების/პროდუქტის აღქმისთვის ადამიანებმა უნდა გააცნობიერონ 

პრობლემის არსებობა, რომელსაც აღნიშნული შეთავაზების მიღება მოაგვარებს. კვლევამ უნდა დაადგინოს, როგორ 
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აღიქვამს საზოგადოება ამა თუ იმ პრობლემას და რამდენად ეთანხმება, რომ მიღებული შეთვაზება ამ პრობლემის 

მოგვარების ეფექტიანი გზაა. 

ფასი 

ჩვენს შემთხვევაში ფასი დაკავშირებულია იმასთან, თუ რა უნდა მოიმოქმედოს ან გაიღოს - „გადაიხადოს“ ადამიანმა 

შეთავაზების მისაღებად. ეს „გადასახადი“ ხშირად გამოიხატება არა მონეტარულ ერთეულებში, არამედ გარკვეულ 

ქცევაში (მაგ., ღვედის გადაჭერა), ქცევისგან თავის შეკავებაში (მაგ., სიგარეტისთვის თავის დანებება), სხვა 

ადამიანების მოსაზრების წინააღმდეგ წასვლაში (მაგ., LGBTების მხარდაჭერა) და ა.შ. იმ შემთხვევაში, თუ 

შეთავაზების მიღების შედეგად სარგებელი არ აღემატება შეცვლილ ქცევასთან დაკავშირებულ „გადასახადს“, 

შეიძლება, ადამიანებმა არ მიიღონ ეს შეთავაზება. 

ხშირად ხელშესახები სოციალური პროდუქტის „ფასის“ დადგენისას კლასიკური მარკეტინგის მოდელიც მოქმედებს. 

მაგალითად, თუ შეთავაზებული კონტრაცეპტივის რეალური ღირებულება ძალიან დაბალია, ადამიანებმა ის, 

შეიძლება, დაბალხარისხოვნად ჩათვალონ. მეორე მხრივ, თუ მისი ღირებულება მაღალი იქნება, შეიძლე ბა, 

მიზნობრივი ჯგუფების წარმომადგენლებმა (ვისზედაც მიმართულია ეს პროგრამა) ვერ შეძლონ მისი შეძენა. ამ 

შემთხვევაში გათვალისწინებული უნდა იყოს ეს გარემოებები და მოიძებნოს ისეთი ნომინალური ღირებულება, 

რომელიც, ერთი მხრივ, შესაძლებელს გახდის მის ყიდვას და მეორე მხრივ, არ წარმოშობს უარყოფით განწყობებს 

შეთავაზების მიმართ. ფასსა და სარგებელს შორის კორელაციის დადგენა კვლევების საფუძველზე უნდა 

განისაზღვროს, ხოლო ძირითადი მიგნებები გათვალისწინებული უნდა იყოს პოზიციონირებისა და კომუნიკაციის 

პროცესში. 

მიწოდება/ადგილი 

ადგილი განსაზღვრავს იმ საშუალებას, თუ როგორ უნდა მივაწოდოთ შეთავაზება სამიზნე ჯგუფებს. მატერიალური 

პროდუქტების (მაგ., პრეზერვატივის, კონტრაცეპტივების) შემთხვევაში გამოიყენება კლასიკური დისტრიბუციის 

სისტემები, მაგალითად, საწყობები, რეალიზატორები, საცალო გაყიდვების ქსელი ან თუნდაც ადგილები, სადაც 

პროდუქტი უფასოდ გაიცემა. არამატერიალური პროდუქტის მიწოდების ადგილი შეიძლება იყოს მედიასაშუალებები 

და საკომუნიკაციო არხები, რომელთა საშუალებითაც ვთავაზობთ საზოგადოებას ამა თუ იმ იდეას. 

სტიმულირება 

სოციალური მარკეტინგის შეთავაზების (დამატებითი სერვისები, პროექტი, იდეა) სტიმულირებისას გამოიყენება 

როგორც ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების კლასიკური ტექნოლოგიები, ისე ადვოკატირების 

კამპანიები. ხშირად სოციალური მარკეტინგის შეთავაზების სტიმულირება საზოგადოების და, შესაბამისად მედიის 

ინტერესებს უკავშირდება, რის შედეგად შესაძლებელი ხდება საკმაოდ ეფექტიანი და საინტერესო საკომუნიკაციო 

კამპანიის წარმოება (მაგ., კამპანია ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ). 

პარტნიორობა 

სოციალური და ჯანდაცვის საკითხები ხშირად იმდენად რთულია ხოლმე, რომ მათი გამკლავება ძნელია ერთი 

ორგანიზაციისთვის. ასეთ შემთხვევაში ყოველთვის უნდა ვეცადოთ ვითანამშრომლოთ სხვა არასამთავრობო, 

კომერციულ ორგანიზაციებთან თუ საჯარო ორგანიზაციებთან. განსაზღვრეთ, რომელი ორგანიზაციის ინტერესს 

შეიძლება წარმოადგენდეს თქვენი შეთავაზების სტიმულირება, რომელ ორგანიზაციას აქვს თქვენს მიზანთან 

მიახლოებული მიზანი. 

პოლიტიკა 

სოციალური მარკეტინგი ხშრად მიმართულია ქცევის ცვლილებაზე, რაც ხანდახან მაინც შეუძლებელი ხდება ხოლმე 

პოლიტიკურ დონეზე გარკვეული ცვლილებების გარეშე. ასეთ შემთხვევაში უკვე მნიშვნელოვანია ადვოკატირების 

კამპანიების წარმოება, ლობირება და პოლიტიკის ცვლილება. შეიძლება გაჩნდეს კითხვა: მაშინ რაღა საჭიროა 
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მარკეტინგულ კომუნიკაციებზე რესურსების დახარჯვა, თუ ამა თუ იმ ქცევის შეცვლა მხოლოდ კანონის მიღების შემდეგ 

ხდება შესაძლებელი? სოციალური მარკეტინგი მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ საზოგადოებას უნდა ესმოდეს, რატომ 

იქნა მიღებული გარკვეული საკანონმდებლო ცვლილება და უნდა ეთანხმებოდეს მისი მიღების საჭიროებას. 

დიპლომატია 

ხანდახან შეთავაზებული თემები საკმაოდ რთული და საკამათოა, მაგ., დაცული სექსი, ძალადობა და ა.შ და 

მნიშვნელოვანი დიპლომატიური მიდგომები სჭირდება, რათა მართებულად იყოს აღქმული საზოგადოებისა და 

მიზნობრივი ჯგუფების მიერ. 

პრაქტიკული ქეისი 1 

ინდოეთი იცვლის დამოკიდებულებას პრეზერვატივის გამოყენებისადმი 

მამაკაცებს ინდოეთში ეუხერხულებათ პრეზერვატივის გამოყენება და ყიდვა, რაც ძალიან აშფოთებდა ჯანდაცვის 
სამინისტროს. ამის შედეგად გამართული იყო სოციალური მარკეტინგის კამპანია პრეზერვატივის მოხმარების 
პოპულარიზაციისთვის. კამპანიას აფინანსებდა USAID და ახორციელებდა კომპანია „უებერ შენდვიკი/ინდოეთი“, 
რომელსაც უნდა მოემზადებინა გეგმა, თუ როგორ იქნებოდა შესაძლებელი პრეზერვატივის სტიმულირება 
სექსუალურად აქტიურ მარტოხელა და დაოჯახებულ მამაკაცებს შორის 20დან 29 წლამდე. 

კვლევამ უჩვენა, რომ პრეზერვატივის მოხმარებასთან დაკავშირებით რამდენიმე ფაქტორი არსებობდა, რომელთა 
გათვალისწინება აუცილებლად უნდა მომხდარიყო კამპანიის დროს. ეს ფატორები იყო: 

 მამაკაცების მხრიდან უხერხულობის განცდა პრეზერვატივზე ლაპარაკისას; 

 თავად აფთიაქარების უხერხული განცდა პრეზერვატივის გაყიდვისას; 

 მამაკაცების შეხედულება, რომ პრეზერვატივი მხოლოდ „მომეტებული რისკის“ ჯგუფებს სჭირდებათ. 

შესაბამისად, კამპანია, სახელად „თამამად ილაპარაკე პრეზერვატივზე“, ორი საკვანძო შეტყობინებით დაიძრა: 

1. პრეზერვატივი ბინძური სიტყვა არ არის და მის შესახებ თამამად უნდა ილაპარაკო. 

2. პრეზერვატივი ყველას სჭირდება და არა მხოლოდ მომეტებული რისკის ჯგუფებს. 

კომუნიკაციის კამპანიისას ყურადღება სამ ასპექტზე იქნა გამახვილებული: 

 პარტნიორობა და წახალისება დაიქირავეს ცნობილი სატელევიზიო სახეები, რათა ჩაეწერათ მოკლე 
საჯარო განცხადება, რომელიც კამპანიის შეტყობინებას ეხმიანებოდა. 

 შეიქმნა სამაუწყებლო კომპანიების ალიანსი კამპანიის შესახებ საინტერესო ისტორიების შექმნისა და 
ცნობიერების ამაღლების მიზნით. 

 კვლევა მედიასაშაულებებით გამოქვეყნდა კვლევის შედეგები. 

 ვიდეოკლიპი მომზადდა, youtubeზე აიტვირთა და გავრცელდა ვიდეოკლიპი, სადაც აფთიაქარი 
აგულიანებდა მორცხვ კაცს, შეეძინა პრეზერვატივი. 

შედეგად პრეზერვატივების რალიზაცია 22%ით გაიზარდა. კვლევამ აჩვენა, რომ კამპანიის შემდეგ სამიზნე 
აუდიტორიის დამატებით 16% თვლიდა, რომ პრეზერვატივი არა მხოლოდ მაღალი რისკჯგუფებისთვის არის 
განკუთვნილი. 
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 2. მიზნობრივი ჯგუფების იდენტიფიკაცია 
საზოგადოება - ადამიანების ერთობლიობა, რომელსაც ან როგორც ცალკეულ პიროვნებას, ან როგორც 

ორგანიზაციას, აქვს გარკვეული შეთავაზების მოთხოვნილება და მისი მიღების/შეძენის შესაძლებლობა, სურვილი და 

უფლება. 

მიზნობრივი ჯგუფი  - საზოგადოების ჯგუფი, რომელიც საერთო ნიშნებით ხასიათდება და ამის შედეგად ერთნაირი 

ან მსგავსი მოთხოვნილება და მოთხოვნა აქვს შეთავაზებაზე. 

მიზნობრივი ჯგუფის გამოყოფა - საზოგადოების ჯგუფებად დაყოფა ისეთი ნიშნებით, რომლებსაც ორგანიზაციის 

მარკეტინგული საქმიანობისათვის რეალური მნიშვნელობა აქვს, ანუ ნიშნების გათვალისწინებით ხდება შეთავაზების 

მარკეტინგული ნაერთის (მარკეტინგ მიქსის) მოდიფიცირება და პროდუქტის პოზიციონირება. 

მიზნობრივი ჯგუფის დაყოფა შეიძლება ათობით სხვადასხვა პარამეტრის მიხედვით, მაგრამ ასეთი 

მრავალფეროვნება ვითარებას ძალიან ართულებს. პრობლემა სწორედ ამ მრავალფეროვნების საპასუხოდ 

შესაბამისი ქცევის შემუშავებაშია. აქ იბადება კითხვა: მოვექცეთ ყველა მომხმარებელს ერთნაირად? უგულებელვყოთ 

მრავალფეროვნება? მივმართოთ შეთავაზება დიდ მასებზე, მაგრამ საბოლოოდ არავის მოთხოვნილება და 

მოლოდინი არ დავაკმაყოფილოთ ბოლომდე? ეს იაფი დაგვიჯდება, როგორც მასობრივი წარმოების ეკონომიის 

ეფექტი. თუ ყველას მოვექცეთ ინდივიდუალურად? მაგრამ ეს ძალიან ძვირი დაგვიჯდება და არაპრაქტიკულია 

უმრავლეს შემთხვევაში (თუმცა ცალსახად გამართლებულია ფინანსირების მოძიების საქმიანობაში, როცა, 

მაგალითად, სხვადასხვა ფონდთან ვურთიერთობთ). 

არამომგებიანმა ორგანიზაციებმა, ისევე როგორც კომერციულმა სექტორმა, საზოგადოების მიზნობრივ ჯგუფებად 

დაყოფისადმი რამდენიმე მიდგომა შეიმუშავეს: 

 მასებზე მიმართული მარკეტინგი – როცა მასობრივად იწარმოება და ვრცელდება ერთი შეთავაზება, 

რომელსაც მიიღებს მისი ყველა შესაძლო მომხმარებელი. ასეთი მიდგომის ძირითადი არგუმენტებია ის, 

რომ ამგვარი შეთავაზება დაბალ ხარჯებთან არის დაკავშირებული და საზოგადოების დიდ ნაწილს მოიცავს. 

 დიფერენცირებული მარკეტინგი – ამ მიდგომით იქმნება ორი ან მეტი შეთავაზება და საზოგადოება 

თვითონ აკეთებს არჩევანს. აქ საზოგადოება განიხილება, როგორც ერთი მთლიანი და შეთავაზება იქმნება 

არა საზოგადოების მოთხოვნილებების გათვალისწინებით, არამედ ალტერნატივების შექმნის მიზნით. 

 მიზნობრივი მარკეტინგი – ასეთი მიდგომა სწორედ საზოგადოების გარკვეულ ჯგუფებზე ორიენტირებული 

აზროვნების სტილის ორგანიზაციებს ახასიათებს, როცა ხდება საზოგადოების (დიდი მასის) ქვეჯგუფებად 

დაყოფა და ყოველი ჯგუფისთვის ინდივიდუალური მარკეტინგული ნაერთის შეთავაზება. 

 ნიშაზე ორიენტირებული მარკეტინგი – ეს მიდგომაც მიზნობრივ ჯგუფებზეა ორიენტირებული და 

გამართლებულია ორგანიზაციისათვის, რომელსაც შეზღუდული რესურსები აქვს. ორგანიზაცია ირჩევს ერთ 

ან ორ ჯგუფს და მათზე მიმართავს მთელ ძალისხმევას. 

მიზნობრივი მარკეტინგის უპირატესობანი: 

 შესაძლებლობების უკეთ ამოცნობა (მაგ., უყურადღებოდ მიტოვებული მიზნობრივი ჯგუფის ამოცნობა); 

  შეთავაზების დახვეწა და გაუმჯობესება (მოთხოვნილებების უკეთ დაკამყოფილება); 

  მარკეტინგული ნაერთის ელემენტების მოდიფიცირება. 

2.1. მიზნობრივი ჯგუფების იდენტიფიკაციისა და მიზნობრივი მარკეტინგის ნაბიჯები 

მიზნობრივ ჯგუფზე ორიენტირებული მარკეტინგის საფუძველი ოპტიმალურად შეიძლება მიიჩნეს, თუ ჯგუფები 

რამდენიმე საერთო ნიშნით ხასიათდება: 
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1. ურთიერგამომრიცხავი  – (მაგალითად, დონორების ძველ და ამჟამინდელ დონორებად დაყოფა არ 

ივარგებს, თუკი არის დონორი, რომელიც ადრეც იყო და ახლაც ჰყავს ორგანიზაციას). 

2. ამომწურავი – მიზნობრივი ჯგუფის ყველა წევრი რომელიღაც ქვეჯგუფში უნდა აღმოჩნდეს. 

3. გაზომვადი – მიზნობრივი ჯგუფის მოცულობა (რამდენი ადამიანისგან შედგება), მიმღებლობის უნარი 

მაქსიმალურად გაზომვადის უნდა იყოს. 

4. ხელმისაწვდომი – შესაძლებელი უნდა იყოს ამ მიზნობრივ ჯგუფზე გასვლა, „ხმის მიწვდენა“ და შეთავაზების 

მიწოდება. 

5. საფუძვლიანი მოცულობის – ანუ ისეთი მოცულობის ჯგუფი, რომ „ღირდეს“ (ანუ ფინანსურად წამგებიანი არ 

იყოს) მათი მომსახურება. არამომგებიან სექტორში ეს მოგება ფინანსურად თუ არა, შედეგის მასშტაბით მაინც 

გამოიხატება. 

6. განსხვავებული მგრძნობელობა – ანუ მიზნობრივ ჯგუფებს მართლაც უნდა სჭირდებოდეს განსხვავებული 

მიდგომა და მარკეტინგული ნაერთის სტრატეგია. სხვა შემთხვევაში, თუკი ერთი და იგივე სტრატეგია ორ ან 

მეტ ჯგუფზე ერთნაირად მოქმედებს, მიზნობრივ ჯგუფებად დაყოფა შეიძლება საინტერესო, მაგრამ 

მენეჯერული თვალსაზრისით გაუმართლებელი იყოს. ამ შემთხვევაში დასადგენია, რა „მგრძნობელობას“ 

ვგულისხმობთ და რა რეაქციას ველოდებით მიზნობრივი ჯგუფებისაგან. 

ცხრილი 1 

     

   

1.    

2.    

 
1.    

2.    

3.    

ერთერთი კლასიფიკაციით მიზნობრივი ჯგუფების პარამეტრები ოთხ ძირითად დაჯგუფებად შეიძლება გაიყოს, 

როგორც ეს ქვემოთ ცხრილში არის მოცემული და შემდგომ განმარტებული. 

2.2. მიზნობრივი ჯგუფების დაყოფის საფუძველი 

ცხრილი 2 
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ობიექტური ზოგადი პარამეტრები 

ზოგადი ობიექტური პარამეტრები დაკვირვებადია და ეს ძირითადად დემოგრაფიული პარამეტრებია. ისინი 

შედარებით ადვილი გასაზომია და საკმაოდ ხშირად არის მსყიდველობითი ქცევის განმაპირობებელი. ამასთანავე, 

სხვა სუბიექტური პარამეტრების გამოყენების შემთხვევაშიც კი სეგმენტის ზომისა და ხელმისაწვდომობის დასადგენად 

კვლავ დემოგრაფიულ პარამეტრებს გამოიყენებენ. 

ობიექტური სპეციფიკურ-ქცევითი პარამეტრები 

ხშირად მიზნობრივი ჯგუფების ისეთი ქცევისათვის, რომელიც მცირე გონებრივ ჩართულობას მოითხოვს ან სულაც არ 

მოითხოვს მას, საუკეთესო წინასწარმეტყველია წარსული ქცევა გაცვლის გარკვეულ ერთ ან მსგავს კატეგორიაში. 

გამოყვანილი ზოგადი პარამეტრები 

ეს პარამეტრები ძირითადად პიროვნების მეტნაკლებად ხანგრძლივი მახასიათებლებია, რომლებიც, შესაძლოა 

გავლენას ახდენდეს მის მიმღებლობით ქცევაზე. 

გამოყვანილი სპეციფიკურ-ქცევითი პარამეტრები 

ეს არის საზოგადოების სუბიექტური მახასიათებლები, კონკრეტული შეთავაზების ან მისი მსგავსი შეთავაზების მიღების 

ჭრილში. 
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3. კვლევა 
ნებისმიერ ორგანიზაციას წარმატებული საქმიანობისა და თავისი ორგანიზაციული მიზნების მიღწევისთვის სჭირდება 

ინფორმაცია იმ გარემოზე, რომელშიცის საქმიანობს. გარემოში იგულისხმება საკანონმდებლო, ეკონომიკური, 

პოლიტიკური გარემო. გარემოს ნაწილია, რა თქმა უნდა, ორგანიზაციის პარტნიორები, მათი მომწოდებლები, 

კლიენტები/ბენეფიციარები. ყველაზე მნიშვნელოვანი, ისევე როგორც სხვა სფეროებში, ანალიზშიც და კვლევებშიც 

არის პროცესის სწორად დაწყება, სწორი ფუნდამენტის შექმნა. ამ შემთხვევაში იგულისხმება იმ საკითხების სწორი 

იდენტიფიკაცია, რომელთა გარშემოც გვჭირდება ინფორმაცია, რათა ორგანიზაციამ წარმატებით შეძლოს 

ფუნქციონირება. 

რა სირთულეებს შეიძლება შევხვდეთ საკვლევი საკითხის ზუსტი იდენტიფიკაციის გზაზე? პირველ რიგში, სწორად 

უნდა განვსაზღვროთ შესასწავლი საკითხის სიღრმე, რომ ერთი მხრივ, არ მოვიპოვოთ არასაკმარისი, ზედაპირული 

ინფორმაცია და მეორე მხრივ, არ გავხდეთ ეგრეთ წოდებული ანალიტიკური პარალიზის (analysis – paralysis) 

მსხვერპლი, ანუ არ მოვიპოვოთ იმდენი და ისეთი დაწვრილებითი ინფორმაცია, რომელიც ზედმეტია, დიდ დროს 

გვახარჯვინებს და საბოლოო ჯამში დასამუშავებლად და დასკვნების გამოსატანად მოუხერხებელია, რადგან ბევრ 

არასაჭირო დეტალს შეიცავს. ამ სირთულის გადასალახად ჯერ უნდა განვსაზღვროთ პრობლემის საერთო არსი და 

შემდეგ დავყოთის რამდენიმე კომპონენტად. პრობლემის საერთო არსის დანახვა მოგვცემს მისი მასშტაბის 

შეფასების საშუალებას, ასევე დაგვანახვებს, სად გადის პრობლემის ზღვარი, მისი კონკრეტული კომპონენტების 

გაშლა კი მოგვცემს საშუალებას, დავინახოთ, ზუსტად რის კვლევა გვინდა. 

მაგალითად, სპორტულ ჟურნალ tennis.comისთვის, რომლის მიზანი იყო ჟურნალის გამომწერების შესწავლა, 

კვლევითმა კომპანიამ საკვლევი საკითხი ასე ჩამოაყალიბა: “პრობლემის საერთო არსი: ინფორმაციის მიღება 

ჟურნალის გამომწერების შესახებ (არა მკითხველების ან ზოგადად საზოგადოების, არამედ კონკრეტულად 

გამომწერების, რაც ავტომატურად იძლევა კვლევის არეალის საზღვრებს)”. რისთვისაც გამოკვეთა კვლევის შემდეგი 

კონკრეტული კომპონენტები: 

 დემოგრაფიული ინფორმაცია ასაკი, სქესი, ეკონომიური სტატუსი, დასაქმების სფერო. 

 ცხოვრების სტილის შესწავლა როგორ ატარებენ თავისუფალ დროს, რა დამოკიდებულება აქვთ სპორტთან 

და აშ. 

 ჩოგბურთთან დაკავშირებული ქცევა: სად თამაშობენ, რა ტიპის სამოყვარულო ტურნირებში, რამდენად 

ჩახედულები არიან და აშ. 

 რამდენ დროს ატარებენ ჟურნალის კითხვისას, უზიარებენ თუ არა მას სხვა ადამიანებს. 

საკვლევი პრობლემის განსაზღვრის შემდეგ უნდა შევიმუშაოთ კვლევის გეგმა. გეგმა შედგება შემდეგი 

კომპონენტებისაგან: 

იდენტიფიცირებული საკვლევი პრობლემის აღწერა; 

 მიდგომა პრობლემის კვლევისადმი: იმ მეთოდების აღწერა, რომელთა მეშვეობითაც ჩატარდება კვლევა; 

 კვლევის საველე სამუშაოების ჩატარების (მონაცემების შეგროვება, დამუშავება) ვადები; 

 შეგროვილი ინფორმაციის საფუძველზე ანალიტიკური სამუშაოსთვის საჭირო ვადები; 

3.1. აღწერითი კვლევები  

აღწერითი კვლევები გამოიყენება ბაზარზე არსებული მგომარეობის შესახებ ინფორმაციის მოსაპოვებლად, ბაზრის 

წილების შესახებ, მომხმარებლების დამოკიდებულების შესახებ, ბაზარზე არსებული ცოდნის შესახებ ამა თუ იმ 

საკითზე. თუმცა აღწერითი კვლევის მიზანი მიზეზების ძებნა არ არის, ეს მიზეზშედეგობრივი კვლევის პრეროგატივაა. 

აღწერითი კვლევა მხოლოდ არსებულ სურათს გვაჩვენებს, მისი გამომწვევი მიზეზებისა და მასზე გავლენის მომხდენი 

ფაქტორების ანალიზის გარეშე.  
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აღწერითი კვლევები ძირითადად ტარდება სატელეფონო ინტერვიუების, პირისპირ ინტერვიუების ან ინტერნეტის 

მეშვეობით.  

როგორც წესი, გამოკითხვა ხდება წინასწარ შედგენილი კითხვარით, რომელშიც განსაზღვრული მიმდევრობით არის 

დალაგებული კითხვები, რომელთა პასუხების ვარიანტებიც ასევე წინასწარ არის განსაზღვრული. ეს იძლევა 

ინფორმაციის სწრაფად დამუშავების შესაძლებლობას. 

შევადაროთ ზემოთ ხსენებული სამი მეთოდი: 

ცხრილი 3 
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სტრუქტურირებული პასუხების მისაღებად კითხვარებში გამოიყენებენ სხვადასხვა ტიპის სკალებს. არსებობს 

სკალირების 4 ძირითადი მეთოდი. განვიხილოთ ისინი: 

ცხრილი 4 
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   . 
    

,      

,    

3.2. მიზეზშედეგობრივი კვლევები 

მიზეზშედეგობრივი კვლევების მთავარი მიზანია, გამოიკვლიოს ორ მოვლენას შორის კავშირი, ანუ დაადგინოს, არის 

თუ არა ერთი მოვლენის გამომწვევი მეორე, თუ ეს ორი მათგანი უბრალოდ ემთხვევა ერთმანეთს. ანუ ჩვენ 

გვაინტერესებს, გავიგოთ, გამოიწვია თუ არა რაიმე X მოვლენამ Y მოვლენა და რა დოზით განაპირობა ამ მოვლენამ 

ეს უკანასკნელი. 

მაგალითი 2 

დავუშვათ, აღწერითი კვლევის მეშვეობით დადგინდა, რომ ვიდეოთამაშებით გატაცებული მოზარდები უფრო 
აგრესიულები არიან, ვიდრე მათი თანატოლები, რომელთაც ვიდეოთამაშები არ ხიბლავთ. ნიშნავს თუ არა ეს იმას, 
რომ ვიდეოთამაში ზრდის ადამიანში აგრესიის დონეს, თუ, პირიქით, ვიდეოთამაშებს უფროის მოზარდები 
ეტანებიან, რომელთაც აგრესია უკვე მაღალი აქვთ? თუ ეს ორი მოვლენა არ არის კავშირში და უბრალოდ ემთხვევა 
ერთმანეთს? 

იმისათვის, რომ ორ მოვლენას შორის მიზეზშედეგობრივი კავშირი დავადგინოთ, რამდენიმე პირობა უნდა იყოს 
დაცული: 

 მიზეზისა და შედეგის კავშირს მაღალი სიხშირით უნდა ვხედავდეთ; 

 მოვლენების მოხდენის რიგითობა დაცული უნდა იყოს: მოვლენა მიზეზი უნდა უსწრებდეს მოვლენა 
შედეგს; 

 სხვა ფაქტორების გამორიცხვა, რასაც შეიძლება გამოეწვია შედეგი. 

თუ ყველა ეს პირობა შესრულდა, ცალსახად მიზეზშედეგობრივი კავშირის არსებობის თაობაზე მაინც არ შეიძლება 
ლაპარაკი, მაგრამ შეიძლება გამოითქვას ვარაუდი: იმის ალბათობა, რომ მოვლენა X მართლაც იწვევს მოვლენა 
Yს, მაღალია. იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტად დავრწმუნდეთ ამაში, გამოიყენება ექსპერიმენტის მეთოდი. 

მიზეზშედეგობრივი კვლევა: ექსპერიმენტი. 

ეს არის მართვადი პროცესი, როდესაც ხელოვნურად ხდება ერთი ან რამდენიმე დამოუკიდებელი ცვლადის 

ცვლილება დამოკიდებულ ცვლადზე მათი გავლენის გასაზომად, იმ პირობებში, როდესაც ვაკონტროლებთ გარე 

ფაქტორების უცვლელობას. 

ექსპერიმენტი ოთხ მნიშვნელოვანი ნაწილისგან შედგება: 

1. დაკვირვების ობიექტების შერჩევა და მსგავს ჯგუფებად დაყოფა (საკონტროლო და ტესტჯგუფები); 

2. დამოუკიდებელი ცვლადების განსაზღვრა და მათი მართვა; 

3. გარე ფაქტორების კონტროლი; 

4. დამოკიდებულ ცვლადებზე დაკვირვება. 

3.3. თვისებრივი კვლევები 

თვისებრივი კვლევების ძირითადი იდეაის არის, რომ მკვლევარს დაეხმაროს საბოლოო კვლევის მიდგომის, 

დიზაინის შემუშავებაში. თვისებრივი კვლევა გვეხარე ბა აგრეთვე საკვლევი ჰიპოთეზების დადგენაში, ანუ იმაში, რა 

უნდა გადავამოწმოთ რაოდენობრივი კვლევის მეშვეობით. 

თვისებრივი კვლევის მეთოდით შესაძლებელია მომხმარებლის ემოციების შესწავლაც იმის უკეთ გასაგებად, თუ რა 

ზეგავლენით იღებსის გადაწყვეტილებას ამა თუ იმ პროდუქტისა და ბრენდის შეძენაზე. 
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შევადაროთ რაოდენობრივი და თვისებრივი კვლევები: 

ცხრილი 5 

     

 
    

 

    
    

 

  ,   .  
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პრაქტიკაში გამოიყენება თვისებრივი კვლევების შემდეგი ძირითადი მეთოდი: ფოკუსჯგუფი და ჩაღრმავებული 

ინტერვიუ და პროექციული კვლევა. 

 ფოკუსჯგუფები: ერთი სოციალური და დემოგრაფიული კლასის 812 რესპონდენტისგან შემდგარი ჯგუფი, 

რომელიც დაახლოებით 1 ან 2 საათის განმავლობაში განიხილავს მოდერატორის შეთავაზებულ თემას. 
მოდერატორი აკონტროლებს ჯგუფის მსვლელობას, მისი მოვალეობაა, ჯგუფის ყველა მონაწილეს მიეცეს 
აზრის გამოთქმის საშუალება, იყოს ჯანმრთელი დისკუსია. 

 ჩარღმავებული ინტერვიუები: ინტერვიუერი ესაუბრება ერთ რეპონდენტს, მას აქვს წინასწარ 

განსაზღვრული საკითხები, თუმცა საუბარი არ არის მკაცრად სტრუქტურირებული,ის თავისუფალ რეჟიმში 
მიმდინარეობს. ფოკუსჯგუფებთან შედარებით ეს მეთოდი იმით გამოირჩევა, რომ რესპონდენტი არ 
განიცდის ჯგუფის სხვა მონაწილეების წნეხს, ინტერვიუერიც მხოლოდ მასზეა კონცენტრირებული და 
შესაძლებელია უფრო სიღრმისეული მოტივების იდენტიფიკაცია. თუმცა ფოკუსჯგუფებისგან განსხვავებით, 
აქ არ არის ეგრეთ წოდებული სინერგიის ეფექტი, ანუ როდესაც ერთი რესპონდენტის მიერ გამოთქმულ აზრს 
სხვა ავითარებს და საბოლოო ჯამში, შინაარსიანი დისკუსია იმართება რაიმე საკითხზე. 

 პროექციული ტექნიკები: ეს ტექნიკა გამოიყენება როგორც ფოკუსურ ჯგუფზე, ისე ჩაღრმავებული 

ინტერვიუს დროს და მისი მიზანია, ადამიანებს გაუადვილოს თავიანთი ემოციებისა და გრძნობების 
ვერბალიზაცია, შეაძლებინოს იმის გამოხატვა, რაც პირდაპირ შეკითხვებზე პასუხით არ შეუძლიათ. 
პროექციული ტექნიკები შემდეგნაირია: ვერბალური ასოციაციების მეთოდი, სიტუაციის დასრულების 
მეთოდი, ანიმაციური ტესტი, ექსპრესიული მეთოდები და როლური თამაშები. 

ცხრილი 6 
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 4. შეთავაზების განვითარება 
პირველ რიგში, უნდა აღვნიშნოთ, რომ შეთავაზება არ არის მხოლოდ ფიზიკურად ხელშესახები საგანი ეს არის 

ყველაფერი, რასაც, ერთი მხრივ, საზოგადოება იღებს, ყიდულობს, მოიხმარს ან უბრალოდ იზიარებს, ხოლო მეორე 

მხრივ ორგანიზაცია ქმნის. მაგალითად, მუზეუმის შეთავაზება შეიძლება იყოს გამოფენა ან სასწავლო ტური სკოლის 

მოსწავლეებისთვის; საზოგადოებრივი არასამთავრობო ორგანიზაციის შეთავაზება შეიძლება იყოს ახალი 

ინიციატივა/პროექტი/სერვისი და/ან იდეა; საჯარო ორგანიზაციის პროდუქტი საზოგადოებისთვის მიწოდებული 

სერვისები და განხორციელებული პროექტებია და ა.შ. 

ნებისმიერ შემთხვევაში არსებობს შეთავაზების ორი კომპონენტი: ძირითადი და დამატებითი. ძირითადი, როგორც 

სახელი მიგვითითებს, არისის მთავარი ნაწილი, რასაც რეალურად იღებს ან მოიხმარს ადამიანი. მაგალითად, 

ავიარეისის შემთხვევაში ძირითადი პროდუქტია ადამიანის ა პუნქტიდან ბ პუნქტამდე გადაყვანა. რაც შეეხება 

დამატებით კომპონენტს, ეს არის შეთავაზების ყველა მახასიათებელი, რომელიც უფრო მიმზიდველს ხდის ძირითად 

კომპონენტს. ავიარეისის შემთხვევაში ეს შეიძლება იყოს გემრიელი კვება ბორტზე, კომფორტული დაჯავშნის სისტემა 

და ა.შ. 

თუმცა შეთავაზება არ შედგება მხოლოდ მისი სტატიკური მახასიათებლებისგან. მნიშვნელოვანია ამ შეთავაზების 

მიწოდების პროცესიც. მაგალითისთვის განვიხილოთ სასწავლო ცეტრის მიერ განხორციელებული ტრენინგი. აქ 

ძირითადი კომპონენტი არის ცოდნის მიღება, რომელიც გამდიდრებულია უამრავი დამატებითი კომპონენტით, 

როგორებიცაა: კარგი ლანჩი, სასიამოვნო გარემო, საინტერესო ვიზუალური მასალა, კომფორტული სკამები და ა.შ. 

შეთავაზება წარმატებული რომ იყოს, საჭიროა მისი ყოველი კომპონენტის დახვეწა და მიზნობრივი ჯგუფებისთვის მისი 

დროულად მიწოდება. 

განვიხილოთ, როდის ვეძახით შეთავაზებას ახალს 

 ახალი ძირითადი კომპონენტი: ესის შემთხვევაა, როცა შეთავაზების ძირითადი იდეა ახალია დაის აქამდე 

არ ყოფილა. ისეთი კომპანიები, როგორიცაა ფედექსი, იბეი, თავიანთი საქმიანობის დაწყებისას სწორედ 

სრულიად ახალ შეთავაზებას ახორციელებდნენ, რომლის კოპირებაც შემდეგ უკვე კონკურენტებმა დაიწყეს. 

 ახალი პროცესი: ესის შემთხვევაა, როდესაც არსებულ შეთავაზებას ახლებურად ვაწვდით საზოგადოებას. 

მაგალითად, შეიძლება უნივერსიტეტს საინტერესო კურსები ჰქონდეს და მისი ონლაინვერსიის გაკეთება 

გადაწყვიტოს. 

 შეთავაზების ხაზის გაზრდა: ესის შემთხვევაა, როცა ბაზარზე უკვე არსებული ორგანიზაცია ზრდის 

შეთავაზებების ასორტიმენტს. მაგალითად, შეიძლება მუზეუმმა დაამატოს სპეციალური ექსპოზიცია 

ბავშვებისთვის და ა.შ. 

 დამატებითი სერვისების შემოტანა: მაგალითად, მაღალი ხარისხის ინტერნეტის დამატება მუზეუმის ან 

სასწავლებლის ტერიტორიაზე. 

4.1. შეთავაზების სასიცოცხლო ციკლის ოთხი ეტაპი 

ჩვეულებრივ, შეთავაზება გადის სასიცოცხლო ციკლის ოთხ ეტაპს. 

I ეტაპი ხდება შეთავაზების გაშვება, ანუ შესვლა (Introduction stage). 

II ეტაპი როდესაც შეთავაზება პოპულარულობას და საზოგადოების/მიზნობრივი ჯგუფების ნდობას მოიპოვებს, 

ვითარდება და ეზრდება მომხრეთა წილი, ანუ იმყოფება ზრდის ფაზაში (Growth stage). 

III ეტაპი დროთა განმალობაში შეთავაზების გამზიარებელი ხალხის რაოდენობა სტაბილური ხდება,ის გადადის 

სიმწიფის ფაზაში (Maturity stage). 

IV ეტაპი დროთა განმავლობაში, შეთავაზების პერფორმანსზე დიდ ზეგავლენას ახდენს სხვადასხვა ძალა: 

ტექნოლოგიური სიახლეები, ახალი კონკურენტების შემოსვლა ბაზარზე, საზოგადოების პრეფერენციებისა 
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და საჭიროებების ცვლილება და ა.შ. ამიტომ გარკვეული დროის შემდეგ შეთავაზება ძველდება და გადადის 

რეცესიის ფაზაში (Decline stage). განვიხილოთ თითოეული ფაზა ცალცალკე. 

შესვლა (INTRODUCTION STAGE) 

როგორც წესი, ხდება შეთავაზების ეგრეთ წოდებულ ტესტჯგუფებზე გატანა და შემდეგ, წარმატებული სტარტის 

შემთხვევაში, უკვე მისი გაცნობა საზოგადოებისთვის. მაგალითად, შეიძლება რაიმე ახალი იდეის ტესტირება 

შეზღუდული რაოდენობის ადამიანებზე და მხოლოდ შემდეგ მიწოდება მთელი საზოგადოებისთვის. ტესტჯგუფის 

შედეგების დახმარებით, მისი ფართო საზოგადოებისთვის შეთავაზებამდე, ორგანიზაცია აკეთებს საჭირო 

ცვლილებებს შეთავაზების საწყის დიზაინში ფასში ან სხვა რაიმე კომპონენტში. შესვლისა და გაცნობის დროს 

შეთავაზებას ცოტა მიმღები ჰყავს. მცირეა მარკეტინგული დანახარჯები. გაცნობის ეტაპი საზოგადოებისთვის 

შეთავაზების მიწოდების ფაზაა, რომელიც არ არის დაკავშირებული მნიშვნელოვან რეაგირებასთან! დიდი 

ყურადღებაა საჭირო შეთავაზების შემდეგ ეტაპზე გადასაყვანად. შეთავაზების მომავალი განვითარებისთვის 

აუცილებელია ხელის შემშლელი ფაქტორების აღმოჩენა და აღმოფხვრა. თუ შესწორებები ვერ გაკეთდება, მაშინ 

მარკეტოლოგმა უარი უნდა თქვას შეთავაზებაზე. 

ზრდის ფაზა (GROWTH STAGE) 

მას შემდეგ, რაც შეთავაზება ფართო საზოგადოებას გავაცანით და დაიწყო მომხრეთა რაოდენობის ზრდა, ხდება 

მაქსიმალური ინვესტირება რეკლამაში შეთავაზების მომხრეთა რაოდენობის სწრაფად გასაზრდელად. ესის ეტაპია, 

როდესაც ჩვენ ვნახეთ, რომ შეთავაზება საზოგადოებისთვის საინტერესოა და მასში ინვესტირება შედეგიანი იქნება. 

ამ ეტაპზე აუცილებელია სწრაფი მოქმედება, რათა კონკურენტების ადეკვატურ რეაგირებამდე მოვასწროთ 

მომხრეების მაქსიმალური რაოდენობის შეგროვება, შეთავაზების მუდმივი მომხმარებლების ბაზის შექმნა და ახალი 

მომხრეების დამატება. მომხრეთა რაოდენობის ზრდის სტიმულაციისთვის ხდება წამახალისებელი აქციების 

ორგანიზება, რათა მაქსიმალურად სწრაფად მოხდეს დიდი რაოდენობით ადამიანების მოზიდვა. ადამიანების 

რაოდენობის ზრდასთან ერთად მატულობს შეთავაზების მიწოდების არხებიც და შეთავაზება მიეწოდება ფართო 

საზოგადოებას. ამ ეტაპის მახასიათებლებია მნიშვნელოვანი შედეგების მიღწევა. 

სიმწიფის ფაზა (MATURITY STAGE) 

შეთავაზების განვითარების ამ ეტაპზე კონკურენცია ძალიან იზრდება. სხვა ორგანიზაციები ცდილობენ თავიანთი 

მომხრეების შენარჩუნებას და გაზრდას. კონკურენციის მატებასთან ერთად შეთავაზების ეფექტიანობა 

ორგანიზაციისთვის მოტანილი სარგებელი მცირდება, თუმცა შენარჩუნებულია საზოგადოების გარკვეული წილი, რაც 

ჯამურად ორგანიზაციის სარგებელს უზრუნველყოფს. ყველა ორგანიზაცია ცდილობს საზოგადოების გულის მოგებას 

და მიზნობრივ ჯგუფებს დიფერენცირებულ, გამორჩეულ ან დაბალფასიან შეთავაზებას სთავაზობს. შედარებით მცირე 

ორგანიზაციები მიმბაძველები ხდებიან და მაგალითს იღებენ დიდი ორგანიზაციებისგან. ამ ეტაპზე თავის პოზიციებს 

ინარჩუნებენ მხოლოდ ძლიერი ორგანიზაციები. ის, ვინც ვერ იპოვის თავის ადგილს, ლაპარაკია ისეთ, შედარებით 

სუსტ ორგანიზაციებზე, რომლებიც კონკურენციას ვერ უძლებენ, ასრულებენ საქმიანობას ამ მიმართულებით. ამ ეტაპ 

ზე ძალიან ფასობს ახალი, ინოვაციური და კრეატიული იდეები, რადგან საჭიროა, შეთავაზება როგორმე 

განვასხვავოთ კონკურენტებისგან. სიმწიფის ფაზაში საზოგადოებრივი აზრი ჯერდება და ყალიბდება მიზნობრივი 

ჯგუფების ერთგულება ბრენდის მიმართ. 

რეცესიის ფაზა (DECLINE STAGE) 

სტაბილური პერიოდის/ამა თუ იმ პრობლემის მოგვარების შემდეგ საზოგადოება ინტერესს კარგავს შეთავაზების 

მიმართ და სხვა ალტერნატივებს ეძებს. შეთავაზების სასიცოცხლო ციკლის ამ ეტაპისთვის დამახასიათებელია მისი 

პოპულარულობის შემცირება. ამ ეტაპზე ორგანიზაციამ უნდა გადაწყვიტოს, რას მოიმოქმედებს და შეეცადოს 

შეთავაზების მოდიფიკაციას მისი პოპულარულობის შენარჩუნებისათვის საზოგადოებაში ან სხვა შეთავაზებაზე 

გადართვას. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ყველა ახალი შეთავაზება აღწერილ სასიცოცხლო ციკლს ვერ ასრულებს. ზოგიერთი 

პირველივე ეტაპზე მარცხს განიცდის. შეთავაზების სასიცოცხლო ციკლის მოდელი ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც 

კომერციული, ისე არაკომერციული მარკეტოლოგებისთვის მისი მდგომარეობის გასაანალიზებლად და შესაბამისი 

მოქმედების სტრატეგიის შესამუშავებლად. 
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 5. როგორ განვსაზღვროთ დამატებითი 
სერვისების 
ღირებულება/ფასწარმოქმნა 

ფასწარმოქმნის სტრატეგია ორგანიზაციის მიზანს უნდა შეესაბამებოდეს. ფასწარმოქმნის 4 ვარიანტს განასხვავებენ, 

იმის მიხედვით, რა ორგანიზაციულ მიზანს ემსახურება ის: 

1. მაქსიმალური მოგების მიღება - ესის შემთხვევაა, როდესაც ორგანიზაცია ცდილობს, მიიღოს მაქსიმალური 

მოგება მის ხელთ არსებული რესურსების გამოყენებით და დამატებითი სერვისების მიწოდების საშუალებით. 

მოგებაში, თუ არამომგებიანი ორგანიზაციების აქტივობას განვიხილავთ, შეგვიძლია, მოვიაზროთის თანხა, 

რომლის მიღებასაც ორგანიზაცია ცდილობს პოტენციური ინდივიდუალური დონორებისგან ამა თუ იმ 

საქველმოქმედო აქციის ჩატარებისას ან დამატებითი სერვისების მიწოდებას სხვადასხვა მიზნობრივი 

ჯგუფისათვის ორგანიზაციის ფინანსური მდგრადობის შესანარჩუნებლად. 

2. ხარჯების დაფარვა - ხშირად არამომგებიანი ორგანიზაციისთვის საკმარისია, გარკვეული აქტივობიდან 

შემოსული თანხა მხოლოდ ამ აქტივობის ხარჯებს მოხმარდეს, დამატებითი სერვისების შემთხვევაში 

დაფაროს ორგანიზაციის მიმდინარე ხარჯები. 

3. მოთხოვნის შექმნა - ამ შემთხვევაში მთავარი მიზანია, რაც შეიძლება მეტი ხალხი მოვიზიდოთ და 

რესურსებიმთლიანად გამოვიყენოთ. მაგალითად შეგვიძლია განვიხილოთ რაიმე ღონისძიება, რომელზეც 

მნიშვნელოვანია ბევრი ხალხის დასწრება, ამიტომ ჩვენ მხოლოდ მინიმალურ ფასს ვაწესებთ, რათა 

უზრუნველვყოთ მაქსიმალური რაოდენობის ადამიანების მონაწილეობა. 

4. მომხმარებლების ბაზის შექმნა - აქ ორგანიზაციის მიზანია, მის შეთავაზებას რაც შეიძლება მეტი ადამიანი 

გაეცნოს. 

გარდა ორგანიზაციული მიზნისა, საფასო სტრატეგიაზე კიდევ სამი კომპონენტი მოქმედებს. ესენია: ხარჯი, 

კონკურენტები დაის ფასეულობა, რომელსაც ჩვენ ვქმნით საზოგადოებისთვის. 

1. ხარჯი - როგორც წესი, ნებისმიერმა აქტივობამ უნდა დააფინანსოს საკუთარი ხარჯი, რათა ტვირთად არ 

დააწვეს ორგანიზაციის მთლიან ბიუჯეტს. ასეთ შემთხვევებში ფასფორმირებისას გათვალისწინებულია 

ფიქსირებული და ცვლადი ხარჯების ჯამი, რომელიც პროექტიდან/სერვისის რეალიზაციიდან მიღებულმა 

შემოსავალმა უნდა დაფაროს. 

2. კონკურენცია - რა თქმა უნდა, გასათვალისწინებელია ის, თუ რა ფასად სთავაზობს ჩვენთვის საინტერესო 

სამიზნე ჯგუფს იმავეს სხვა ორგანიზაცია. 

3. ფასეულობა, რომელსაც ვქმნით სამიზნე ჯგუფისთვის ფასეულობაში ვგულისხმობთ როგორც მატერიალურ, 

ისე არამატერიალურ სარგებელს, რომელსაც ჩვენი სამიზნე ჯგუფის წევრები იღებენ. მაგალითად, 

საქველმოქმედო მარათონში მონაწილეობა, რისთვისაც მონაწილე გარკვეულ თანხას იხდის ან საერთოდ არ 

იხდის, მას მხოლოდ ჯანმრთელად დღის გატარების საშუალებას კი არ აძლევს, არამედ იმის განცდასაც, 

რომის სხვა ადამიანებს ეხმარება. გამომდინარე აქედან, შესაძლებელია დავუშვათ, რომ საქველმოქმედო 

მიზნებით ორგანიზებულ მარათონში მონაწილეობისათვის ადამიანი უფრო მეტის გადამხდელია, ვიდრე 

უბრალო სპორტულ მარათონში მონაწილეობისათვის. 

თუმცა ფასეულობა, რომელსაც მომხმარებელი იღებს, შეიძლება, მისთვის ნათელი არ იყოს ანის სრულიად 

დარწმუნებული არ იყოს ამ ფასეულობის მიღების ალბათობაში. ასეთ შემთხვევაში საჭიროა განსაკუთრებული 

ფასფორმირების სტრატეგიები, რომ მომხმარებელმა უარი არ თქვას პროდუქტით სარგებლობაზე. 
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5.1. ბუნდოვანების შემამცირებელი ფასწარმოქმნის სტრატეგიები 

კონკრეტულ სარგებელთან დაკავშირებული ფასის სტრატეგია: ფასის დადება იმ ასპექტებზე, რომლებსაც 

საზოგადოება განსაკუთრებით აფასებს თქვენს შეთავაზებაში. მაგალითად, თუ ორგანიზაციის მიზანია, მოიზიდოს 

თანხები ახალი უნივერსიტეტის შენობის ასაშენებლად, თითოეულმა ადამიანმა უნდა იცოდეს, კონკრეტულად რაში 

იხარჯება მისი თანხა: ზოგიერთი ლაბორატორიას დააფინანსებს, ზოგიერთი სპორტულ დარბაზს და ა.შ., 

სურვილისამებრ. 

ფიქსირებული დონის საფასო სტრატეგია: ეს სტრატეგია გამოიყენება მაშინ, როდესაც ვთავაზობთ საზოგადოებას, 

მიიღოს მონაწილეობა რაიმე პროექტში, რომლის საბოლოო ღირებულება არ ვიცით. დავუშვათ, გვსურს, რომ ასმა 

მდიდარმა ადამიანმა გამოხატოს სურვილი, ფინანსურად გვერდში დაუდგეს გადაშენების პირას მყოფი ცხოველების 

გადარჩენის პროგრამას და სამაგიეროდ მიიღოს National Geographicის პრესტიჟული კლუბის წევრობა. ერთი მხრივ, 

ეს ძალიან მიმზიდველი პერსპექტივაა, მაგრამ ადამიანებს არ უყვართ ისეთი ვალდებულების აღება, რომლის 

მასშტაბიც წინასწარ არ იციან. ამ შემთხვევაში, შეიძლება, რთული განსასაზღვრი გახდეს, რა თანხის გაღება იქნება 

საჭირო სასურველი მიზნის მისაღწევად. ამიტომ შეიძლება, პროგრამაში მონაწილეებს შევთავაზოთ ფიქსირებული 

თანხის გადახდის შესაძლებლობა, რომელზე მეტსაც ისინი არ გადაიხდიან, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ჯამური ხარჯები 

გაუთვალისწინებლად გაიზრდება. 

5.2. უფასო შეთავაზების ეფექტი 

ახლა განვიხილოთ უფასოდ შეთავაზებული სერვისის მიმზიდველობა და ის, თუ რა ეფექტს ახდენს „უფასო“ ადამიანის 

ფსიქიკაზე. პირველ რიგში, უნდა აღვნიშნოთ, რომ ადამიანები ხშირად მზად არიან, უფასოდ შეასრულონ გარკვეული 

სამუშაო, მაგალითად, გაუწიონ დახმარება სხვებს, იმუშაონ მოხალისედ მათთვის მნიშვნელოვანი იდეის მატარებელ 

პროექტში, მაშინ როდესაც თუ ამ სამუშაოს შესრულებაში მათ ფულს შესთავაზებთ, დიდი ალბათობით პატარა 

თანხაზე თანახმა არ იქნებიან და შეიძლება, თავი შეურაცხყოფილადაც კი იგრძნონ. წარმოვიდგინოთ ასეთი 

მაგალითი: თქვენ სთხოვთ თქვენს თანამშრომელს, დაგეხმაროთ საბურავის გამოცვლაში. სავარაუდოდ,ის 

დაგთანხმდებათ თქვენ შორის არსებული ურთიერთობის ან, უბრალოდ, ზრდილობის გამო. ამასთანავე, თქვენი 

დახმარება მის ფსიქოლოგიურ მდგომარეობასა და განწყობაზე დიდი ალბათობით პოზიტიურად იმოქმედებს. მაგრამ 

თუ თქვენ ამ ადამიანს იმავე საქმეში, რომელსაცის უფასოდ გიკეთებდათ, ფულს შესთავაზებთ, დიდი შანსია, რომ მან 

უარი გითხრათ, რადგან აქ უკვე ზრდილობა და თქვენ შორის დამოკიდებულება არ არისის მიზეზები, რის გამოც თქვენ 

მას დახმარება სთხოვეთ, ანუ სოციალური კავშირის გამო და თქვენთან საერთო წრის გამოის თავს აღარ გრძნობს 

ვალდებულად, დაგეხმაროთ, რადგან თქვენ მას ამ საქმეში ფული შესთავაზეთ, ესე იგი დიალოგი სულ სხვა პლასტში 

გადაიყვანეთ. არამომგებიანი ორგანიზაციებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია იმის გათავისება, რომ ხშირად 

ადამიანები მზად არიან, იმუშაონ, დახარჯონ დრო და ენერგია, თუ ეს მათ თვითშეფასებას და საზოგადოებაში მათ 

ადგილს წაადგება. 

არსებობს ეგრეთ წოდებული სოციალური ნორმები და საბაზრო ნორმები. სოციალური ნორმები არეგულირებს 

ადამიანებს შორის, ჯგუფებში ურთიერთობებს, ანუ ეგრეთ წოდებულ „ადამიანურ ურთიერთობებს“, საბაზრო ნორმები 

კი საბაზრო ეკონომიკის პრინციპებით მუშაობს. თუ ჩვენ გვინდა, ადამიანებისგან უანგარო, სოციუმზე ორიენტირებული 

ქცევა მივიღოთ, მაშინ ჩვენ მას მისი ქცევის სანაცვლოდ არა ფული, არამედ დაფასება, აღიარება, შექება და 

გულწრფელი მადლობა უნდა შევთავაზოთ. 

როგორც კი გარიგებაში ფული შემოვა, ადამიანების უმეტესობა უფრო ეგოისტი, ხარბი და ბიზნესმოგებაზე 

ორიენტირებული ხდება. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში მათგან სასურველი ქცევის მიღება უფრო ძვირი ჯდება. 

5.3. შეთავაზების ჩამოყალიბება 

ყოველი ორგანიზაცია თავისი შეთავაზების/სერვისის/პროდუქტის ჩამოყალიბებისას, პირველ რიგში, უნდა 

დაფიქრდეს და პასუხი გასცეს 4 შეკითხვას: 

 რა არის შეთავაზების ძირითადი ინგრედიენტები? 

 როგორ შეგვიძლია დამატებითი სერვისების კატეგორიებად ჩამოყალიბება? 
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 რა მიდგომები უნდა გამოვიყენოთ ახალი სერვისების შემუშავებისას? 

 რა როლი აქვს ბრენდინგს შეთავაზების ფორმირებაში?  
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 6. მიწოდება/განაწილება 
ნახაზზე მოცემულია ორი სქემა, ერთი შუამავალი მიმწოდებელი რგოლის გარეშე, ხოლო მეორე მასთან ერთად. 

როგორც ნათლად ჩანს, მიმწოდებელი რგოლის გარეშე ყოველ ორგანიზაციას სჭირდება ყოველი მომხმარებლის 

(Consumer) ინდივიდუალურად მოძებნა და მასთან კავშირის დამყარება. ეს, რა თქმა უნდა, უფრო მეტ დროს და 

ფულად დანახარჯს მოითხოვს თითოეული ორგანიზაციისთვის. როდესაც არსებობს მიმწოდებელი რგოლი, ანუ 

განაწილების არხი, რომელსაც უკვე აქვს წვდომა მომხმარებლამდე,ის რამდენიმე ორგანიზაციას ერთად ემსახურება 

და ეხმარება მათ პროდუქტის მომხმარებლამდე მიტანაში. მიმწოდებელი რგოლის იდეა სწორედის არის, რომის 

ეხმარება რაიმე სერვისის განმახორციელებელი ორგანიზაციისა და მომხმარებლის შეხვედრას. 

 

მაგალითი 3 
ვებგვერდი Jobs.ge, შეიძლება, განვიხილოთ, როგორც მიმწოდებელი რგოლი ტენდერის ან ვაკანსიის 
განმაცხადებელ ორგანიზაციებსა და მათ შორის, ვინც სამუშაოთი ან სერვისის მიწოდებით არის დაინტერესებული. 

მიმწოდებელი რგოლი საჭიროა ყველა სფეროში, სადაც ორგანიზაციების გარკვეული რაოდენობა და ბევრი 

მომხმარებელია და არა მხოლოდ იქ, სადაც ფიზიკურად იწარმოება რაიმე საქონელი. 

1. რის მოძრაობა ხდება მიწოდებისა და 

განაწილების არხების მეშვეობით: 

2. პირველ რიგში, ეს არის შეთავაზების 

მოძრაობა ორგანიზაციიდან 

მომხმარებლამდე (Physical Flow). 

3. იურიდიული მფლობელობის გადასვლა 

(Title Flow). 

4. თანხის გადასვლა უკვე მომხმარებლიდან 

ორგანიზაციამდე (Payment Flow). 

5. ინფორმაციის ორმხრივი გაცვლა. 

6. რეკლამა და პრომოცია, მიმართული 

როგორც შუალედურ რგოლებზე, ისე 

საბოლოო მომხმარებელზე. 

მეხუთე პუნქტთან დაკავშრებით აღსანიშნავია „მოქაჩვისა“ და „მიწოლის“ სტრატეგიები, რომლებსაც არამომგებიანი 

ორგანიზაციები იყენებენ მიწოდება/განაწილების არხებში შეთავაზების განსათავსებელად. 

„მიწოლის“ (PUSH) სტრატეგია გულისხმობს მიწოდება/განაწილების არხში არსებული მოთამაშეებისთვის 

სხვადასხვა სარგებლის შეთავაზება/მიღებისა და ასევე მიწოდება/განაწილების შუამავლებზე მიმართულ 

რეკლამირებას, რათა მათ თავის არხებში შეთავაზების მიღების მოტივაცია გაუჩინონ. მაგალითად, სამაუწყებლო 

კომპანიები ეწევიან თავიანთ აქტიურ სტიმულირებას, რათა საზოგადოებამ ინფორმაციას მათი საშუალებით ადევნოს 

თვალი. 

„მოქაჩვის“ სტრატეგია გულისხმობს შეთავაზების რეკლამირებას საზოგადოებისთვის, რათა ამ უკანასკნელმაის 

ნებისმიერ არსებულ მოთამაშეებთან მოითხოვოს, რათა მათ, თავის მხრივ, ამ შეთავაზების გამგზავნი კონკრეტული 

ორგანიზაციისგან მიღების მეტი მოტივაცია გაუჩნდეთ. 

ინტერნეტის განვითარებამ ონლაინ მიწოდება/განაწილების არხების განვითრებას შეუწყო ხელი. მათგან ყველაზე 

ცნობილია, ალბათ, amazon.com, რომლის მეშვეობით დღეს მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილში არსებული 

მწარმოებლები და მყიდველები უკავშირდებიან ერთმანეთს და მაუსის ერთი დაჭერით ცვლიან ფულს საქონელში. 
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ასევე ონლაინ ხორციელდება, მაგალითად, სასწავლო კურსების მიწოდება. დღეს თქვენ შეგიძლიათ, სხვადასხვა 

ონლაინ სასწავლო პლატფორმის გამოყენებით (courser.com; edx.org) საქართველოდან გაიაროთ კურსი ჰარვარდში, 

მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიურ ინსტიტუტში და სხვა მრავალ სასწავლებელში. თქვენ გადაიხდით თანხას, მოისმენთ 

ლექციებს და გამოცდების წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში მიიღებთ ისეთივე დიპლომს, რომლის მისაღებადაც 

ადრე ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოგიწევდათ გამგზავრება. ონლაინ დისტრიბუციის წარმატებული მაგალითები 

გვხდება სხვა სფეროებშიც: მოგზაურობაში (booking.com; airbnb; biletebi.ge), კვების ინდუსტრიაში (foodpanda) ან თუნდაც 

ადამიანებს შორის ინფორმაციის გაცვლასა და ურთიერთობაში, რადგან, არსებითად, შეიძლება, ნებისმიერი 

სოციალური მედიის საიტს, მაგალითად facebookს, შევხედოთ, როგორც დისტრიბუტორს, რომელიც ადამიანებს 

ერთმანეთთან აკავშირებს. უბრალოდ, ამ შემთხვევაში ყოველი ადამიანი გვევლინება როგორც მწარმოებლად, ისე 

მომხმარებლად. 

იმის მიხედვით, თუ რა შეთავაზებას ვუშვებთ და ვისზე მივმართავთ მას, შეგვიძლია, ავირჩიოთ მიწოდება/განაწილების 

სამი სტრატეგიიდან ერთერთი: 

 ინტენსიური მიწოდება; 

 შერჩევითი მიწოდება; 

 ექსკლუზიური მიწოდება. 

განვიხილოთ თითოეული მათგანი: 

ინტენსიური მიწოდება ნიშნავს ჩვენი შეთავაზების განთავსებას ყველა შესაძლო მიღწევადობის წერტილში და 

გამოიყენება იმ შემთხვევაში, როდესაც შეთავაზების მიღების პროცესს არ სჭირდება მიმწოდებლის მხრიდან 

განსაკუთრებული ტექნიკური ან სხვა სახის ცოდნა. აქ მთავარია, მაქსიმალურად იყოს უზრუნველყოფილი 

საზოგადოებისთვის ჩვენი შეთავაზების ხელმისაწვდომობა. 

ამ შემთხვევაში პრიორიტეტი ენიჭება შეთავაზება/განაწილების ქსელის სიდიდეს, რათა უზრუნველვყოთ მაქსიმალური 

სიახლოვე საზოგადოებასთან და უშუალოდ გამნაწილებელი რგოლის ხარისხს და რაობას დიდი მნიშვნელობა არ 

აქვს. მაგალითად, „კოკაკოლა“ იყიდება როგორც პატარა მარკეტებში, ისე სუპერმარკეტებსა და რესტორნებში. 

ინტენსიური დისტირბუცია მისაღებია იმ შეთავაზებებისთვის, რომლებსაც არ სჭირდება ინტელექტუალური, 

ექსკლუზიური, მაღალ საზოგადოებაზე გათვლილი, ფასეული შეთავაზების იმიჯის ქონა. 

საპირისპიროდ ამისა, ექსკლუზიური მიწოდება გამოიყენება იმ შეთავაზებებისთვის, რომლებსაც, ასე ვთქვათ, 

„იმიჯი ყიდის“ და რომელთა „გაყიდვის“ პროცესი, ისევე როგორც ადგილი, ისეთივე განსაკუთრებული უნდა იყოს, 

როგორც თვითონ შეთავაზება. მაგალითად, თუ თქვენ ყიდით დამატებით იურიდიულ მომსახურებას, მისი მიწოდება 

აუცილებლად უნდა განხორციელდეს შესაბამის ოფისებში და არა იურისტის ყოველ ბენეფიციართან სახლში ვიზიტის 

შედეგად. ამავე დროს ექსკლუზიური მიწოდების სტრატეგია განსაკუთრებით მიესადაგება იმ შეთავაზებას, რომლის 

მიღებისას ტექნიკური მახასიათებლების კარგი ცოდნის დემონსტრირება უნდა მოხდეს. 

შერჩევითი მიწოდება კი შეიძლება განვიხილოთ როგორც შუალედური ვარიანტი ინტენსიურსა და ექსკლუზიურ 

მიწოდებებს შორის.ის მაშინ გამოიყენება, როდესაც არც მაქსიმალური გავრცელებაა აუცილებელი და არც 

განსაკუთრებული ცოდნაა საჭირო. ზოგადად, როდესაც შეთავაზება ვრცელდება საზოგადოებაზე და ნელნელა 

ნაცნობი ხდება მისთვის, სასურველია მისი სულ უფრო მეტ წერტილში გავრცელება, რომ საზოგადოება გაეცნოს მას. 
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 7. ინტეგრირებული კომუნიკაციები 
1980 წლამდე მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის გეგმებში წარმოჩენის სხვადასხვა მეთოდი 

განიხილებოდა, ეს იყო ცალკეული, დამოუკიდებელი შემადგენელი ნაწილები – კომუნიკაციები, რომელთაც ერთი 

ორგანიზაციის სხვადასხვა ქვედანაყოფი ემსახურებოდა. ამასთან, მათ ხშირად მომხმარებლამდე განსხვავებული 

იდეები და მესიჯები მიჰქონდათ. 

1980იანი წლებიდან წამყვანმა ორგანიზაციებმა დაიწყეს ცალკეული კომუნიკაციების გაერთიანება ერთ საერთო 

გეგმაში და მათ ეწოდათ ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციები, რომელიც მიზნად ისახავს შეთავაზების 

წარმოჩენის სხვადასხვა კომპონენტების ინტეგრაციასა და კოორდინაციას. 

ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების გეგმაში ერთიანდება ორგანიზაციის მარკეტინგული, 

სამეცნიეროკვლევითი და ფინანსური შესაძლებლობები. დგე ბა ერთიანი გეგმა, რომელიც სინერგიულად 

(ურთიერთშემავსებლად) უწყობს ხელს ორგანიზაციის მარკეტინგული მიზნების (რესურსების/ხმების /მომხმარებლის 

მოზიდვა) შესრულებას. 

მარკეტინგის გეგმაში 90იან წლებამდე ძირითადი ადგილი (დაახლოებით 90%) რეკლამას ეკავა, ბოლო წლებში კი 

მისი როლი 2535%მდე შემცირდა, რადგან ადგილი დაუთმო კომუნიკაციის სხვა თანამედროვე საშუალებებს, 

მაგალითად, ისეთს, როგორიცაა საზოგადოებასთან ურთიერთობა მედიასთან თანამშრომლობისა და 

საინფორმაციო საბაბების შექმნის საშუალებით. 

ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების მიმართულებებია: 

 ბრენდის ორგანიზაციის/პროდუქტის ანალიზი და შესაძლებლობების განსაზღვრა; 

 საზოგადოების/მომხმარებლის საჭიროებების, მოლოდინისა და ქცევის შესწავლა; 

 საზოგადოებისა და გარემოს ანალიზი; 

 ბრენდის პოზიციონირების სტრატეგიის განსაზღვრა (შეთავაზების დანერგვა/განვითარება; ფასწარმოქმნა; 

მიწოდება და სტიმულირება, პოლიტიკა და დიპლომატია); 

  საზოგადოებასთან ურთიერთობა; 

 რეკლამა. 

7.1. ბრენდი 

ბრენდი არის ყველაის სუბიექტი (არამომგებიანი/საჯარო, პოლიტიკური თუ კომერციული ორგანიზაცია; პირი: 

მუსიკოსი, მხატვარი, ექსპერტი, დიზაინერი და სხვა), რომელიც ეწევა კომუნიკაციას საზოგადოებასთან, რათა 

შეიქმნას იმიჯი და მოიპოვოს მხარდამჭერები, გაყიდოს თავისი პროდუქცია, განახორციელოს რესურსების 

შეგროვება თუ მობილიზაცია. 

ზემოთ ჩამოთვლილი ნებისმიერი სახის ბრენდისთვის მნიშვნელოვანია იდენტურობის შექმნა. ბრენდის იდენტურობა 

შედგება შემდეგი კომპონენტებისაგან: 

 სახელი - ბრენდის კარგად გააზრებული სახელწოდება, რომელიც მისაღები იქნება როგორც ადგილობრივი 

გარემოსთვის, ისე გლობალიზაციის შემთხვევაშიც და შეესაბამება ბრენდის მოქმედების არეალს. 

 ფასეულობები - ფასეულობები, რომლებსაც იზიარებს ბრენდი; რეაგირება, რომელსაც იგი აკეთებს გარემო 

პირობების ცვალებადობაზე. 

 სახე - ოფისი, საზოგადოებასთნ ურთიერთობის სტილი, ორგანიზაციული კულტურა. 
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 სოციალური როლი - მომხმარებელთან მიმართებაში ბრენდი ამა თუ იმ როლს ასრულებს. სოციალური 

როლის მაგალითებია: ერთერთი ჩვენგანი, ინოვატორი, მზრუნველი, გმირი, მმართველი; ბაბუა; 

მეფემფარველი და ა.შ. 

 სიმბოლიკა - ლოგო, ჰერალდიკა. 

 სტილი - კომუნიკაციისა და ქცევის სტილი. 

ბრენდის იდენტურობის ყოველი კომპონენტი აუცილებლად უნდა შეესაბამებოდეს ერთმანეთს. მაგალითად: 

მომღერალ ლედი გაგას ჩაცმულობის სტილი შეესაბამება მის ავანგარდული შოუბიზნესის წარმომადგენლის 

სოციალურ როლს. 

არამომგებიან ორგანიზაციას, რომელიც დაკავებულია ფონდების მოზიდვითა და სოციალური პროექტების 

განხორციელებით, სავარაუდოდ, მზრუნველის სოციალურ როლი აქვს და მისი ქცევა და სტილი, შესაბამისად, უფრო 

აკადემიური უნდა იყოს, მისი ანგარიშგება გამჭვირვალე, რათა შესაბამისობაში მოვიდეს სამართლიანი მზრუნველის 

სოციალურ როლთან, რომელსაც ინდივიდები თუ ორგანიზაციები ანდობენ თანხებს სხვადასხვა სოციალური 

პროექტის განსახორციელებლად. 

ბრენდის პოზიციონირების ტაქტიკური მიზნებია: 

 ცნობადობის შექმნა; 

 იმიჯის ფორმირება და შენარჩუნება; 

 იმიჯის შეცვლა; 

 საზოგადოების/მომხმარებლის ცნობიერების 

გაზრდა; 

 საზოგადოების/მომხმარებლის სტიმულირება 

ამა თუ იმ ქმედებისთვის. 

7.2. ბრენდის პოზიციონირების სტრატეგიული მიზანი 

I ეტაპი - ცნობადობის შექმნა 

გავაგებინოთ საზოგადოებას, რომ არსებობს ჩვენი ბრენდი. 

II ეტაპი - მომხმარებლის მოზიდვა 

მომხმარებელი მოვიდა ჩვენთან, იყიდა ჩვენი პროდუქტი, მოგვისმინა და გაიზიარა ჩვენი პოზიცია. 

III ეტაპი - კმაყოფილი მომხმარებელი 

მომხმარებელი კმაყოფილი დარჩა ჩვენი პროდუქტით, ჩათვალა, რომ ჩვენი პოზიცია, შეიძლება, მისაღები 

იყოს მისთვის. 

IV ეტაპი - ერთგული მომხმარებელი 

მომხმარებელი სულ ჩვენს პროდუქტს ყიდულობს, გამოკვეთილად იზიარებს ჩვენს პოზიციას. 

V ეტაპი - ლოიალური მომხმარებელი 

მომხმარებელი, რომელიც სხვასაც არწმუნებს ჩვენი პროდუქტის მაღალ ხარისხში, ჩვენი პოზიციის 

სიმართლეში. 

7.3. კომუნიკაციის სტრატეგია 

წარმატებული კომუნიკაციის პირველი ნაბიჯია სტრატეგიის დაგეგმვა და განხორციელება. კითხვა „როგორ 

გავაკეთოთ ეს?“ კომუნიკაციის კამპანიის მომზადების ბოლო კითხვაა. პირველ რიგში, აბსოლუტურად ნათლად უნდა 

ვაცნობიერებდეთ, ვისთან გვსურს კომუნიკაცია, რის შეტყობინება გვსურს და რის მიღწევას ვცდილობთ ამით. 

გავიხსენოთ სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესი და მისი სამი ფუნდამენტური კითხვა: სად ვართ? სად გვინდა, რომ 

ვიყოთ? როგორ მივაღწიოთ იქამდე? 
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 გადავწყვიტოთ, რატომ გვსურს კომუნიკაცია 

ორგანიზაციის წამყვანმა პირებმა უნდა მიიღონ მონაწილეობა კომუნიკაციის სტრატეგიის შექმნაში ამ 

ამოცანის დელეგირება მხოლოდ რომელიმე დეპარტანემტისთვის ან მხოლოდ ერთი ადამიანისადმი არაა 

საკმარისი. მოვიშველიოთ ჩვენი და ჩვენი თანამშრომლების შემოქმედებითი უნარი, მაგრამ, პირველ რიგში, 

დავფიქრდეთ, რის გაკეთება შეგვიძლია რეალურად და რის მიღწევა გვსურს. 

 გავარკვიოთ ჩვენი მედიამიზნები 

რის მიღწევა გვინდა კამპანიით? რა ცვლილებების მოხდენა გვსურს საზოგადოებაში? ვინ არის ჩვენი 

მიზნობრივი ჯგუფი (ჯგუფები)? რა შეტყობინების გადაცემა გვსურს მედიისთვის? როგორი ჰედლაინების 

დანახვა გვსურს ჩვენ შესახებ სატელევიზიო შოუს ან პრეზენტაციის დასასრულს? რა გვინდა, რომ იფიქროს 

ან მოიმოქმედოს ხალხმა შეტყობინების მოსმენის შემდეგ? 

 განვსაზღვროთ ჩვენი მიზნობრივი ჯგუფი 

რომელია ჩვენი მიზნობრივი ჯგუფი? რა უნდა ახასიათებდეს ამ ჯგუფს? რა სარგებელს მიიღებს იგი ჩვენი 

იდეისგან? ადამიანები, რომლებსაც, ვაპირებთ, მუდმივად მივმართოთ პრესის საშუალებით, უბრალოდ 

ბრბოს ელემენტები არ არიან ისინი რეალური ადამიანები, პიროვნებები არიან, მათ საკუთარი ცხოვრება, 

იდეები, სურვილები, ენა და ფასეულობები აქვთ. ასე რომ, ჩვენი მომდევნო ნაბიჯები მთავარი თემის 

ფორმულირება, მესიჯის შემუშავება და მედიის საშუალებების არჩევა ჩვენს მიზნობრივ ჯგუფზე იქნება 

დამოკიდებული. 

 ნათლად მოვხაზოთ ჩვენი ამჟამინდელი მდგომარეობა (SWOT ანალიზი) 

სად ვართ ამჟამად? რა რესურსები გვაქვს? რომელ ჟურნალისტებს ვიცნობთ? რა კავშირია ჩვენს 

შეტყობინებასა და ქვეყანაში არსებულ პოლიტიკურ ან ეკონომიკურ სიტუაციას შორის? 

 გადავწყვიტოთ, როგორ მივაღწევთ ჩვენს მიზნებს 

რა ინსტრუმენტები დაგვეხმარება იმ მიზნების მიღწევაში, რომლებიც დაგეგმვის პროცესის დასაწყისში 

დავისახეთ? რა არხები დაგვეხმარება ამ მიზნების საუკეთესოდ მიღწევაში? რომელი არხია ყველაზე 

ოპტიმალური ფინანსური თვალსაზრისით? 
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 8. საზოგადოებასთან ურთიერთობა 
ფრაზა „საზოგადოებასთან ურთიერთობა“ (PR) თავისი არსით ნიშნავს „საზოგადოებასთან კონტაქტის დამყარებას და 

შენარჩუნებას“. პირველად ეს ფრაზა გამოიყენეს მართვის იმ სფეროს განსამარტავად, რომელიც ჩამოყალიბდა მე19 

და მე20 საუკუნის მიჯნაზე, იმ მიზნით, რომ გაეზარდათ კომპანიების წარმატება დადებითი იმიჯის შექმნით. 

Public Relations (PR)ის სამშობლო ამერიკის შეერთებული შტატებია. იგი ჩაისახა ამერიკაში ინდუსტრიული ბუმის 

დროს, როდესაც მწარმოებლებმა მართვის ახლებური მეთოდების საჭიროება გააცნობიერეს. სწორედ ამ დროს 

გაჩნდა PRის პირველი კონტურები. 

მის ერთერთ ფუძემდებლად დღესაც ითვლება აივი ლი, რომელიც წლების განმავლობაში მართავდა დიალოგს 

ჰენრი ფორდისა და ჯონ როკფელერის საზოგადოებასთან. აივი ლი პრაქტიკოსი იყო და ამ პერიოდისათვის PRის 

ზუსტ დეფინიციას არ გააკეთებდა. 

1919 წელს ნიუორკში ედუარდ ბერნეისმა ჩამოაყალიბა ფირმა, რომელიც ასე აღწერა თავის ერთერთ წერილში: 

„თავდაპირველად ჩვენს ორგანიზაციას დავარქვით „გამოჩენილ პიროვნებათა ორგანიზება“”. ჩვენ კლიენტებს 

კონსულტაციას ვუწევდით საზოგადოებაში სწორი რეაქციებისა და ქმედებების შესახებ. მაგრამ ერთ წელიწადში 

ფირმას სახელი შევუცვალეთ და დავარქვით „რჩევები საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებზე“. მოგვიანებით 

აღმოვაჩინეთ, რომ ეს ტერმინი ტომას ჯეფერსონს პირველად ხალხისადმი თავის მე7 მიმართვაში გამოუყენებია. 

მართალია, ჩვენი მოღვაწეობა საკმაოდ წარმატებული იყო, მაგრამ ტერმინი ფართო საზოგადოებაში დიდხანს ვერ 

დამკვიდრდა“. 

1923 წელს ედუარდ ბერნეისმა ნიუიორკში სტუდენტთა ჯგუფი შეკრიბა და PRის პირველი კურსები ჩამოაყალიბა. ამ 

დროიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში PRის სწავლება ყოველწლიურად იხვეწება და ფართო მასშტაბებს იღებს. 

40იან წლებში რეგულარული კურსების ორგანიზება დაიწყო. 50იან წლებში უკვე ფართოდ ხორციელდება სწავლება 

აშშის სხვადასხვა კოლეჯებსა და უნივერსიტეტებში და უკვე 14 უნივერსიტეტი PRის ბაკალავრის ხარისხს ანიჭებდა. 

მასობრივად გამოდიოდა სახელმძღვანელოები და წიგნები. 1955 წელს შეიქმნა ამერიკის საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის ასოციაცია, რომელიც დღესაც ერთერთი ძლიერი საერთაშორისო ორგანიზაციაა. 

PR ნებისმიერი ორგანიზაციული ფირმის საქმიანობისათვის ეფექტური მართვის განუყრელ ნაწილად იქცა. 

სათანადოდ მოიმატა ამ ტერმინის განსაზღვრის მცდელობებმაც. 80იან წლებში PRის ერთერთმა უხუცესმა 

წარმომადგენელმა რექს ჰარლოუმ PRის 472 სხვადასხვა განსაზღვრება შეისწავლა. იგი თვლის, რომ ყოველი 

მათგანი საინტერესო დეტალს შეიცავს, მაგრამ არც ერთი არ არის ლაკონური და ზუსტი. 

ვებსტერის ახალ ინტერნაციონალურ ლექსიკონში PRს ასე განმარტავენ: „გაგებისა და კეთილგანწყობის 

დამკვიდრება ორგანიზაციას, ხალხის ჯგუფებსა და საზოგადოებას შორის. საინფორმაციო მასალის გავრცელების, 

ორმხრივი ურთიერთობის გამყარებისა და საზოგადოების რეაქციის შესწავლის მეშვეობით“. 

ცნობილი ინგლისელი ექსპერტი, საზოგადოებასთან ურთიერთობის ერთერთი თვალსაჩინო სპეციალისტი სემ 

ბლეკი, ასე განმარტავს საზოგადოებასთან ურთიერთობას: „საზოგადოებასთან ურთიერთობის აქტივობები 

ერთდროულად ხელოვნება და სოციალური მეცნიერებაა, რომელიც ხელს უწყობს გარემოსთან ჰარმონიის მიღწევას 

ურთიერთგაგებით და დამყარებულია ამომწურავ და სანდო ინფორმაციაზე“. 

მნიშვნელოვანია იმის აღნიშვნა, რომ ამ განმარტებაში ხაზგასმულია ეთიკური მომენტები, ურთიერთგაგება, 

ამომწურავი და სანდო ინფორმაცია, მაშინ როდესაც სხვა განმარტებები აქცენტს აკეთებს ზეგავლენის ტექნიკასა და 

მნიშვნელობაზე. აქედან შეიძლება დავასკვნათ, რომ სემ ბლეკის განმარტება ასახავს საზოგადოებასთან 

ურთიერთობების ევოლუციის პროცესს ცალმხრივი ზეგავლენიდან პარტნიორულ ურთიერთობამდე, 

ბიზნესსფეროდან სოციალური ცხოვრების ყველა სფეროში ინტეგრირებამდე (ასეთი სფეროებია საერთაშორისო და 

საშინაო პოლიტიკა, ქველმოქმედება და ა.შ.). ერთი შეხედვით, შეიძლება, ჩაითვალოს, რომ ეს მხოლოდ თეორიულ 

დისკუსიაში ჩართვაა, მაგრამ საზოგადოებასთან ურთიერთობა, ჩვენი გაგებით, განისაზღვრება იმით, თუ რა ხერხს 

ვიყენებთ და რა შედეგს ვაღწევთ. 
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საზოგადოებასთან ურთიერთობა არის მოსახლეობის ინფორმირება საკუთარი ქმედებების შესახებ. მან უნდა სცადოს 

ორმხრივი კომუნიკაციის დამყარება და ამის შედეგად მიღებული კომენტარების გათვალისწინება სტრატეგიულ 

დაგეგმვაში. 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის (PR) სამშობლოდ უდავოდ ამერიკა ითვლება, მაგრამ აქ ძირითადი აქცენტი კერძო 

ბიზნესზე კეთდებოდა. სამთავრობო დონეზე ამ საქმიანობაში პირველობა ნამდვილად ინგლისს ეკუთვნის. 

PRის ფუნქციის მოხელეები ინგლისში, პრესმდივნების სახით, 1809 წელს გაჩნდნენ. ეს თანამდებობა პირველად 1954 

წელს ბრიტანულმა საფოსტო სამსახურმა დაამკვიდრა. 

ბრიტანეთის მთავრობამ აქტიურად დაიწყო მსგავსი საქმიანობა 1912 წელს, როდესაც ლოიდ ჯორჯმა ჩამოაყალიბა 

ლექტორების ჯგუფი საპენსიო უზრუნველყოფის ახალი მიდგომის ახსნაგანმარტებისათვის. 

ლოიდი ასე აყალიბებდა თავის ამოცანას: „საზოგადოების მხარდაჭერითა და გაგებით გაცილებით ადვილია, 

მიაღწიო დასახული მიზნის წარმატებით განხორციელებას, ვიდრე საზოგადოების გულგრილობითა და ოპოზიციაში 

ყოფნით. ამიტომ საზოგადოებასთან ურთიერთობა ეს არის მიმღებლობის, ნდობის, რეპუტაციის ჰარმონიისა და 

ურთიერთგაგების დამკვიდრება,რომელიც სიმართლესა და მაქსიმალურ ინფორმირებულობას ეფუძნება“. 

სახელისუფლებო PRს მნიშვნელოვანი და სპეციფიკური ამოცანების გადაჭრა უხდება, ამიტომ იგი უნდა იგებოდეს 

სერიოზულ „კომუნიკაბელურ ბიუჯეტზე“ დაყრდნობით, რომელიც საზოგადოების მართვის მდგრადობისათვის 

უმნიშვნელოვანესი ასპექტია. ნებისმიერ ქვეყანაში სამთავრობო სტრუქტურებს უნდა ესმოდეთ, რა სიძნელეებთან 

ექნებათ საქმე, თუ მათი მოღვაწეობა (რაგინდ პოზიტიურიც უნდა იყოს იგი) არ იქნება გაგებული და დროულად 

მიღებული საზოგადოების მიერ. რაც მეტია საზოგადოების მიმღებლობისათვის დახარჯული „საკომუნიკაციო 

ხარჯები“, მით მეტია მისი ნდობის მოპოვების მოლოდინი. ეს კი მყარი გარანტიაა სტაბილური გარემოსათვის, სადაც 

რეფორმების გატარებაც მეტნაკლებად მშვიდად და კონსტრუქციულად წარიმართება. 

სამთავრობო PRი სერიოზულად უნდა იყოს დაინტერესებული საკუთარი სტრუქტურების, ღონისძიებებისა და 

პროექტების მაქსიმალურად წარმოჩენით, საზოგადოების ნებისმიერი წევრისა თუ ორგანიზაციისათვის მათი გასაგები 

ფორმით მიწოდებით. 

საზოგადოებასთან მუდმივი კონტაქტი, მისი გაანალიზება და შეფასება სამთავრობო სტრუქტურებს მისცემს რეალური 

სურათის შექმნის საშუალებას და თავიანთი მეთოდების დახვეწის საფუძველს. ეს პერმანენტული, ცოცხალი პროცესი 

უნდა იყოს, რომელიც მოწოდებული იქნება ისეთი მოდელის შექმნისაკენ, სადაც ურთიერთკავშირი საფუძველს 

ჩაუყრის ახალი ტიპის უნარჩვევების ჩამოყალიბებას, როგორც საზოგადოებაში, ისე სამთავრობო სტრუქტურებში. ეს 

კი PRის უმთავრესი ამოცანაა. 

საქართველოში საზოგადოებასთან ურთიერთობას საკმაოდ მცირე გამოცდილება აქვს. ათწლეულების მანძილზე არ 

არსებობდა ანგარიშვალდებულების აუცილებლობა საზოგადოებასთან, ამიტომაც საზოგადოებასთან ურთიერთობაც 

ისეთივე იყო, როგორიც ზოგადად სახელმწიფოს მართვის სისტემა. მართალია, არსებობ და გაზეთები, ჟურნალები, 

უწყებრივ სამინისტროებში პრესსამსახურები, მაგრამ მათ ზუსტად განსაზღვრული ინფორმაციის გაცემის უფლება 

ჰქონდათ. არსებული იდეოლოგიის პირობებში შეუძლებელი იყო ისეთი ამოცანის არსებობა, როგორი ცაა 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის ორმხრივი დიალოგის წარმართვა. ამიტომაც ამ პერიოდის მასმედია და 

პრესსამსახურებიც მხოლოდ იდეოლოგიური, უწყებრივი და კონტროლირებადი ინფორმაციის გაცემით 

შემოიფარგლებოდნენ. საზოგადოებასთან ურთიერთობა საჭიროებას არ წარმოადგენდა და ამიტომ ეს ტერმინიც 

უცხო იყო ჩვენი ქვეყნისათვის. 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის, როგორც სახელის, ასევე მისი არსის შემოტანა, პირობითად 1993 წელს შეიძლება 

დავუკავშიროთ, როდესაც თბილისში პირველად შეიქმნა „საზოგადოებასთან ურთიერთობის ცენტრი“, გაჩნდა 

სტატიები და გადაცემები მასმედიაში. დაიწყო თვითონ PRის საზოგადოებასთან ურთიერთობის პროცესი. 

8.1. საზოგადოებასთან ურთიერთობის შედარება კომუნიკაციის სხვა სფეროებთან 

ქვემოთ ჩამოთვლილ სფეროებთან შეხების ჩვენი, შედარებით მცირე, ისტორიული გამოცდილება (ეს არ ეხება 

პროპაგანდას) იწვევს იმას, რომ ხშირად ვერ ვხედავთ განსხვავებებს და გვერევა კონცეფციები. მიუხედავად ბევრი 

საერთო მომენტისა (საზოგადოებაზე ან ინდივიდებზე გავლენის მოხდენა იდეების, მომსახურების ან ნივთების 

„გაყიდვის“ მიზნით, მედიის ჩართვა, მიზნობრივ ჯგუფებთან მუშაობა), არის ბევრი განსხვავებაც. ეს სფეროები 
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პრაქტიკაშიც ირევა ერთმანეთში. საზოგადოებასთან ურთიერთობის პროგრამების ძირითადი კომპონენტი 

(ბიზნესსექტორში) რეკლამას ემყარება, მარკეტინგული პროგრამები კი ხშირად შეიცავს აქტივობებს 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სფეროდან. ამ განსხვავებების აღნიშვნა მაინც მნიშვნელოვანია, რადგან სხვა 

სფეროდან აქტივობების განხორციელება მნიშვნელოვნად ცვლის საზოგადოებასთან ურთიერთობის შინაარსს და, 

შესაბამისად, საბოლოო შედეგს. 

ქვემოთ მოყვანილი ცხრილი ადაპტირებულია სემ ბლეკის შეხედულების გათვალისწინებით. 

ცხრილი 7 
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8.2. საზოგადოებასთან ურთიერთობის მნიშვნელობა 

ინდივიდების, ჯგუფებისა და ორგანიზაციების გავლენის არსებობა დიდი ხანია ცნობილია ჩვენთვის, მაგრამ ვიღაცის 

დამოკიდებულების გაგებისა და საზოგადოების თანხმობის ან მხარდაჭერის მოპოვების აუცილებლობის 

გაცნობიერება ქვეყანაში დემოკრატიზაციის პროცესთან ერთად დაიწყო. საზოგადოებაზე გავლენის მცდელობას 

კომუნიზმის დროს შეგვიძლია თამამად დავარქვათ პროპაგანდა და ეს არანაირად არ იქნება პრობლემის 

გამარტივება. დემოკრატიამ, გარდა იმისა, რომ ხმის უფლება, ინფორმირებულობისა და გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესში მონაწილეობის უფლება მოიტანა, შექმნა აგრეთვე მოქალაქე, რომლის თანხმობაც მიღწეულ უნდა იქნეს. 

მათ, ვინც სხვადასხვა დონეზე ცდილობს მიზნების მიღწევას, იციან, რომ ვერასოდეს ააგებ წარმატებას ადამიანების 

აპათიასა და მტრობაზე, წარმატება შესაძლებელია მხოლოდ მათი მოზიდვით, მათთან ურთიერთგაგებისა და 

შეთანხმების მიღწევით. 

საზოგადოებასთან ურთიერთობა ავლენს ადამიანების მოთხოვნილებებს, მოსაზრებებს, მოლოდინებს და ადგენს, 

რომელი მათგანია მნიშვნელოვანი. 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის ტექნიკების დაუფლება თუ გვსურს, პირველ რიგში, უნდა გავეცნოთ მის პრინციპებს, 

რადგან ფუნდამენტური პრინციპები გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ტექნიკა. ფუნდამენტური პრინციპების 

გააზრება გაგვიადვილებს კონკრეტული ხერხების გამოყენებას და შესაძლებელს გახდის ჩვენ მიერ ახალი ხერხების 

შექმნას. 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის აქტივობა წარმოშობს თემებს, რომლებიც საგანთა მდგომარეობას 

ინტერპრეტაციას აძლევენ და აფასებენ. 
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საზოგადოებასთნ ურთიერთობის აქტივობა დროით მიმართებაში, დროის იმ მონაკვეთს განსაზღვრავს, თუ როდის 

გახდება ინფორმაცია საჯარო, ე. ი.ის ინფორმაციის აქტუალობას განსაზღვრავს. ამის შესაბამისად განასხვავებენ 

PRის შემდეგ ფუნქციებს: თემების გენერირება, ინტერპრეტაცია, შეფასება და აქტუალიზაცია. 

საზოგადოებასთნ ურთიერთობის განყოფილებებს თავიანთი ორგანიზაციებისადმი პატივისცემისა და ნდობის 

ჩამოყალიბებაში შეაქვთ წვლილი. ისინი ორგანიზაციებს ეხმარებიან დაიკავონ პოზიცია გარე სამყაროში, მოიზიდონ 

ან შეინარჩუნონ აუდიტორია, რითაც ამ ორგანიზაციის მდგრადობას უწყობენ ხელს. 

8.3. საზოგადოებასთან ურთიერთობა და გრძელვადიანი სტრატეგია 

როგორ შეიძლება სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესზე ზემოქმედება საზოგადოებასთან ურთიერთობის გზით და 

როგორ რეაგირებს ორგანიზაცია გარედან მომავალ და ასევე შიგნით არსებულ სტიმულირებაზე? 

მიუხედავად იმისა, რომ გარემოზე რეაგირება მნიშვნელოვანია და გარემოდან მომავალ სტიმულს შესაბამისი პასუხი 

უნდა მოჰყვეს, ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ესა თუის ორგანიზაცია ვერ შეძლებს, იმდენად მოქნილი იყოს, რომ 

მუდმივად შეიცვალოს ფორმა გარემოს ზემოქმედების შესაბამისად. ამდენად, აუცილებელია, ვეძიოთ და 

მივაკვლიოთ მოქნილობის, რეაქტიულობისა და სტაბილურობის ოპტიმალურ დონეს, და ამაშია სწორედ PRის 

სტრატეგიული მნიშვნელობა. 

მართვის ერთერთ სტრატეგიას ეწოდება სიტუაციური მართვა. ეს ნიშნავს, რომ ორგანიზაცია რეაგირებს როგორც 

გარე, ისე შიდა ცვლილებებზე გარემოში, აანალიზებს მათ და ასახავს სტრატეგიულ გეგმაში. თუ გარემო იცვლება, 

საჭიროა ამ ცვლილების მნიშვნელობის გააზრება ორგანიზაციის შიგნით და სტრატეგიულ გეგმაში გათვალისწინება 

ახალი გარემოებების. თუ ცვლილება ორგანიზაციის შიგნით ხდება, ეს უნდა ავუხსნათ გარშემომყოფებს, რათა 

შევინარჩუნოთ ან შევქმნათ კავშირი საზოგადოებისა და ორგანიზაციის ინტერესებს შორის. 

რეაქტიული PR იქმნება მოვლენაზე ან სტიმულზე საპასუხოდ, მიმართულია რეპუტაციის დაცვაზე (პრობლემაზე პასუხი, 

მართვის ცვლილება, საზოგადოებასთან ურთიერთობის კრიზისი). თუ შექმნილ სიტუაციაში სწრაფი რეაგირებაა 

საჭირო, ჩვენ ვერ ვიღებთ გრძელვადიან სტრატეგიულ გადაწყვეტილებას. როდესაც ხანძარს ვაქრობთ ან 

წყალდამცავ ჯებირებს ვაშენებთ, დიდად არ ვზრუნავთ იმაზე, რა გვაცვია. 

პროაქტიული PR დამყარებულია პროგნოზირებასა და გრძელვადიან ურთიერთგაგებაზე, როდესაც საჯარო 

სამსახურის ქმედებები ითვალისწინებს საზოგადოების ინტერესებს. პროაქტიული ღონისძიებები ნიშნავს, რომ ჩვენ 

უკვე ამჟამად ვიცით, რა გვინდა, რომ მოსწონდეს საზოგადოებას ჩვენს მუშაობაში ერთი ან მეტი წლის მერე. 

8.4. საზოგადოებასთან ურთიერთობის სფეროები 

ექსპერტები აღნიშნავენ უამრავ აქტივობას, რომლებიც საზოგადოებასთან ურთიერთობის სფეროს მიეკუთვნება 

დაწყებული ორმხრივი კომუნიკაციის დამყარებით და დამთავრებული სერვისისა და პროდუქციის გაუმჯობესებით. 

ორგანიზაციის საქმიანობაში მხოლოდ ერთი კონკრეტული სფერო არ არის, რომელშიც საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის პროფესიონალები მუშაობენ. ამ სფეროს შერჩევა და საკითხების წარმოჩენა დამოკიდებულია საჭირო 

რესურსებზე, მოცემულ დროში მოქალაქეების პრიორიტეტზე და ორგანიზაციის მისიაზე. გავლენას ახდენს ასევე გარე 

პირობები, მედიასთან კავშირი და სამიზნე აუდიტორია. შეიძლება, ჩვენ უკვე ვახორციელებთ საზოგადოებასთან 

ურთიერთობას, მაგრამ ვერ ვაცნობიერებთ ამას. საზოგადოებასთან ურთიერთობების სფეროს მიეკუთვნება. 

მუშაობა სამიზნე ჯგუფებთან; 

 ორგანიზაციის იდენტურობის განვითარება; 

 მედიასთან ურთიერთობა; 

 კონტაქტი პოლიტიკურ სტრუქტურებთან 

(ლობირება); 

 კონტაქტი თანამშრომლებთან (შიდა PR); 

 კრიზისის დროს კომუნიკაცია (კრიზისული 

სიტუაციის მართვა). 
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8.5. მედიასთან ურთიერთობა 

მედიასთან ურთიერთობა საზოგადოებასთან ურთიერთობის ერთერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწილია, თუმცა მათ 

ერთმანეთის გარეშეც შეუძლიათ არსებობა. მედიასთან ურთიერთობა საკმაოდ დელიკატური საკითხია და არ 

შეიძლება მისი დაყვანა მხოლოდ პრესკონფერენციებისა და მათი თანმხლები ფურშეტების ჩატარებაზე, ან 

პრესრელიზების გავრცელებაზე. ჩვენი აქტივობა მისი განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა. 

მედიის მნიშვნელობა 

განვითარებულ დემოკრატიულ ქვეყნებში, ისევე როგორც სხვაგან, მედია და ჟურნალისტიკა ხშირად ხდება 

წარმატების განმაპირობებელი ერთერთი ფაქტორი. მათი საშუალებით ხდება სხვადასხვა კონფლიქტების 

გამოაშკარავება და ხშირად ადამიანთა უფლებების დაცვაც. მედიის მნიშვნელობა მართლაც ძალიან დიდია,ის 

ქვეყნის სოციალური და პოლიტიკური განვითარების კატალიზატორია. 

8.6. მასობრივი კომუნიკაცია 

თუ ჩვენ გვინდა ვიმსჯელოთ მედიის თაობაზე, აუცილებელია, რამდენიმე სიტყვით მასობრივ კომუნიკაციასაც 

შევეხოთ. საზოგადოებრივი კომუნიკაცია მრავალგანზომილებიანი და მრავალ დონეზე მიმდინარე პროცესია. 

ყოველდღიურად ჩვენ ვხდებით კომუნიკაციის პროცესის აქტიური და პასიური მონაწილე. 

ამერიკელმა სოციოლოგმა ბერელსონმა მოახდინა კომუნიკაციის პროცესის რამდენიმე კომპონენტად 

სტრუქტურირება. ეს საკმაოდ ლოგიკური სტრუქტურაა, რომელიც დაგვეხმარება მედიასტრატეგიის შემუშავებაში. 

მნიშვნელოვანია, ვინ არის კომუნიკაციაში, რა მესიჯი (შეტყობინება) გადაიცემა, რა საშუალებებით, ვისთან, რატომ და 

რა შედეგით. 

საფეხურები გადამცემსა და მიმღებს შორის 

მეტაფორა რომ მოვიშველიოთ, რაც უფრო მეტი საფეხურია კიბის თავში და კიბის ბოლოში მდგომ ადამიანებს შორის, 

მით უფრო გაუჭირდებათ მათ ერთმანეთის ნათქვამის სწორად გაგება. ამას ეშველება, თუ ჩვენ კიბეზე რამდენიმე 

საფეხურს ჩავივლით და არ დაგვავიწყდება ერთმანეთის მიმართ უკუკავშირის გამოყენება, რომლის დროსაც 

ვამოწმებთ, მიაღწია თუ არა ჩვენმა შეტყობინებამ მიზნამდე ზუსტად ისე, როგორც ჩვენ ეს გვსურდა. თუ ჩვენ 

რადიოინტერვიუზე დაგვპატიჟეს, ნამდვილად უფრო კომფორტულად და მშვიდად შეგვიძლია ჩვენს იდეებზე 

ლაპარაკი; მაგრამ თუ უკუკავშირის მოსმენაც გვსურს, მაშინ უნდა გვეყოს სითამამე და მსმენელთა პირდაპირ 

კითხვებსაც უნდა ვუპასუხოთ. დიალოგი და სპონტანური პასუხები ხშირად უფრო იზიდავს მსმენელს, ვიდრე წინასწარ 

მომზადებული პრეზენტაცია. 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტები/კომუნიკატორები ისეთი საინფორმაციო საბაბების შექმნას 

ცდილობენ, რომლებიც საზოგადოების/მომხმარებლის ყურადღებას მიიპყრობს და სტიმულირებას გაუკეთებს 

გარკვეული ქმედების განსახორციელებლად. 

კომუნიკატორები ხუთი გრძნობით უნდა ფიქრობდნენ: მხედველობით, სმენით, ყნოსვით, შეხებითა და გემოთი. 

ტელევიზია, ფირი, ფილმი – კომუნიკაციის ყველაზე ეფექტური საშუალებაა, რადგან ეს საშუალებები 

მომხმარებლისგან ორი შეგრძნების – სმენისა და მხედველობის ჩართულობას მოითხოვს. რადიო მხოლოდ სმენის 

აქტივაციას მოითხოვს, ხოლო ბეჭდვითი მედია, ინფორმაციის დეტალურობისა და სიდიდის მიუხედავად, მხოლოდ 

მხედველობით აღქმაზე ზემოქმედებს. 

ადამიანები ხუთივე გრძნობით შეიგრძნობენ გარემოს და იღებენ ინფორმაციას, თუმცა, ფსიქოლოგების აზრით, 

ყველაზე ეფექტიანი მაინც მხედველობაა, რაც შემეცნების საშუალებების 83%ს შეადგენს. სმენა ამ პროცესის 

მხოლოდ 11% მოიცავს. 

ეს ციფრები საკმაოდ ნათელ სურათს სთავაზობს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტებს. საკომუნიკაციო 

სტრატეგია შეძლებისდაგვარად უნდა გულისხმობდეს ისეთ საკომუნიკაციო არხებს, რომლებიც მხედველობას ან 

სმენას, ან უკეთეს შემთხვევაში, მათ კომბინაციას ემყარება. აქედან გამომდინარე, საკომუნიკაციო არხებად 
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გამოიყენება: ახალი ამბების რელიზები, სარეკლამო ფოტოები, საგანგებო ღონისძიებები, ბილბორდები, 

ბიულეტენები, ვიდეორელიზები, მედიაინტერვიუები და ა.შ. 

კვლევები ადასტურებს, რომ აუდიტორიის ყურადღება საგანგებოდ შეიძლება მიპყრობილი იყოს ისეთ გზავნილზე, 

რომელიც „პირველი დონის მოთხოვნას“ შეესაბამება. ასეთ შეტყობინებას ჰქვია აუდიტორიის „აყვანა“. შეტყობინება 

ისეთი კონტენტის მიწოდებით უნდა დაიწყოს, რომელიც აუდიტორიას ცხოვრებას გაუიოლებს ან სარგებელს მოუტანს. 

მაგალითად, შემოსავლების სამსახურის შეტყობინება შეიძლება დაიწყოს გადახდილი გადასახადების უკან 

დაბრუნების შეხსენებით, თუმცა გზავნილი ნაკლები გადასახადის პერსპექტივით მეტად დააინტერესებდა 

საზოგადოებას. 

ტექსტის შექმნის დროს გვახსოვდეს, რომ აუდიტორიის ყურადღება შეტყობინების პირველ ეტაპზე უფრო 

კონცენტრირებულია. შესაბამისად, შეტყობინების ძირითადი არსი დასაწყისშივე ჯობია მივაწოდოთ საზოგადოებას, 

დეტალები შუაში განვათავსოთ და დასკვნით დავაბოლოვოთ. 

აუდიტორიის ყურადღების მიპყრობის მეორე ტექნიკის თანახმად, შეტყობინება უნდა იწყებოდეს განცხადებით, 

რომელიც აუდიტორიის ღირებულებებსა და განწყობებს ეხმიანება. ამ ტექნიკას „დაარხებას“ უწოდებენ. კვლევების 

მიხედვით, ადამიანები მეტ ყურადღებას უთმობენ იმ გზავნილებს, რომლებიც მათ წინასწარ განწყობას ამყარებს. 

პირველადი ცოდნა და ინტერესი აიძულებთ ადამიანებს, უფრო მეტი ყურადღებით მოეკიდონ გზავნილებს, თუის 

მიმდინარე მოვლენებს ან იმ საკითხებს ეხება, რომლებიც საზოგადოების შეშფოთების საგანს წარმოადგენს. ამ 

შემთხვევებში ერთიორად იზრდება შანსი, რომ აუდიტორიამ ასეთ გზავნილს უფრო მეტი ყურადღება მიაქციოს. 

შესაბამისად, საკმაოდ ბევრია ისეთი ეფექტიანი კამპანია, როდესაც კომერციული ორგანიზაცია საზოგადოებრივი 

საჭიროებების გათვალისწინებას და მოგვარებას ახორციელებს. გთხოვთ, ქვემოთ იხილოთ პრაქტიკული შემთხვევა. 

პრაქტიკული ქეისი 2 

„მაიკროსოფტი“ უკრაინაში ბავშვთა უსაფრთხოების პოპულარიზაციას ეწევა 

გლობალურმა კომპანია „მაიკროსოფტმა“ უკრაინაში პოზიციონირება ინტერნეტში ბავშთა უსაფრთხოების 
პრობლემებთან ბრძოლას დაუკავშირა. ეს გადაწყვეტილება კომპანიამ „საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და 
პოპულარიზაციის ჯგუფის“ რჩევის შესაბამისად მიიღო, რომელიც ეყრდნობოდა მონაცემებს, სადაც უკრაინა 
კიბერნეტიკული დანაშაულისა და ბავშვთა პორნოგრაფიის ერთერთ წყაროდ არის დასახელებული. 

რჩევის შესაბამისად კომპანიამ უკრაინაში დაიწყო ბავშვთა უსაფრთხოების ონლაინპროექტი, რომელიც შემდეგი 
ნაბიჯებისგან შედგებოდა: 

  ბავშვთა უსაფრთხოების ონლაინგვერდის გაშვება „მაიკროსოფტის“ საიტზე. 

 სემინარების ორგანიზება აკადემიური წრეების, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისა 
და მედიაგამოცემების რედაქტორების მონაწილეობით კიბერნეტიკულ დანაშაულსა და ბავშვთა 
პორნოგრაფიასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო საკითხების განხილვის მიზნით. 

 სემინარების ორგანიზება პარლამენტარებისა და იურიდიული სააგენტოების ხელმძღვანელების 
მონაწილეობით იმის განსახილველად, თუ როგორ შეიძლება გაუმჯობესდეს აღნიშნული 
კანონმდებლობა ან გაიზარდოს უკვე არსებულის აღსრულების ეფექტიანობა. 

შედეგი საკმაოდ შთამბეჭდავი აღმოჩნდა: 

„მაიკროსოფტის“ პრესკონფერენციას დაესწრო 50ზე მეტი ჟურნალისტი (მათ შორის ყველა წამყვანი სატელევიზიო 
მაუწყებლის ჩათვლით). შედეგად უკრაინის მთავარ მედიასაშუალებებში უამრავი სიუჟეტი გავიდა და პუბლიკაცია 
გამოქვეყნდა. 

პირველ სემინარს 22 უმაღლესი დონის მონაწილე დაესწრო. 

მეორე სემინარმაც არანაკლები რაოდენობის კანონმდებელი და ჟურნალისტი მიიზიდა. 

„მაიკროსოფტს“ აქებდნენ, როგორც სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე ინდუსტრიულ ლიდერს, კომპანიამ კი 
მოქალაქეებს მიაწოდა ინფორმაცია ვებგვერდის შესახებ, გააცნო კიბერნეტიკული დანაშაულისა და ბავშვთა 
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პორნოგრაფიის პრობლემა და ხელი შეუწყო მოსახლეობის ინფორმირებას ამ პრობლემასთან გასამკლავებლად 
მთავრობის მცდელობის შესახებ. უკრაინულმა სკოლებმა სასწავლო გეგმაში შეიტანეს საგანგებო დისციპლინა 

„უსაფრთხო ცხოვრება“, რომელიც იყენებდა ონლაინბმულებს ბავშვთა უსაფრთხოების შესახებ. ამ პროექტის გამო 
„მაიკროსოფტმა“ და „საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და პოპულარიზაციის ჯგუფმა“ უკრაინის 
საზოგადოებასთან ურთიერთობის ასოციაციის ჯილდო დაიმსახურა. 

8.7. მიზნობრივი ჯგუფი 

კომუნიკაციის პროცესში ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, როგორ მივმართოთ კონკრეტულ ჯგუფებსა თუ ინდივიდებს. 

შევხედოთ ადამიანებს არა მხოლოდ მათი დარწმუნების კუთხით, არამედ შევეცადოთ, დავინახოთ, რომელ 

მიზნობრივ ჯგუფს განეკუთვნებიან ისინი და რა განსაკუთრებული საჭიროებები გააჩნიათ. 

გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ არაა საჭირო, დაარწმუნო ის, ვინც უკვე დარწმუნებულია. მათ უკვე კარგად იციან 

არგუმენტები და ნუღარ გავუმეორებთ ამ ყველაფერს, რათა არ გავანაწყენოთ ისინი, ან თავი არ მოვაბეზროთ. მათ 

უფრო მხარდაჭერა და მადლიერება სჭირდებათ. ვიფიქროთ იმაზეც, ღირს თუ არა მივმართოთ სრულიად 

საწინააღმდეგო შეხედულებების ადამიანებს. ისინი, შესაძლოა, საკმაოდ მდგრადები აღმოჩნდნენ თავიანთი 

პოზიციების დაცვისას და უკუაგდონ ჩვენი ნებისმიერი მცდელობა რაციონალურიც და ემოციურიც. ძალზე ხშირად 

ასეთი ადამიანების ნეგატიური განწყობა მხოლოდ უარესდება გარკვეული ძალისხმევის შედეგად. 

მივაქციოთ ყურადღება იმ ნეიტრალურ ადამიანთა დიდ ჯგუფს, რომელთა აზრიც ჯერ არ ჩამოყალიბებულა. თუ მათ 

მოზიდვაში გაგვიმართლებს, ისინი უარს არ იტყვიან მოსმენაზე. მათში უნდა ეძიოთ გავლენის უმთავრესი სფერო ასე 

რომ მივმართოთ მათ. რა იქნება მათთვის ყველაზე მიმზიდველი? კარგად ცნობილია და დადასტურებულია, რომ 

შიშველი ინფორმაცია ყოველთვის ვერ ცვლის განწყობას. ადამიანებზე უფრო მოქმედებს არავერბალური 

კომუნიკაცია, მჭევრმეტყველება, გარკვეული და ლოგიკური საუბარი, მათთვის ნაცნობი და ახლო სიტუაციების 

აღწერა, მათი პრობლემების გარკვეული ასახვა ჩვენს ნაამბობში ამით ისინი ადგენენ, რამდენად შეუძლიათ ჩვენი 

გაიგივება საკუთარ თავთან, ანუ რამდენად შეუძლიათ ჩვენი ნდობა. 

დავფიქრდეთ, ვიცნობთ თუ არა ჩვენს მიზნობრივ ჯგუფს, ადამიანებს, რომლებსაც ვთავაზობთ იდეას, მომსახურებას 

ან პროდუქტს? დიდია ეს ჯგუფი თუ მცირე? შეიცვლება თუ არა იგი კამპანიის განმავლობაში? თავიდან შეიძლება 

უფრო ვიწრო ჯგუფზე გავლენა დავისახოთ მიზნად (მაგალითად, თავიდან მიმართოთ მხოლოდ რომელიმე 

პროფესიულ ჯგუფებს), მაგრამ მოგვიანებით გავაფართოვოთ აქტივობები და მივმართოთ ასევე ახალგაზრდებს, 

დიასახლისებს და ა.შ. 

მნიშვნელოვანია, გვახსოვდეს, რომ საზოგადოება სხვადასხვა მიზნობრივი ჯგუფისგან შედგება და ყოველ მათგანს 

განსხვავებული ინტერესები, საჭიროებები და მოლოდინები აქვს. განსხვავებულია აგრეთვე ცხოვრებისა და 

კომუნიკაციის სტილი. 

შესაბამისად, ჩვენი გზავნილის/შეტყობინების მაქსიმალურად გავრცელების მიზნით, პირველ რიგში, უნდა 

განვსაზღვროთ, ვინ არის ჩვენი საკომუნიკაციო კამპანიის სამიზნე აუდიტორია. სამიზნე აუდიტორია თავისთავად 

საკმაოდ მრავალფეროვანი შეიძლება იყოს და და დაიყოს როგორც დემოგრაფიული მაჩვენებლების, ისე 

ფასეულობების, საქმიანობისა და ბევრი სხვა მაჩვენებლის მიხედვით. 

მაგალითი 4 

ქალთა პოლიტიკაში მეტად ჩართულობას რამდენიმე სამიზნე აუდიტორია ეყოლება: 

თუ ერთერთ სამიზნე აუდიტორიად უკვე დასაქმებულ ქალებს განვიხილავთ, რომელთა წლოვანება დაახლოებით 
25 წელს აღემატება, მაშინ მათთან კომუნიკაცია შესაბამისი არხებით უნდა დავამყაროთ. დღეისათვის ამ ტიპის 
ქალები ნაკლებად შეძლებენ დღის განმავლობაში მიმდინარე სერიალების ან შუადღის ტოქშოუების ყურებას, 
რადგან ამ დროს სამსახურში ან შეხვედრაზე არიან. აღნიშნულ მიზნობრივ ჯგუფს, ჯობს, დილის ან საღამოს „პრაიმ 
ტაიმის“ ეთერითა და სოციალური ქსელების საშუალებით მივმართოთ. 
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იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენი მიზანი დიასახლისების ჩართულობის გააქტიურებაა, მაშინ „პრაიმ ტაიმთან“ ერთად 
შესაძლოა დღის ეთერიც გამოვიყენოთ, რადგან ამ აუდიტორიას აქვს საშუალება, დღის გადაცემებს ადევნოს 
თვალი. 

ყოველთვის გვახსოვდეს, რომ ნებისმიერი საკომუნიკაციო კამპანიის დაგეგმვის დასაწყისშივე კარგად უნდა 

განვსაზღვროთ მიზნობრივი ჯგუფები და გავაანალიზოთ ამ აუდიტორიის ინტერესები, ჩვევები, მოლოდინები და 

პრეფერენციები. 

ხშირ შემთხვევაში საკომუნიკაციო კამპანიის დაგეგმვის დროს ერთერთ მიზნობრივ ჯგუფად მედიის 

წარმომადგენლებს განიხილავენ. ეს სამიზნე აუდიტორია ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან, თუ გვინდა, რომ ჩვენი 

გზავნილი მართებულად გავრცელდეს საზოგადოებაში, პირველ რიგში სწორედ ჟურნალისტებს უნდა ავუხსნათ მისი 

მნიშვნელობა და სპეციფიკური დეტალები. 

ნებისმიერი სახის კამპანიის წარმოებისას მეორე ასევე საკმაოდ მნიშვნელოვანი სამიზნე აუდიტორიაა აზრთა 

ლიდერები. აზრთა ლიდერები საზოგადოებისთვის ცნობადიის სახეები არიან, რომლებიც გარკვეული ნდობითა და 

ავტორიტეტით სარგებლობენ ამა თუ იმ სფეროში. 

თუ ვაპირებთ, ყველას ერთდროულად მივმართოთ, საერთოდ ვერავის ვერ გავაგონებთ. საზოგადოება სხვადასხვა 

ადამიანების, ინტერესებისა და ჯგუფების ნაზავია. არ არსებობს ტიპური მკითხველი, მსმენელი ან მაყურებელი. 

ჰეტეროგენულ ჯგუფს მრავალფეროვანი, მდიდარი და იოლად გასაგები ენით უნდა მივმართოთ. 

ვისაუბროთ ამ ადამიანებთან მათი პრობლემების ენაზე. ვეცადოთ, ჩვენი არგუმენტები მიზნობრივი ჯგუფის წევრთა 

ფასეულობათა და მოთხოვნილებათა სისტემიდან მოვიძიოთ. გვახსოვდეს, რომ ადამიანები ბევრ რამეს 

განსხვავებულად ხედავენ, რადგან ისინი სხვა გარემოში, სხვა კულტურაში გაიზარდნენ, მათ განსხვავებული 

განათლება და განსხვავებული მეგობრები ჰყავდათ. ამ მრავალფეროვნების გარკვევასა და გაგებაში ვერავითარი 

კვლევა ვერ დაგვეხმარება, ჩვენ თავად უნდა ვუსმინოთ აქტიურად ამ ადამიანებს და ვაღიაროთ მათი 

განსხვავებულობა. 

კამპანია მივმართოთ იმ ჯგუფზე, რომლის დარწმუნება ან რომლის აზრის შეცვლაც უფრო ალბათურია. ნურასოდეს 

დავიწყებთ ჩვენს საკუთარ პრობლემებზე ლაპარაკს, უმჯობესია ჯერ მათ ინტერესებზე ფოკუსირება. 

სხვადასხვა მიზნობრივ ჯგუფებს სხვადასხვა მედია იზიდავს. როდესაც ეკონომიკის საკითხებზე ვლაპარაკობთ, 

შეგვიძლია, უფრო რთული არგუმენტები გამოვიყენოთ, რადგან ჩვენი მსმენელი უმაღლესი განათლების მქონე შუა 

ხნის მოსახლეობა იქნება. ქალთა საკითხების განხილვისას უფრო წარმატებულად გამოვიყენებთ მათთვის უფრო 

ნაცნობ არგუმენტებს და ა.შ. სულაც არაა აუცილებელი ყველაფრის ერთად თქმა. უმჯობესია, ისე დავამთავროთ 

შეტყობინება, რომ მომდევნო კომუნიკაციის სურვილი გავაღვივოთ. 

8.8. პრესრელიზი 

პრესრელიზი მედიაში თქვენთვის საჭირო ინფორმაციის გავრცელების საშუალებაა. ამ მეთოდით თქვენ ლაკონურად 

აწვდით ინფორმაციას ჟურნალისტებს იმის შესახებ, თუ რა ინფორმაცია შეიძლება იყოს მათთვის საინტერესო 

გასაშუქებლად და რომელი აქცენტებია მეტად ყურადღებამისაქცევი. 

პრესრელიზი ესის მასალაა, რომლის საფუძველზეც იბეჭდება ინფორმაცია გაზეთებში. 

პრესრელიზი შესაძლოა: 

 გახდეს უკეთესი გაშუქების საშუალება; 

 მეტი ინტერესის გაჩენის საბაბი; 

 მედიის დახმარების ინსტრუმენტი ინფორმაციის გაშუქების პროცესში; 

 გახდეს ჟურნალისტის უფრო სიღრმისეული ინტერესის საბაბი, რომელიც გამოიხატება ჟურნალისტის ზარსა 

და პირად შეხვედრაში, რამაც შეიძლება თქვენ მიერ ორგანიზებული ამა თუ იმ ღონისძიების უფრო 

სიღრმისეული გაშუქება გამოიწვიოს; 
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 შესაძლოა მოხვდეს სანაგვეშიც. 

ჟურნალისტებს დღის განმავლობაში ძალიან ბევრი პრესრელიზი მისდით, რომელთა წაკითხვას ვერ ასწრებენ და 

პირდაბირ შლიან. თუმცა ეს არ უნდა გახდეს პრესრელიზის უგულებელყოფის საფუძველი.უფრო მეტიც, 

მნიშვნელოვანია ისეთი პრესრელიზის შექმნა, რომელიც თავიდანვე გამოიწვევს ინტერესს და მიიქცევს 

რედაქტორისა თუ ჟურნალისტის ყურადღებას. 

პრესრელიზის შექმნისას ყველაზე დიდი შეცდომა მისი ყველა ტიპის აუდიტორიაზე მორგების სურვილია. ამ 

ინსტრუმენტის შემუშავების ტექნიკა მდგომარეობს მის მართებულად დაწერასა და იმ მედიასაშუალებისთვის 

გაგზავნაში, რომელსაც ეს ინფორმაცია დააინტერესებს. 

კარგი პრესრელიზი ყურადღებას უნდა იქცევდეს სათაურით, ქვესათაურით და პირველი აბზაცით. კარგი პრესრელიზი 

ყავასავითაა:ის ახლად მომზადებული, მაგარი და ისეთი სურნელოვანია, რომ ყნოსვას აღიზიანებს. 

ის უნდა პასუხობდეს კითხვებს: ვინ? სად? როდის? რა? რატომ? როგორ?  

კითხვების თანამიმდევრობას მნიშვნელობა არა აქვს, მაგრამ შემთხვევის არსი თავიდანვე უნდა იყოს წარდგენილი. 

პრესრელიზის დაწერის საუკეთესო ფორმაა ამოტრიალებული პირამიდა ყველაზე მნიშვნელოვანი და ახალი 

ინფორმაცია წარმოდგენილია თავში (თუ რედაქტორმა განცხადების შემოკლება გადაწყვიტა,ის მის ბოლო ნაწილს 

შეკვეცავს, ამდენად, ბოლოში ნაკლებად მნიშვნელოვანი ამბები უნდა მოთავსდეს). 

არ დავივიწყოთ ტექნიკური დეტალები: მთლიანი ინფორმაცია უნდა მოთავსდეს ორმაგი ინტერვალით აკრეფილ ერთ 

ან ორ გვერდზე; ბოლოში დავურთოთ ხელმოწერა, საკონტაქტო ინფორმაცია, თარიღი და დრო. 

პრესრელიზის შექმნა – რჩევები 

 გააკეთეთ კონცენტრაცია ფაქტებზე, აღწერეთ 

ფაქტები თავიანთი განვითარების 

შესაბამისად; 

 აღწერეთ ამბავი ნათლად და საინტერესოდ; 

 ერთი წინადადებით გადმოეცით მხოლოდ 

ერთი აზრი; 

 მაქსიმალურად შეამცირეთ ტერმინების 

გამოყენება; 

 მოამზადეთ პასუხები იმ შემთხვევისთვის, თუ 

ჟურნალისტს დამატებითი ინფორმაცია 

დასჭირდება; 

 იმ შემთხვევაში, თუ პრესრელიზი 

ორგვერდიანი იქნება, ამობეჭდეთ ორ 

გვერდზე (პრესრელიზი არ უნდა იყოს 

დაბეჭდილი ორმხრივად ერთ ფურცელზე); 

 აუცილებელია საინტერესო სათაურისა და 

ქვესათაურის მოგონება; 

 მნიშვნელოვანია პრესრელიზის ბლანკიან 

ფურცელზე ამობეჭდვა. 

  

კარგი პრესრელიზი უნდა: 

 იქცევდეს ყურადღებას; 

 იყოს ინფორმაციული; 

 იყოს ლოგიკური და ემოციური; 

 იყოს დასაბუთებული; 

 შეიცავდეს ციტატას, რაც ინფორმაციას უფრო 

ცოცხალს, პერსონიფიცირებულს და 

საინტერესოს ხდის, გადმოსცემს ექსპერტისა 

და/ან აზრთა ლიდერის მოსაზრებას. ციტატა არ 

უნდა იყოს ბანალური გამონათვამი, მაგ.: „ამ 

საქმიანობამ ჩემი ცხოვრება შეცვალა და ა.შ.“. 

8.9. საჯარო გამოსვლა, ინტერვიუ რადიოსა და ტელევიზიისათვის 

ინტერვიუს მომზადებისას, პირველ რიგში, შემდეგ კითხვებს გავცეთ პასუხი: 





კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრი 

1 

 რატომ მთხოვეს მოსვლა? რა კონტექსტში უნდა 

გამოვჩნდე? 

 ვინ იქნება ჩემი მსმენელი/მაყურებელი? 

 რა თემაზე უნდა ვილაპარაკო? რა კუთხით 

იქნებაის წარდგენილი? 

 მარტო ვიქნები ჟურნალისტებთან თუ ეს 

ჯგუფური დისკუსია იქნება? ვინ იქნება 

მოწვეული ჩემ გარდა? 

 რა პოზიციებზე იქნებიან ჩემი 

თანამონაწილეები? 

 რა დროს გადაიცემა ეს პროგრამა? რამდენ 

ხანს გაგრძელდება? 

 ეს ჩანაწერი იქნება თუ პირდაპირი ეთერი? 

იქნება თუ არა სატელეფონო ზარები სტუდიაში? 

პასუხებიდან გამომდინარე, მივხვდებით, როგორ წარიმართება გამოსვლა – დაგვითმობენ ჩვენი ხედვის 

წარმოდგენისათვის საჭირო დროს, თუ ჩვენს პოზიციას დაუპირისპირდებიან. გადავწყვიტოთ, ხომ არ ჯობია, ჩვენი 

მესიჯი, არგუმენტი ან შეხედულება გაზეთის სტატიის ან პრესკონფერენციის მეშვეობით „გავიტანოთ“. თუ მაინც 

გადავწყვიტეთ ინტერვიუს მიცემა, გავითვალისწინოთ შემდეგი რამ: 

 თვალყური ვადევნოთ იმ პროგრამას, რომელშიც უნდა გამოვჩნდეთ, რათა ვიცოდეთ, რისთვის უნდა ვიყოთ 

მზად; 

 დავრწმუნდეთ, რომ ვიცით ყველა ტექნიკური დეტალი დრო და ადგილი, ტრანსპორტის საშუალება, 

გამოსვლის დრო, გრიმი და ა.შ.; 

  გადაცემაზე მივიდეთ წინასწარ, რომ იქაურ ატმოსფეროსთან შეგუება შევძლოთ. 

თუ ინტერვიუ საკუთარ, ჩვეულ გარემოში ჩატარდება, ეს მისი წარდგენის ბრწყინვალე შესაძლებლობაა. თუ ინტერვიუ 

გარეთ ტარდება, გავითვალისწინოთ პრაქტიკული მომენტები: ქარი, რომელიც აგვირევს ვარცხნილობას, სიცივე, 

რომლისგანაც შეძილება ცხვირი გაგვიწითლდეს და ა.შ. 

ვინ არის ჩემი აუდიტორია (მსმენელი/მაყურებელი) 

შევეცადოთ, თავი მოვუყაროთ ყველაფერს, რაც სამიზნე ჯგუფის შესახებ ვიცით და 

„დავუმიზნოთ“ ჩვენი მესიჯი მათ, ვისზეც რეალურად ზეგავლენის მოხდენა შეგვიძლია. ალბათ, ისედაც ვხვდებით, რას 

ფიქრობს ჩვენი აუდიტორია იმ თემაზე, რაზეც უნდა ვესაუბროთ, მაგრამ თუ ამის საშუალება არსებობს, წინასწარ 

გავესაუბროთ ადამიანებს და გავარკვიოთ, რას ფიქრობენ ისინი. 

რა მინდა, რომ ადამიანებმა იფიქრონ, თქვან ან გააკეთონ ინტერვიუს შემდეგ 

აუცილებლად უნდა გვქონდეს განსაზღვრული კომუნიკაციის მიზანი. მაგალითად, ჩვენი მიზანია, აუდიტორიამ 

შეიცვალოს თავისი შეხედულება A პოზიციაზე (ცოტა პირდაპირი ნათქვამია, მაგრამ ხომ ზუსტად ვიცით, რა არის ამ 

პოზიციების მიღმა). ნუ დაველოდებით სასწაულის მოხდენას რომელიმე გადაცემის შემდეგ, მაგრამ არ დავნებდეთ 

და გავაგრძელოთ ჩვენი იდეების განმარტება მოსახლეობისათვის. 

როჯერ ეილსი, კარგად ცნობილი მედიაექსპერტი, თავის წიგნში „თქვენ თავად ხართ მესიჯი“ წერს: „არის მხოლოდ 

ოთხი რამ, რასაც თქვენი კომუნიკაციის პარტნიორები ვერ გაპატიებენ: თუ არ ხართ მომზადებული, თავს არ გრძნობთ 

კომფორტულად, არ ხართ დამარწმუნებელი და ხართ უინტერესო“. 

რის თქმა მინდა 

ინტერვიუ არ უნდა მოიცავდეს 3 ძირითად მოსაზრებაზე მეტს (თუმცა ეს მოსაზრებები შეგვიძლია მშვიდად 

გავამყაროთ სხვა მონაცემებით). შექმენით „ასოციაციური კონები“, რომელშიც საკითხები ურთიერთდაკავშირებულია 

და შეკრულია ერთად ჩვენი მთავარი მესიჯის წითელი ძაფით. თუ დროის სიმცირეს განვიცდით, ნუ დავიწყებთ ახალ 

თემაზე ლაპარაკს, უმჯობესია, გავიმეოროთ უკვე აღნიშნული ფაქტები ადამიანები ვერ იმახსოვრებენ იდეებისა და 

არგუმენტების დაუსრულებელ ჩამონათვალს. თუ წინასწარ ჩამოვწერეთ საკვანძო მომენტები, არავითარ შემთხვევაში 
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არ დავასრულოთ ინტერვიუ მათი გამოხატვის გარეშე. ესუნდა მოვახერხოთ იმის მიუხედავად, თუ რას გვეკითხებიან 

ჟურნალისტები. ჩვენს თავს წინასწარ ვკითხოთ: 

 რა ძირითადი იდეების გადაცემა მინდა? 

 როგორ უნდა მივაწოდო ისინი? 

 რა ტიპურ შეკითხვებს უნდა ველოდე? 

რა პროვოკაციულ შეკითხვებს უნდა ველოდე 

წინასწარ მოვამზადოთ მარტივი გამოსვლა და იდეის განმარტებისათვის საჭირო საილუსტრაციო მაგალითები ან 

საინტერესო ამბები და დეტალები. როდესაც უკვე გადაწყვეტილი გვექნება, როგორ გავშლით თემას და რა 

საილუსტრაციო მაგალითებს გამოვიყენებთ, ადვილად შევძლებთ, ჟურნალისტის ნებისმიერი კითხვა გამოვიყენოთ 

როგორც ერთგვარი კაუჭი, რომელზეც ძირითად იდეებს ადვილად 

„დავკიდებთ“. არსებითად, შეკითხვების დაახლოებით 90%ის წინასწარმეტყველება შეგვიძლია. ვცადოთ, მათ 

წინასწარ ვუპასუხოთ და შემდეგ მოვიფიქროთ, როგორაა შესაძლებელი ამ კითხვების დაკავშირება იმ 

მოსაზრებებთან, რომელთა გამოხატვაც განვიზრახეთ. სხარტი მოსაუბრე ახერხებს ისეთი კითხვების პროვოცირებას, 

რომელზეც პასუხის გაცემა მას ხელს აძლევს; ეს კითხვები თითქოს მის წინააღმდეგ არის მიმართული, 

დამაინტრიგებელია და, ამდენად, მსმენელის ყურადღების მიპყრობას ემსახურება. 

მაპროვოცირებელი კითხვები („წელს ქვემოთ დარტყმები“) შესაძლოა აუდიტორიიდანაც წამოვიდეს ან პირდაპირ 

ეთერში სატელეფონო ზარების მეშვეობით დაისვას. შევეცადოთ, წინასწარ გავთვალოთ ეს კითხვები და 

მოვიფიქროთ, როგორ „ავამუშავებთ“ მათ ჩვენი მიზნებისათვის. 

არაფერია იმაზე უარესი, როდესაც გამომსვლელი ვრცელი და რთული მოხსენების გადაფურცვლას იწყებს პირდაპირ 

აუდიტორიის წინაშე. უმჯობესია, გავამზადოთ სპეციალური ბარათები და ყოველთვის თან ვიქონიოთ ისინი. 

ბარათებზე დავწეროთ ისეთი საკვანძო სიტყვები, რომლებიც დასაშვებია, რომ კამერაშიც გამოჩნდეს, მაგალითად, 

იმ შემთხვევაში, თუ ზურგიდან გვიღებენ. 

თუ არ გვიჭირს აუდიტორიის წინაშე გამოსვლა, ყოველთვის ვამჯობინოთ პირდაპირ ეთერში ლაპარაკი, რადგან ამ 

შემთხვევაში ჩანაწერის რედაქტირების აღარ შეგვეშინდება. ადამიანების უმეტესობა უკეთ გამოიყურება პირდაპირ 

ეთერ ში, მიუხედავად შეცდომების დაშვების შესაძლებლობისა. ბევრი სატელევიზიო პროგრამა აგებულია 

ადამიანების უუნარობაზე თქვან: „მე ეს არ ვიცი“. მაგრამ ეს ფრაზა, თუ ნათქვამია სწორ დროს, გასაგებად და 

გულწრფელად, ნამდვილად არ მოახდენს ცუდ შთაბეჭდილებას. შეიძლება დისკომფორტს ვგრძნობდეთ იმის გამო, 

რომ ამის აღიარება მოგვიწია, მაგრამ სამაგიეროდ ამით გაცილებით უფრო უხერხულ (არაგულწრფელობის 

მხილების) მომენტებს ავიცილებთ მომავალში. ამასთან, მაინც სასურველია, ხშირად არ გამოვიყენოთ „არ ვიცი“ ტიპის 

პასუხი. 

8.10. დამარწმუნებელი საუბარი 

ფსიქოლოგებმა აღმოაჩინეს, რომ წარმატებული მოსაუბრეები განსაზღვრულ დასარწმუნებელ ტექნიკას იყენებენ: 

 დიახდიახ - საუბარი დავიწყოთ საკითხიდან, რომელსაც აუდიტორია ეთანხმება. თანხმობა წინამძღვარზე 

ხშირად იმის წინაპირობაა, რომ აუდიტორია დაეთანხმება გაკეთებულ დასკვნასაც. 

 სტრუქტურირებული არჩევანის შეთვაზება - შევთავაზოთ აუდიტორიას არჩევანი. მაგალითად: რა 

გვირჩევნია ენერგიის დაზოგვა თუ გლობალურ დათბობასთან დაკავშირებული საფრთხეები? 

 შევეცადოთ, მივიღოთ ნაწილობრივი თანხმობა მივიღოთ - ნაწილობრივი თანხმობა აზრის შუაში, ეს 

აზრის მეორე ნაწილზე თანხმობის მიღების შანსს ზრდის. 

8.11. ინტერვიუ პრესისთვის 

ზოგიერთისთვის პრესისთვის ინტერვიუს მიცემა შეიძლება უფრო ადვილი იყოს, ვიდრე ტელევიზიაში გამოჩენა. თუმცა 

ამ შემთხვევაშიც სათანადოდ უნდა მოვემზადოთ: 
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 განვსაზღვროთ ინტერვიუს მიზანი. შევარჩიოთ 

მესიჯი, არ დავუშვათ მისგან ყურადღების 

გადატანა; 

 შევარჩიოთ ინტერვიუს გარემო, დრო და 

ხანგრძლივობა; 

 დავინტერესდეთ ინტერვიუს მიზნით და იმ 

ჟურნალისტით, რომელიც მას წაიყვანს; 

 დავადგინოთ, გათვალისწინებულია თუ არა 

ინტერვიუს დროს ფოტოგრაფირება, რადგან 

გარეგნობას (ჩაცმულობას) დიდი მნიშვნელობა 

აქვს; 

 როდის გამოქვეყნდება ინტერვიუ? 

 მხოლოდ ჩვენ ჩამოგართმევენ ინტერვიუს თუ 

არა? 

 მზად ვიყოთ ექსტრაორდინალური 

სიტუაციისთვის, რომელიც მოითხოვს სწრაფ 

და საზრიან პასუხს; 

 ჟურნალისტებს, როგორც წესი, თან აქვთ 

კითხვების ჩამონათვალი, თუმცა ზოგჯერ მათ 

შეიძლება შემოგვთავაზონ, თავად 

შევარჩიოთ/მივაწოდოთის კითხვები, 

რომლებზეც გვსურს პასუხის გაცემა. ამისათვის 

მზად უნდა ვიყოთ; 

 დავრწმუნდეთ, რომ შეკითხვა სწორად 

გავიგეთ; 

 და, შეიძლება, ეს სულელურად მოგვეჩვენოს, 

მაგრამ ნუ ვილაპარაკებთ იმაზე, რაც არ 

გვინდა, რომ დაიბეჭდოს. 

8.12. იმიჯი 

დიდძალი ლიტერატურა ეძღვნება იმიჯის შექმნას. შესაბამისი ფერის ტანსაცმელი იქნება, შარვლის სიგრძე თუ 

დიპლომატიური პროტოკოლის მიხედვით წესების დაცვა, წინასწარი თეორიული ცოდნა მაინც ვერ დაგვაზღვევს 

უხერხული სიტუაციებისგან. საშველი მხოლოდ საკუთარი თავისადმი პატივისცემაში და აგრეთვე ფაქტებისა და 

სიტუაციის ადეკვატურ აღქმასა და შეფასებაშია. იმისათვის, რომ მოხიბლო ადამიანები, მხოლოდ საპრეზენტაციო 

ფრაზების დახვეწა არ არის საკმარისი. უფრო ხშირად ყინულის გალღობას გულწრფელი ჟესტიკულაცია და ქცევა 

იწვევს. მხოლოდის კი არ არის მნიშვნელოვანი, რა გვაცვია, არამედ ისიც, როგორ გვაცვია, როგორ ვმოძრაობთ, რას 

ვფიქრობთ და რას „ვასხივებთ“. ჭუჭყიან გაზეთში გახვეული საჩუქარი, შეიძლება, ფრიად სასიამოვნო სიურპრიზი 

აღმოჩნდეს, თუ, რა თქმა უნდა, მისი გახსნა ბევრ დროს არ წაიღებს. ამიტომ ყველამ თავისთვის უნდა გადაწყვიტოს, 

მარტივად „წასაკითხი“ გავხდეთ სხვებისთვის თუ რთული. 

იმიჯი ჩვენი დახვეწილი გარეგნობა, ქცევა და თვითდაჯერებულობაა. სხვებ ზე შთაბეჭდილების მოსახდენად მხოლოდ 

დახვეწილი გარეგნობა არ კმარა. თანაბრად, შეიძლება, უფრო მეტადაც, მნიშვნელოვანია საკუთარი თავის მართვა 

(რომელიც მოიცავს სხვების პატივისცემასა და აღიარებას), თვითპატივისცემა და თვითანალიზი, საკუთარი ძლიერი 

და სუსტი მხარეების გაცნობიერება და საკუთარ თავთან ჰარმონიაში ყოფნა. ძალიან ხშირად იმიჯმეიკერები ივიწყებენ 

ამას, როდესაც ამბობენ, რომ უკეთესია კარგის იმიტაცია, ვიდრე ცუდის აღმოჩენა. მაგრამ რატომ უნდა დავთმოთ 

თვითმყოფადობა და ჩავანაცვლოთის მოსაწყენი სტანდარტული სახეებით, რომელიც შემდეგ აღარავის ახსოვს? 

ყველაზე მეტად რაც გვჭირდება ჩვენი ბუნებრიობაა, რომელიც ყველაზე მეტად ფასობს. ვიყოთ მზად, მაგრამ 

ვიქონიოთ სპონტანური რეაქციები. ჩვენი ნაკლი ჩვენს უპირატესობად ვაქციოთ. 

8.13. სოციალური მედია 

თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება 

დღეს არ შეიძლება იყო კომუნიკაციის სპეციალისტი და იგნორირება გაუკეთო ფაქტებს: 

 ფაქტი 1: ბეჭდვითი პუბლიკაციები უკვე ინტერნეტშია.  

 ფაქტი 2: მედიაკომპანიები ერთიანდებიან. 

 ფაქტი 3: უკვე არსებობს ახალი მედიასაშუალება დაის საოცარი სისწრაფით ვითარდება. 
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დღეს უკვე თითქმის ყველა ადამიანი ათავსებს საკუთარ ბლოგებს ინტერნეტში. სოციალური მედიის ძლიერმა 

კამპანიამ, შესაძლოა, საკმაოდ წინ წამოსწიოს თქვენი ბიზნესი და გამოარჩიოს იგი სხვა კონკურენტებში. 

მაგალითისთვის, Technorati.com ბლოგების ერთერთი ყველაზე დიდი საძიებო პლატფორმაა, სადაც უამრავი ბლოგი 

ერთიანდება. ინტერნეტში უკვე არსებობს ბლოგები ყველა თემაზე, რომლებსაც ყველანაირი ადამიანები წერენ. 

კითხვა: და რას ნიშნავს ეს საზოგადოებასთან ურთიერთობის თვალსაზრისით? პასუხი: ყველაფერს! ნუ შექმნით 

ბლოგს მარტო იმიტომ, რომ დანარჩენებს აქვთ. კარგად დაფიქრდით, რა შედეგის მიღება გინდათ. როდესაც 

ორგანიზაციის PR ქმნის ბლოგს, მან კარგად უნდა განსაზღვროს მიზნობრივი ჯგუფი და შინაარსი. კარგად შექმნილი 

და მართვადი ბლოგი თქვენს ორგანიზაციას ძალიან კარგ სამსახურს გაუწევს გრძელვადიან პერსპექტივაში. 

სოციალურ მედიაში პოზიციონირება ზუსტად ისევე უნდა იყოს გააზრებული, როგორც თვქენი ორგანიზაციის ერთიანი 

კომუნიკაციის სტრატეგია. დავიმახსოვროთ, საზოგადოება ძალიან ადვილად ხვდება ტყუილს ან გადაჭარბებულ 

პოზიტივს, ასე რომ ვიყოთ რეალურები. 

როგორ დავამყაროთ ჰარმონიული თანამშრომლობა ცნობილ ბლოგერებთან 

სამყარომ უკვე დიდი ხანია აღიარა სოციალური მედიის ძალა და მნიშვნელობა. თუმცა არსებობენ ისეთი 

ადამიანებიც, რომლებიც უფრო ადრე მიხვდნენ ამ მნიშვნელობას. ეს ადამიანები ბლოგერები არიან. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ბლოგინგი ერთერთი ყველაზე სწრაფად განვითარებადი ინდუსტრიაა. როდესაც 

საზოგადოებასთან ურთიერთობასა და ჟურნალისტიკაზე ვლაპარაკობთ, უკვე აღარ შეიძლება, ბლოგერები 

დაგვავიწყდეს. 

ბლოგერები უკვე განიხილებიან როგორც მომხმარებლები ან რეკლამის გამავრცელებლები, დღეს მათ უკვე საკმაოდ 

დიდი ძალაუფლება აქვთ. თუმცა გასათვალისწინებელია, რომ ბლოგერები ჟურნალისტები არ არიან. ჟურნალისტები 

აღწერენ ფაქტებს ბლოგერები გამოთქვამენ თავიანთ მოსაზრებას და ეს მოსაზრებები ნელნელა ფართოდ 

ვრცელდება. განვიხილოთ რამდენიმე მიზეზი, რატომ არიან ბლოგერები მნიშვნელოვანი PR ინდუსტრიაში: 

ბლოგები ხშირად უფრო თვალში საცემია საძიებო სისტემებში, ვიდრე ცნობილი გაზეთები. 

ბლოგერებს უკვე ჰყავთ თავიანთი აუდიტორია. თუ ბლოგერებთან რაიმე „პროდუქტის“ სტიმულირების მიზნით 

ვიმუშავებთ, ინფორმაცია ძალიან სწრაფად გავრცელდება. 

ბლოგერები ჯერ კიდევ დიდი სიამოვნებით ითანამშრომლებენ რომელიმე სარეკლამო ან PR სააგენტოსთან. 

შეიძლება, დაუშვან კიდეც რაიმე თქვენი სტატია თავის ბლოგში. 

როგორ დავიწყოთ ბლოგერებთან თანამშრომლობა 

დავიმახსოვროთ, ბლოგერებს ძალიან სწრაფად შეუძლიათ თქვენს ან თქვენი ახალი პროდუქტის შესახებ 

ინფორმაციის გავრცელება. 

1. შექმენით ბლოგი ეს ბლოგერებთან ურთიერთობის დაწყების ყველაზე ეფექტური საშუალებაა. არა აქვს 

მნიშვნელობა, პირადი ბლოგი იქნება ეს თუ კომპანიის. საკუთარი ბლოგი მოგცემთ საშუალებას, შეხვიდეთ 

ბლოგერების წრეში. გააკეთეთ კომენტარები სხვების ნამუშევრებზე და გაჰყევით ბლოგერებს. ეს 

დაგეხმარებათ ურთიერთობების ჩამოყალიბებაში. 

2. დახმარების სურვილი იმის მიუხედავად, რომ ბლოგერების დიდი ნაწილი საკმაოდ კარგად მუშაობს PR 

სააგენტოებთან, შეიძლება, მათი ინფორმაციის გავრცელების მიზნით გამოყენება გამაღიზიანებელი 

აღმოჩნდეს. აქედან გამომდინარე, ეცადეთ, დაამყაროთ ბალანსი თქვენსა და მათ მოტივებს შორის. თუ 

პრესრელიზს გაუგზავნით, მიაყოლეთ თხოვნა იმის შესახებ, რომ ძალიან დაგეხმარებათ, თუ ეს უკანასკნელი 

მას გამოაქვეყნებს. 

3. კვლევა ყველა ბლოგი ერთნაირი არ არის. დააკვირდით ბლოგებს, ზოგიერთი ბლოგერი არ იღებს გარე 

ინფორმაცია, დააკვირდით მათ მიზნობრივ ჯგუფს და კონტენტს, რამდენად შეესაბამება თქვენს სპეციფიკას. 

4. პატივისცემა ბლოგერების მიმართ ისეთივე დამოკიდებულება უნდა გქონ დეთ, როგორიც ყველაზე 

მნიშვნელოვანი ჟურნალისტის ან გაზეთის რედაქტორის მიმართ გაქვთ. ბლოგერებს საკმაოდ 
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მნიშვნელოვანი რესურსი გააჩნიათ, ასე რომ, როდესაც მათ თანამშრობლობისთვის მიმართავთ, განიხილეთ 

ისინი, როგორც განიხილავთ სხვა მედიასაშუალებებს. შეიძლება, ეს ბევრისთვის აბსოლუტურად 

ჩვეულებრივია, მაგრამ ბლოგერები ძირითადად ჩივიან ხოლმე, რომ მათ სერიოზულად არ აღიქვამენ. 

კომუნიკაციის სპეციალისტის წარმატებისთვის მნიშვნელოვანი ფაქტორები 

კომუნიკაციის სფეროში მოღვაწე პროფესიონალების კვლევის შედეგად ჩამოყალიბდა შემდეგი მნიშვნელოვაი 

ფაქტორები, რომლებიც აუცილებელია წარმატებული კომუნიკაციის სპეციალისტისთვის: ურთიერთობების 

ხელოვნება, მასმედიის საფუძვლიანი ცოდნა, მენეჯმენტის საფუძვლიანი ცოდნა, პრობლემების გადაწყვეტის უნარი, 

მოტივაცია და ცნობისმოყვარეობა. 

უნარჩვევები 

 წერის კულტურა 

 მეტყველება და საუბრის კულტურა 

 პრობლემების გადაჭრის უნარი 

 გადაწყვეტილებების მიღების უნარი 

 ადამიანებთან მუშაობისა და ნდობის 

მოპოვების უნარი 

 პასუხიმგებლობის აღების უნარი 

თვისებები 

 ანალიზი და რაციონალური აზროვნება 

 ენერგიულობა და ენთუზიაზმი 

 ინტერესთა ფართო სპექტრი და 

ცნობისმოყვარეობა 

 მოსაუბრის მოსმენის უნარი 

  „დარტყმის აღების“ უნარი ცოდნა 

ცოდნა 

 მასმედიის სხვადასხვა საშუალების 

ძირფესვიანი ცოდნა 

 მართვის პროცესების ცოდნა 

 ფინანსური ანალიზის უნარი სტილი 

სტილი 

1. შედეგზე ორიენტაცია - ორგანიზაციები სპეციალისტებს კარგი შედეგების გამო უხდიან და არა გრძელი 

სამუშაო დღის გამო. 

2. კონცეპტუალიზაცია - ორგანიზაციისა და კლიენტის მოთხოვნებზე ორიენტაცია. მნიშვნელოვანია, 

სწრაფად ავითვისოთ სფერო, მოვისმინოთ ინფორმაცია და ჩავინიშნოთ მნიშვნელვანი მომენტები, 

რომლებსაც გამოვიყენებთ მაშინ, როდესაც საჭირო იქნება. 

3. ურთიერთობა ადამიანებთან - საკუთარი მიზნების ორგანიზაციის მოზნებთან გაიგივების უნარი. 

კოლექტივში მუშაობის უნარი. 

4. სტილი - პრინციპი „ამის გაკეთებას შევძლებ“, პოზიტიური განწყობა ეს ჩემი საქმეა, ესის სფეროა, სადაც მე 

წარმატებული ვიქნები. 

5. არამატერიალური ფაქტორები - ქარიზმა - ადამიანთა დაყოლიებისა და მონუსხვის უნარი. 

6. კონფლიქურ სიტუაციებში ეფექტური რეაგირების უნარი - კომუნიკაციის სფეროში მოღვაწე ადამიანები 

ძირითადად ძლიერი პიროვნული თვისებებით ხასიათდებიან, თუმცა ეს თვისებები ხანდახან მათაც არ აქვთ 

ბოლომდე გაცნობიერებული. ხშირად ისინი სუკეთესოდ ავლენენ ხოლმე თავს, როდესაც რთულ 

მდგომარეობაში ვარდებიან და აბსტრაქტული ანალიზის მაგივრად, პრობლემას რეალური ქმედებების 

შედეგად აგვარებენ. 

7. ინიციატივა - წარმატებული კომუნიკაციის სპეციალისტები მანამდე ახორციელებენ გარკვეულ ქმედებებს, 

სანამ ამის აუცილებლობა დადგება. ძირითადად ისინი არ ელიან მითითებებს ამა თუ იმ პრობლემის 
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მოგვარების თაობაზე. ისინი ცდილობენ შედეგების პროგნოზირებას და ეძებენ ადაპტირების 

შესაძლებლობებს. 

8. ცნობისმოყვარეობა და სწრაფად ათვისების უნარი - კომუნიკაციის სპეციალისტი უნდა ცდილობდეს, 

რაც შეიძლება მეტი იცოდეს „პროდუქტისა“ და კონკურენტების შესახებ. მხოლოდ კარგი ცოდნის შედეგად 

არის შესაძლებელი სხვადასხვა სიტუაციის მოდელირება. რაიმე საქმიანობის ჩავარდნას კომუნიკაციის 

სპეციალისტები აღიქვამენ არა როგორც მარცხს, არამედ როგორც გაკვეთილს. 

9. ენერგიულობა, ამბიციურობა, ენთუზიაზმი - კომუნიკაციის სპეციალისტები სწრაფად მუშაობენ, ისინი არ 

ერიდებიან გააზრებულ რისკს. ძალიან ბევრი სპეციალისტისთვის პრობლემები გარკვეული მოტივატორის 

როლს თამაშობს. ისინი მზად არიან, თავაუწევლად იმუშაონ ამ პრობლემების აღმოსაფხვრელად. 

10. ობიექტურობა - კომუნიკაციის სპეციალისტები მაქსიმალურად ობიექტურები უნდა იყვნენ და მსჯელობის 

დროს ფაქტებს უნდა ეყრდნობოდნენ. მათ ზუსტად უნდა იცოდნენ და გრძნობდნენ, როდის რის თქმა არის 

საჭირო და მნიშვნელოვანი. 

11. ლოიალურობა - მნიშვნელოვანია, გვქონდეს სხვა ადამიანის პოზიციის გათვალისწინების უნარი. 

12. მზადყოფნა დავეხმაროთ სხვებს - კომუნიკაციის ყველაზე წარმატებულ სპეციალისტებს სხვების 

დახმარების ძალიან მკვეთრად გამოხატული უნარი ახასიათებთ. ამ ადამიანების ქმედების ერთერთი 

მნიშვნელოვანი მოტივია, გახდნენ სხვების წარმატების მოწმეები. 

13. მეგობრული განწყობა - კომუნიკაციის სპეციალისტები ძირითადად აღიქმებიან, როგორც ძალიან 

დადებითად განწყობილი სასიამოვნო ადამიანები. ეს ადამიანები ადვილად ამყარებენ ახალ კონტაქტებს 

და უფრთხილდებიან ძველს. 

14. უნივერსალურობა - კომუნიკაციის ნამდვილი სპეციალისტები ძირითადად ერთნაირი წარმატებით 

მუშაობენ სხვადასხვა სფეროში. სწრაფვა ცოდნის მიღებისკენ და სხვადასხვა სფეროების ცოდნა ეხმარება 

მათ, მიიღონ მაქსიმალურად ეფექტური გადაწყვეტილება და გააკეთონ სწრაფი რეაგირება. 

15. კომპლექსების მინიმიზაცია - კომუნიკაციის სპეციალისტები გაცილებით ნაკლებად მორცხვები არიან, 

ვიდრე სხვა სფეროს წარმომადგენლები. შესაძლოა, ისინი ხშირ შემთხვევაში ჩრდილშიც არიან ხოლმე, 

მაგრამ მათ შეუძლიათ წარმოაჩინონ სხვა ადამიანების დადებითი თვისებები. ხასიათის ეს თვისება 

აუცილებლად ახასიათებთ ნამდვილ პროფესიონალებს კომუნიკაციის სფეროში. 
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 9. გზავნილი/შეტყობინება 
კამპანიის სიმბოლოების ინტერპრეტაცია ძალიან მნიშვნელოვანია. ქვეყნის დამოუკიდებლობა, ოჯახი, 

თავისუფლება, მშვიდობა, უსაფრთხოება, შრომა ან სუფთა გარემო 

პოზიტიური სიმბოლოები და ფასეულობებია. მეორე მხრივ, ამ სიმბოლოების რღვევა პორნოგრაფია და ძალადობა 

განიხილება, როგორც ნეგატიური სიმბოლოები. არსებითია, განაცხადოთ, თუ როგორია ჩვენი პოზიცია ვუჭერთ მხარს 

რაღაცას თუ ვეწინააღმდეგებით? მაგალითად, სუფთა ჰაერის მომხრე ვართ თუ დაბინძურების წინააღმდეგი? ან, 

მაგალითად, დანაშაულის წინააღმდეგ ვიბრძვით თუ მშვიდობიანი და უსაფრთხო ცხოვრების მომხრეები ვართ? 

ასეთი გადაწყვეტილებებიც მნიშვნელოვანია თემის ჩამოყალიბებისას და დიდ გავლენას ახდენენ თემის საბოლოო 

იმიჯზე. 

ვისაუბროთ ადამიანური ენით და მოვიშველიოთ ადამიანური ისტორიები. მეცნიერული იდეა აბსტრაქტულია – 

შეიძლება ვილაპარაკოთ ნიტრატების ან ლეიკემიის შესახებ და ეს არავის არ დააინტერესებს. მაგრამ როგორც კი 

აღვწერთ ნამდვილ ისტორიას, თუ როგორ მოიწამლა კონკრეტული ბავშვი ნიტრატებით დასნებოვნებული წყლის 

დალევისაგან, ან გამოვაქვეყნებთ ლეიკემიით დაავადებული ადამიანის ფოტოს, ნაამბობი უმალვე მიიქცევს 

ყურადღებას. 

კომუნიკაცია არის ერთი ადამიანის მიერ მეორისთვის ინფორმაციის, იდეებისა და დამოკიდებულებების გადაცემა. 

თუმცა კომუნიკაცია მხოლოდ მაშინ ხორციელდება, თუ შეტყობინების გამგზავნი და მიმღები ერთნაირად იგებენ 

გამოყენებულ სიმბოლოებს. 

იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც შეტყობინების გამგზავნი და მიმღები ერთსა და იმავე ენაზე ლაპარაკობენ და ერთსა და 

იმავე ქვეყანაში ცხოვრობენ, მათი კომუნიკაციის ეფექტურობა დამოკიდებულია სულ მცირე ისეთ ფაქტორებზე, 

როგორებიც არის: განათლება, სოციალური კლასისადმი კუთვნილება, რეგიონული განსხვავება, ეროვნება და 

კულტურული განსხვავებები. 

შესაბამისად, კომუნიკაციის პროცესში ძალზე მნიშვნელოვანია, კარგად შევარჩიოთ მაქსიმალურად გასაგები 

სიტყვიერი სიმბოლოები. თუ გზავნილი იგზავნება ერთი სამიზნე ჯგუფისათვის, მან, შეიძლება, გააღიზიანოს 

საზოგადოების სხვა ჯგუფი. 

მაგალითი 3 

ილინოისის შტატის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დეპარტამენტის თანამშრომლებს კარგი აზრი დაებადათ, როცა 
შეუკვეთეს რეპის სტილის სიმღერა, როგორც ერთერთი საშუალება დაბალი შემოსავლის მქონე გაუნათლებელი 
ჯგუფების ინფორმირებისათვის შიდსის საფრთხის შესახებ. თუმცა სიმღერა 

„Condom Rag“ის სიტყვები და მუსიკა მძიმედ ასატანი აღმოჩნდა არჩეული ოფიციალური პირებისათვის და მათ ეს 
სიმღერა აკრძალეს. 

ეს გარემოება ხშირად არის ხოლმე კომუნიკაციის დილემა როგორ და ვისთვის უნდა შეიქმნას შეტყობინება? 
კონგლომერატის იმ წარმომადგენლებისთვის, რომლებიც თავიანთი განათლების დონითა და კულტურით 
სრულიად განსხვავდებიან სამიზნე აუდიტორიისგან თუ სწორედ სამიზნე აუდიტორიისთვის, მისი ბუნებისა და 
ინტერესების გათვალისწინებით? 

რასაკვირველია, სწორი პასუხი უკანასკნელი ვერსიაა. თუმცა ძალიან ხშირად რთულია ხოლმე მმართველობითი 
ორგანოების ამაში დარწმუნება. ამ დილემის გადაჭრის ერთერთი გზაა გზავნილის სამიზნე აუდიტორიებზე 
ტესტირება, რაც ეხმარება საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტებს, დაარწმუნონ თავიანთი 
ხელმძღვანელები, რომ ის, რაც მათ მოსწონთ, სულაც არ არის ის, რაც აუდიტორიას სურს, სჭირდება ან ესმის. 

 

სიმბოლოების, აკრონიმების, აბრევიატურებისა და სლოგანების გამოყენება - შეტყობინების სიცხადესა და 

სიმარტივეს აძლიერებს სიმბოლოების, აკრონიმებისა და სლოგანების გამოყენება. ეს არისის ლაკონური ფორმა, 

რომელიც ახდენს იდეის კონცეპტუალიზაციას და კომუნიკაციის გაშლილ სივრცეში მოგზაურობს. 
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სამყარო სავსეა ისეთი სიმბოლოებით, როგორიც არის ქრისტიანული ჯვარი, დავითის ვარსკვლავი, ჯანდაცვის 

სიმბოლო თასზე შემოხვეული გველი და ა.შ. მსოფლიოში აგრეთვე ყოველ ნაბიჯზე გვხვდება ისეთი კორპორაციული 

სიმბოლოები, როგორიც არის „მერსედესბენცის“ ვარსკვლავი, „ნაიკის“ ფრთა, „ეფლის“ ვაშლი. ამას ბრენდინგი, 

სავაჭრო ნიშნის შექმნა და პოპულარიზაცია ეწოდება და ფართოდ გამოიყენება ყველა სახის ბრენდის შექმნისა და 

პოზიციონირებისას. სიმბოლოები ყოველთვის გვახსენებს იმ გზავნილს, რომლითაც ბრენდი მოგვმართავს ხოლმე. 

ერიდეთ ჟარგონს - არშემდგარი კომუნიკაციის ერთერთი მიზეზი ტექნიკური და ბიუროკრატიული ჟარგონის 

გამოყენებაა. როცა ამგვარი ენა საზოგადოებისადმია მიმართული, მეცნიერები მას „ცოდნის თეორიას“ ან 

„სემანტიკურ ხმაურს“ უწოდებენ. ჟარგონი შეტყობინებასთან ერთად იჭრება და აფერხებს მიმღების უნარს, გაიგოს და 

აღიქვას შეტყობინება. 

ერიდეთ კლიშეებსა და მაღალფარდოვან - სიტყვებს კლიშეებისა და მაღალფარდოვანი სიტყვების გამოყენებამ, 

შესაძლოა, ეჭვქვეშ დააყენოს შეტყობინების დამაჯერებლობა. 

ერიდეთ დისკრიმინაციულ ენას - დღევანდელ მსოფლიოში ეფექტური კომუნიკაცია არადისკრიმინაციულ 

კომუნიკაციას ნიშნავს. ჩვენ ძალიან ფრთხილად უნდა ვეკიდებოდეთ ყოველ შეტყობინებას, რათა მასში არ 

აღმოჩნდეს არასასურველი გენდერული, რასობრივი ან ეთნიკური კონოტაციები. 

მაგალითი 5 

გენდერულ საკითხთან დაკავშირებით არ არის აუცილებელი, დავწეროთ: „კაცის ხელით შექმნილი“, როცა 
შეიძლება გამოვიყენოთ ფორმულირება ბუნებრივი, ხელოვნური და ა.შ. 

შეტყობინების დამაჯერებლობა - კომუნიკაციის პროცესში ერთერთი ძალიან მნიშვნელოვანი წყაროს სანდოობაა. 

აღიქვამს თუ არა წყაროს კომპეტენტურად? წყაროს სანდოობა პრობლემაა ნებისმიერი ორგანიზაციის სპიკერისთვის, 

რადგან საზოგადოებას ყოველთვის აქვს განსაზღვრული წინასწარი დამოკიდებულება და წარმოდგენა ამა თუ იმ 

საკითხზე. 

წყაროს სანდოობის პრობლემაის ძირითდი მიზეზია, რომლის გამოც ორგანიზაციები თავიანთი გზავნილის 

გასაჟღერებლად ხშირად ცნობად ადამიანებს, ანუ აზრთა ლიდერებს, მიმართავენ ხოლმე. 

შეტყობინების დამახსოვრება - შეტყობინების ხშირად გაჟღერება აუცილებელია, რათა მომხმარებელს/ 

აუდიტორიას კარგად ახსოვდეს, რას ვეუბნებით: 

 გამეორება აუცილებელია იმიტომ, რომ სამიზნე აუდიტორიის ყველა წევრი ერთსა და იმავე დროს არ 

უსმენს/უყურებს მედიასაშუალებას. 

 გამეორება შეახსენებს აუდიტორიას, რაც ამცირებს შეტყობინების ჩავარდნისა და/ ან დავიწყების რისკს. 

 გამეორება ეხმარება აუდიტორიას, დაიმახსოვროს შეტყობინება. თუ შეტყობინება ინტენსიურად არ 

მეორდება, იგი მალე ავიწყდებათ. 

მაგალითი 4 

„უოლსტრიტ ჯორნალმა“ აბუჩად აიგდო უახლესი ტექნოლოგიების ერთერთი კომპანიის რელიზი, რომლის 
სათაური იყო: „უახლესი ტექნოლოგიების მაღალფარდოვნება ახალ სიმაღლეებს იპყრობს“. რეპორტიორმა 
გააანალიზა 201 რელიზი და შეადგინა „მაღალფარდოვნების ჰიტპარადი“, რომელიც 11 ყველაზე ხშირად 
გამოყენებად არაეფექტურ სიტყვას შეიცავდა. ეს სიტყვებია: მოწინავე, გაძლიერებული, უნიკალური, 
ნიშანდობლივი, გადაწყვეტილება, ინტეგრირებული, ძალმოსილი, ინოვაციური, დაწინაურებული და გამოცდილი. 

არსებობს აგრეთვე კვლევები, რომლებიც მედიამონიტორინგის ტექნოლოგიების გამოყენებით ხორციელდება და 
აფიქსირებს ყველაზე ხშირად გამოყენებულ ტერმინებს. მათ შორის პირველ ადგილზე ტერმინი „ახალი თაობაა“. 
მას მოსდევს: მაგარი, მოქნილი, მსოფლიო კლასის, ადვილად გამოსაყენებელი, წყალგამყოფი. 
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 გამეორებას მივყავართ უკეთეს ცოდნამდე. იგი ზრდის შანსს, დაძლიოს აუდიტორიის ინდიფერენტულობა 

და წინააღმდეგობა. 

შეტყობინების მიხედვით მოქმედება - ნებისმიერი შეტყობინების საბოლოო მიზანია გავლენის, ეფექტის მოხდენა 

სამიზნე აუდიტორიაზე. ჩვენ შეტყობინებას ორგანიზაციის სახელით ვქმნით, რათა სამიზნე აუდიტორიაში შეიცვალოს 

წარმოდგენა, დამოკიდებულება, მოსაზრებები, ქცევა. აიძულო ადამიანი, შეტყობინების შესაბამისად იმოქმედოს, 

ადვილი არ არის. კვლევები აჩვენებს, რომ ეს ხანგრძლივი და კომპლექსური პროცესია, რომელიც ბევრ 

ურთიერთგადამკვეთ ნაკადზეა დამოკიდებული. შეტყობინების მიღებისა და გათავისების პროცესი შემდეგი 

ეტაპებისგან შედგება: 

 გაცნობიერება - ადამიანი იღებს ცოდნას იდეის ან ახალი პროდუქტის შესახებ რეკლამისა და/ან 

საინფორმაციო არხის საშუალებით. 

 ინტერესი - ადამიანი ეძებს მეტ ინფორმაციას გაგებული იდეისა და/ან პროდუქტის შესახებ. 

 შეფასება - ადამიანი ახალ იდეასა თუ პროდუქტს იმის მიხედვით აფასებს, თუ რამდენად შეესაბამება იგი 

კონკრეტულ საჭიროებებს, მოთხოვნებსა თუ სურვილებს. 

 გამოცდა - ადამიანი ცდის პროდუქტს თუ იდეას ექსპერიმენტულ საფუძველზე. 

 მიღებაგათავისება - ადამიანი იწყებს პროდუქტის რეგულარულად გამოყენებას ან რთავს მას თავისი 

რწმენისა და ღირებულების სისტემაში. 

ფაქტორები, რომლებიც ზაგავლენას ახდენს მიღებაგათავისების პროცესზე: 

 შედარებითი უპირატესობა - დონე, როდესაც ინოვაცია მის მიერ ჩანაცვლებულ იდეაზე/ფასეულობაზე 

უკეთ აღიქმება. 

 თავსებადობა - დონე, როდესაც ინოვაცია თავსებადია არსებულ იდეებთან და ფასეულობებთან, მიმღების 

საჭიროებებთან. 

 სირთულე - დონე, როდესაც აღიქმება ინოვაციის სირთულე გაგებისა და გამოყენების თვალსაზრისით. 

 გამოცდის შესაძლებლობა - დონე, როდესაც შესაძლოა გამოიცადოს ინოვაცია შეზღუდულ ბაზაზე. 

 ემპირიული დაკვირვების შესაძლებლობა - დონე, როდესაც ინოვაციის შედეგები ხილული ხდება 

ადამიანებისთვის. 

მეცნიერების მიერ ჩატარებულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ ადამიანები სხვადასხვანაირად ეკიდებიან ინოვაციებს, 

თავიანთი პიროვნული დამოკიდებულებისა და მოსალოდნელი რისკებიდან გამომდინარე. ამ მიმართულებით 5 

დონე არსებობს: 

 ინოვატორები - ადამიანები, რომლებიც თავგადასავლების ძიებით არიან შეპყრობილი და ყოველი ახალი 

იდეის გამოცდას აღტყინებით ეკიდებიან. 

 პირველი მიმღებები - საღი აზრის მქონე ადამიანები, რომლებიც ცდილობენ, ყველა ახალი იდეისა და 

პროდუქტის შესახებ საქმის კურსში იყვნენ. როგორც წესი, ისინი თავიანთ მეგობრებსა და კოლეგებს შორის 

აზრთა ლიდერები არიან ხოლმე. 

 პირველი უმრავლესობა - ადამიანები, რომლებიც წინასწარ გაცნობიერებულ, პრაგმატულ მიდგომას 

ირჩევენ ახალი იდეების მისაღებად და გასათავისებლად. 

 გვიანდელი უმრავლესობა - ადამიანები, რომლებიც მეტწილად სკეპტიკურად არიან განწყობილები 

სიახლეებისადმი და შეძლებისდაგვარად ეწინააღმდეგებიან მის მიღებას, თუმცა საბოლოოდ მაინც თმობენ 

პოზიციებს მეგობრებისა თუ ახლობლების ზეგავლენის შედეგად. 

 „მაჩანჩალები“ - ზედმიწევნით ტრადიციულად და კონსერვატიულად განწყობილი ადამიანები, რომლებიც 

ყველაზე გვიან იღებენ ახალ იდეას ან საერთოდ არ იღებენ მას. 
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შეტყობინების შინაარსის სტრუქტურირება ხდება ოთხი ძირითადი მეთოდით: 

 დრამატიზება - როდესაც გარკვეული ინფორმაციის გაშუქებას ემოციური ინფორმაციაც (ვერბალური, 

ვიზუალური, აუდიალური) თან სდევს, მაგალითად, ომის გაშუქების დროს მტირალი ბავშვების ფოტოები და 

ვიდეო და ა.შ. 

 სტატისტიკა - სტატისტიკა შთაბეჭდილებას ახდენს საზოგადოებაზე. 

 მიმოხილვები და გამოკითხვები - ბევრი ბრენდი იყენებს გამოკითხვის მიდგომას იმისთვის, რომ 

წარმოაჩინოს საკუთარი პოზიტიური მდგომარეობა თუ იდეის მართებულება. 

 მაგალითები - გამოთქმული აზრი ბევრად დამაჯერებელია, თუ მაგალითით არის გამყარებული. 

 რეკომენდაციები - რეკომენდაციები სანდოობის წყაროდ შეიძლება გამოგვადგეს. ამ შემთხვევაში ხშირად 

ხდება ცნობადი სახეების (აზრთა ლიდერების) გამოყენება, რომლებიც რეკომენდაციას აძლევენ, 

მაგალითად, ახალგაზრდებს, დაანებონ თავი სიგარეტს, ან არ მოიხმარონ ნარკოტიკი. 

  



კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრი 

7 

 10. საზოგადოებრივი აზრი და დარწმუნება 
„საზოგადოებრივი აზრი ინდივიდუალური მოსაზრებების ჯამია საკითხის შესახებ, რომელიც ამ ინდივიდუუმებს ეხება 

და მათზე გარკვეულ ზეგავლენას ახდენს“. მეორე განსაზღვრება ასეთია: „საზოგადოებრივი აზრი კონკრეტული 

საგნით დაინტერესებული ადამიანების შეხედულების ნაკრებია“. ამგვარად, თუ პირს არ ეხება და/ან არ აინტერესებს 

ესა თუის გარემოება, არ შეაქვს თავისი წვლილი საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაში განსაზღვრულ საკითხთან 

მიმართებაში. 

საზოგადოებრივი აზრის ჩამომყალიბებლებად გვევლინებიან ადამიანები, რომლებიც ფლობენ ცოდნას და მკაფიოდ 

აყალიბებენ სათქმელს. მათ საზოგადოებრივი აზრის ლიდერებს (აზრთა ლიდერებს) უწოდებენ. სოციოლოგების 

აზრით, ისინი არიან: 

  საკითხით უაღრესად დაინტერესებულები; 

  უკეთესად ინფორმირებულები საკითხის შესახებ, ვიდრე სხვები; 

  მასმედიის ხარბი მომხმარებლები; 

  ახალი იდეების ადრე მიმღებნი; 

  კარგი ორგანიზატორები, რომლებიც სხვა ადამიანებს ქმედებისკენ უბიძგებენ. 

აზრთა ლიდერების ორი ტიპი განიხილება: ფორმალური და არაფორმალური. ფორმალური აზრთა ლიდერები არიან 

არჩეული და/ან დანიშნული ოფიციალური პირები. არაფორმალური აზრთა ლიდერები არიან ადამიანები, რომლებიც 

განსაკუთრებული თვისებების წყალობით ზემოქმედებენ მათი მსგავსი იდენტობის მქონე ადამიანებზე. 

ადამიანების გადაწყვეტილების მიღებაზე ყოველთვის ზემოქმედებს მშობელი, მეგობარი, კოლეგა, ვარსკვლავი, 

პოლიტიკოსი და ა.შ. აქედან გამომდინარე, გარკვეული საკითხის სტიმულირების პროცესში კომუნიკაციის 

სპეციალისტები ყოველთვის იხმარენ აზრთა ლიდერებს. 

 მედიაზე დამოკიდებულების თეორია 

მედიას შეუძლია არა მხოლოდ ზომიერი, არამედ ძლიერი ზეგავლენის მოხდენა საზოგადოებრივი აზრის 

ფორმირებაზე. როდესაც ადამიანებს პირველადი ინფორმაცია არ აქვთ, ან გამოკვეთილი აზრისკენ არ 

იხრებიან, მედიას შეუძლია, უკარნახოს, რა უნდა იფიქრონ მათ ამა თუ იმ საკითხზე. 

მედიის ეფექტი განსაკუთრებით ძლიერდება, თუ საზოგადოებას არ შეუძლია შეამოწმოს ინფორმაცია 

პირადი ცოდნისა და/ან გამოცდილების საფუძველზე. ამ შემთხევაშიისინი დიდად არიან დამოკიდებული 

მედიის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე. ეს ზეგავლენა გაცილებით მძაფრდება კრიზისულ სიტუაციებში. 

 ჩარჩოში მოქცევის თეორია 

ტერმინ „ჩარჩოში მოქცევას“ დიდი ისტორია აქვს. ტრადიციულადის ჟურნალისტებს და მათ საქმიანობას 

უკავშირდება, იმას, თუ როგორ არჩევენ ისინი ამბის „შემოფარგვლისთვის“ განსაზღვრულ თემებს, ფაქტებს, 

ტენდენციებს და სიტყვებსაც კი. 

 კონფლიქტის თეორია 

ხშირად კონფლიქტი საზოგადოების ყურადღებას იწვევს. კომუნიკაციის სპეციალისტები სარგებლობენ ამ 

ფაქტით. კონფლიქტის პროცესში მედია მედიატორის როლს ასრულებს, იგი აშუქებს როგორც კონფლიქტს, 

ისე მის გარშემო შექმნილ დებატებს. 

10.1. საზოგადოებრივი აზრის მართვის რამდენიმე მეთოდი 

საზოგადოების განწყობებისა და აზრის მართვის საკმაოდ საინტერესო რამდენიმე მეთოდი არსებობს. ეს მეთოდებია: 

 ყურადღების (აქცენტების) გადატანა; 
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 პრობლემების შექმნა და მათი გადაწყვეტის 

საშუალებების შეთავაზება; 

 თანდათანობითი შეჩვევის მეთოდი; 

 შესრულების გადავადება; 

 ემოციებზე თამაში; 

 განათლების დივერსიფიკაცია; 

 მდარე ხარისხით კმაყოფილება; 

 საკუთარი ბრალეულობის შეგრძნების გაზრდა. 

10.2. პოზიციონირება 

პირველად ტერმინი „პოზიციონირება“, ისევე როგორც „მარკეტინგი“, კომერციულ სფეროში დაიბადა, თუმცა 

პოზიციონირება თავისუფლად შეიძლება გამოვიყენოთ არამომგებიანი/სოციალური მარკეტინგისთვისაც. 

პოზიციონირება შემდეგნაირად განიმარტება: „თქვენი ზეგავლენა მომხმარებლის (საზოგადოების) შეხედულებებზე, 

რომლის მიზანია, მომხმარებელმა თქვენს ორგანიზაციას გარკვეული ადგილი დაუთმოს თავის გონებაში“ (ჯ. რაისი 

და ე. ტრაუტი). 

ამ ზეგავლენის მიღწევა კი სხვადასხვა საკომუნიკაციო არხების გამოყენების შედეგად მიიღწევა. მოდი, ქვემოთ 

განვიხილოთ პირდაპირი და ირიბი პოზიციონირების, ანუ საკომუნიკაციო არხების, სხვადასხვა საშუალება. 

პირდაპირი პოზიციონირება 

საზოგადოებასთნ ურთიერთობა ძირითადად შემდეგი საკომუნიკაციო არხებით ხორციელდება: 

 საინფორმაციო საბაბების შექმნა, რათა მედიას 

შევუქმნათ მოტივაცია, გააშუქოს ჩვენი იდეა, 

ორგანიზაცია თუ პროდუქტი. საინფორმაციო 

საბაბებად განიხილება ნებისმიერი სახის 

ღონისძიება: 

 პრეზენტაცია; 

 რაიმე ობიექტის გახსნა 

 აქცია; 

 პეტიცია; 

 დაბადების დღე; 

 ვიზიტი; 

 პრესკონფერენცია/ბრიფინგი; 

 პროექტის გახსნა/დახურვა და ა.შ., ანუ 

ნებისმიერიის ქმედება, რომელიც შეიძლება 

საინტერესო იყოს გასაშუქებლად; 

 სემინარები, შეხვედრები მიზნობრივ 

ჯგუფებთან; 

 ტოქშოუ; 

 ნიუსები; 

 სემინარები, შეხვედრები მედიის 

წარმომადგენლებთან; 

 კარდაკარ; 

 სოციალური მედია; 

 რეკლამა 

ირიბი პოზიციონირების ტექნოლოგიები 

ნებისმიერი ბრენდის პირდაპირი პოზიციონირების (პრესკონფერენციების, პრეზენტაციების ორგანიზება და მათი 

მედიაგაშუქება, რეკლამა და ა.შ.) პარალელურად ბევრი ორგანიზაცია ახორციელებს იდეებისა თუ პროდუქტის ირიბ 

პოზიციონირებას. ირიბი პოზიციონირების გამოყენება ხშირ შემთხვევაში ბევრად ეფექტიანია ხოლმე, რადგან ამ 

შემთხვევაში ორგანიზაცია, იდეა თუ პროდუქტი სხვების მიერ ან სხვა ფორმატში შუქდება. მოდი, განვიხილოთ ირიბი 

პოზიციონირების ძირითადი ტექნოლოგიები: 

 LIFE PLACEMENT, ანუ ცნობადი სახის გამოყენება ჩვენი ორგანიზაციის, იდეისა თუ პროდუქტის 

სტიმულირების მიზნით. ცნობადი სახის/სახეების გამოყენება გვხვდება თითქმის ყველა მიმართულების 

კომუნიკაციისას. საკმაოდ ეფექტიანია ცნობადი სახეების გამოყენება როგორც სოციალური საკითხების 

წამოწევისა და ცნობიერების ამაღლების მიზნით, ისე პრემიუმ ბრენდების სტიმულირებისა და სხვა 
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შემთხვევებში. ამ შემთხვევაში ცნობადი სახეები აზრთა ლიდერების როლს ასრულებენ, რომელთა 

განწყობებს თუ ცხოვრების სტილს მისდევს და იზიარებს აუდიტორია. 

 PRODUCT PLACEMENT, ანუ პროდუქტის განთავსება იდეის, სავაჭრო ნიშნის, ბრენდის, პროდუქტის 

გაშუქება ნებისმიერი მედიაპროდუქტის საშუალებით. ამ ტექნოლოგიის გამოყენება საკმაოდ ხშირად 

ხდება მხატვრულ ფილმებში, სატელევიზიო სერიალებსა თუ ტოქშოუებში. ამ ტექნოლოგიის ეფექტიანობაის 

არის, რომ აუდიტორია უფრო მარტივად იღებს ამა თუ იმ რეალობას, როდესაც მისი ყურადღება 

კონცენტრირებულია სხვა კონტენტზე. პროდუქტის განთავსება საკმაოდ ხშირად გამოიყენება 

ფასეულობებისა და განწყობების ცვლილებისთვის, აგრეთვე კომერციული ბრენდების სტიმულირებისას. 

მაგალითი 7 

ხშირად შეგვიმჩნევია, როგორ საუბრობენ ფილმის გმირები ერთმანეთთან მობილური ტელეფონით. 
როდესაც პროდუქტის განთავსების ტექნოლოგიაა გამოყენებული, კადრში ჩანს ამ მობილურის ბრენდი 
iphone, nokia და სხვ. 

იგივეა ქალებზე ძალადობისა და მათი უფლებების თემის წამოწევა ქართულ რეიტინგულ სერიალში „ჩემი 
ცოლის დაქალები“. 

 BUZZ (WORD OF MOUTH, BUZZ MARKETING) ჭორების გავრცელება, აჟიოტაჟის შექმნა. როგორც ჩანს, 

ადამიანებს მედიასაშუალებებიდან მიღებულ ინფორმაციაზე მეტად თავიანთი ახლობლებისგან და/ან ისეთი 

პირისგან მიღებული ინფორმაციის უფრო სჯერათ, რომელსაც ამა თუ იმ იდეის სტიმულირებისა თუ 

პროდუქტის შეძენის პირადი ინტერესი არ გააჩნია. ხშირად, როდესაც რაიმეს შესახებ აზრი გვაინტერესებს, 

ამ საკითხში აზრის ლიდერს ვეკითხებით ხოლმე, რას ფიქრობს იგი. ეს ტექნოლოგია საკმაოდ საინტერესოა 

ინფორმაცია საკმაოდ სწრაფად ვრცელდება ადამიანებს შორის, რადგან ადამიანები მუდმივ კომუნიკაციაში 

იმყოფებიან ერთმანეთთან, თუმცა გარკვეული პერიოდის შემდეგ ინფორმაცია, შეიძლება, დამახინჯდეს 

შეერიოს კომუნიკატორთა სუბიექტური ხედვა. ამის გამოსწორება შესაძლებელია დამატებითი გაშუქებითა 

და ინფორმაციის მედიის საშუალებით კორექტირებით. 

მაგალითი 6 

მორაგბეები ქალთა მინართ ძალადობის წინააღმდეგ 

 

შიდსისპრევენციაზე მიმართული კამპანია 
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 შოკური შეტევა როგორც ჩანს, აუდიტორია ბევრად ეფექტიანად რეაგირებს შოკურ შეტევაზე. ისეთი 

საინფორმაციო საბაბები ან განცხადები, რომლებიც შოკის მომგვრელია, ბევრად იოლად იპყრობს 

საზოგადოების ყურადღებას. 

 ახალი სიტყვის შექმნა მომხმარებლის ლექსიკონში საკმაოდ ეფექტიანი ტექნოლოგიაა. ამ 

ტექნოლოგიის ძალიან კარგი მაგალითია „გუგლის“ საძიებო პლატფორმის პოზიციონირება. კომპანიის 

კომუნიკაციის დეპარტამენტის წარმომადგენლების საკმაოდ კრეატიული მიგნებაა ზმნა დაგუგლეს (googling) 

შემოღება და სტიმულირება. დღეს „გუგლი“ საძიებო პლატფორმებს შორის ინტერნეტში ინფორმაციის 

მოძიების კატეგორიად იქცა როდესაც ინფორმაციის მოძიება გვჭირდება, ვგუგლავთ. 

10.3. აუდიო PR 

მუსიკა ერთერთი ყველაზე ეფექტური საშუალებაა ადამიანების ემოციებზე ზემოქმედებისთვის. სიმღერის არაერთი 

მაგალითი გვახსოვს, რომელიც გამოიყენებოდა საარჩევნო კამპანიებში თუ სხვადასხვა ბრენდის სტიმულირების 

მიზნით. 

თუ პოლიტტექნოლოგიებზე ვილაპარაკებთ, აქ მუსიკას ზემოქმედების ძალიან ფართო დიაპაზონი აქვს. ამის ძალიან 

კარგი მაგალითია 1998 წლის არჩევნებზე გამოყენებული სიმღერა „გიხაროდენ“. ამ სიმღერაში არ იყო პირდაპირი 

მინიშნება არც მოქალაქეთა კავშირზე და არც მის ლიდერზე, ეს უბრალოდ ძალიან დადებითი ემოციებით, 

მართებული შეტყობინებებით გაჯერებული საკმაოდ მელოდიური სიმღერა იყო, რომელიც დღესაც იწვევს პირდაპირ 

ასოციაციას პარტიასთან და მის ლიდერთან. ზუსტად ამ მიზეზის გამო ამ სიმღერის გაშვება შესაძლებელი იყო 

არჩევნების დღესაც, მაშინ, როდესაც ყველა სხვა სარეკლამო თუ სააგიტაციო საშუალებები აკრძალულია. 

ეს ტექნოლოგია საკმაოდ ეფექტურად გამოიყენება არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ ისეთ ქვეყნებში, 

როგორიც არის აშშ, რუსეთის ფედერაცია და სხვ. 

აუდიო PR ტექნოლოგია საკმაოდ ძველია, ასეთი ბევრი მაგალითის გახსენება შეიძლება საბჭოთა ეპოქიდანაც. 

მუსიკა ემოციების ერთერთი ყველაზე ძლიერი სტიმულატორია. ძალიან კარგია, როდესაც არის ვიზუალი და 

სიტყვები, მაგრამ თუნდაც იმ სიტყვების გამეორება ბევრად უფრო ადვილია მელოდიასთან ერთად. რატომღაც 

ყოველთვის ავიწყდებათ ხოლმე ამის შესახებ, როდესაც ახალი ბრენდის იმიჯს ქმნიან.ის მელოდია, რომელიც 

რეკლამას ადევს, უდავოდ მნიშვნელოვანია, მაგრამ მხოლოდ ფონის როლს ასრულებს. თუ მელოდია ტექსტთან ან 

თუნდაც პატარა წინადადებასთან არის დაკავშირებული, რომლის ღიღინიც შესაძლებელია, ამ შემთხვევაში მას სულ 

სხვა ეფექტი აქვს. მაგ.: Always Cocacola, Nescafe – open up და ა.შ. 
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 11. რეკლამა 
რეკლამა ლათინური სიტყვაა და წამოძახილს, ყვირილს ნიშნავს. ეს სიტყვა ჯერ კიდევ ძველი ბერძნების პერიოდიდან 

დამკვიდრდა, როდესაც საპორტო ქალაქებში სავაჭრო გემების შემოსვლისას ქუჩებში „მაცნეები“ დადიოდნენ, 

რომლებიც მოსახლეობას ხმამაღალი შეძახილით ამცნობდნენ გემის შემოსვლას და სხვადასხვა საქონლის 

ჩამოტანას ქალაქში. 

რეკლამა პირდაპირი პოზიციონირების ერთერთი ეფექტიანი საშუალებაა,ის დარწმუნების ხელოვნება და ლამაზად 

ნათქვამი სიმართლეა. 

რეკლამას სხვადასხვა ფუნქცია აქვს, მაგრამ მისი ძირითადი ფუნქციაა ინფორმაციის მიწოდება მომხმარებლისათვის, 

რასაც უძველესი დროიდან ქალაქის მაცნეები ასრულებდნენ. 

დღეს რეკლამის შემდეგი მიმართულებები არსებობს: 

 სატელევიზიო რეკლამა: სატელევიზიო სარეკლამო კლიპები; 

 რადიორეკლამა: რადიო სარეკლამო კლიპები; 

 ბეჭდვითი რეკლამა: რეკლამა პრესაში, ლიფლეტები, ბროშურები; 

 გარე რეკლამა: ბილბორდები, ლაითბოქსები, ბანერები; 

 ინტერნეტრეკლამა: რეკლამა ვებგვერდებზე, ბანერები, რეკლამა სოციალურ პლატფორმებზე. 

ყოველი სახის რეკლამას თავისი მახასიათებელი აქვს. მაგრამ მოდი ჯერ განვიხილოთ რეკლამის განვითარების 

ისტორია და მისი როლი საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაში. 

სარეკლამო საქმინობის ბუმი ინდუსტრიულ რევოლიციას მოჰყვა. მე19 საუკუნის ბოლოს აშშში უკვე გამოვიდა 

წიგნები სარეკლამო სტრატეგიების დაგეგმვის შესახებ. 

მე20 საუკუნის მიჯნაზე საჭირო გახდა ახალი, ტექნიკური, რადიკალურად განსხვავებული საქონლის რეკლამირება. 

ახალი საქონლის შესახებ მომხმარებელმა არაფერი იცოდა. ისინი ტექნიკური რევოლუციის შედეგი იყო და სწორედ 

რეკლამას უნდა გაეცნო მათი დანიშნულება, მოხმარების წესი, გაეღვივებინა ინტერესი და დაერწმუნებინა მათი 

შეძენის საჭიროებაში. ასეთი საქონელი იყო 1888 წელს ჯორჯ ისტმენის მიერ გამოგონებული ფოტოაპარატი „კოდაკი“. 

დასახელება ისტმენმა შემთხვევითი გამოთქმიდან აიღო და მას რამე აზრობრივი ასოციაცია არ ახლდა. „კოდაკის“ 

აპარატი იღებდა 100 კადრს, ღილაკზე უბრალო თითის დაჭერით, რის შემდეგ აპარატი უნდა გაგეგზავნა ქარხანაში 

ფირის გადატვირთვისა და სურათების დაბეჭდვისათვის. ეს ყველაფერი მოყვანილი იყო „კოდაკის“ წარმატებულ 

რეკლამაში. „თქვენ უბრალოდ აჭერთ ღილაკს, დანარჩენს ვაკეთებთ ჩვენ!“ ეს ფრაზა პოპულარული გახდა ამერიკაში 

და „კოდაკით“ფოტოგრაფირება უკვე ყველას შეეძლო, ასაკის მიუხედავად. მისი სარეკლამო პლაკატებიც ბევრი 

მიზნობრივი ჯგუფისადმი იყო მიმართული. 

მეორე ტექნიკური მოწყობილობა იყო ველოსიპედი, რომელსაც 1876 წლის ფილადელფიის სამრეწველო 

გამოფენაზე, ვეება ბორბლების გამო, შეარქვეს „დრანდულეტი“ შეარქვეს. 1889 წელს გამოჩნდა თანამედროვე 

ველოსიპედის ანალოგი „უსაფრთხო ველოსიპედი“. თავიდან ამ ახალი ტექნიკური მოწყობილობის სარეკლამო 

მიმართვა აღწერდა მის ტექნიკურ მხარეებს: მექანიკას, საბურავებს, გადაცემას, იმედიანობას, უსაფრთხოებას. 

ხოლო, როდესაც ველოსიპედებით ვაჭრობამ მნიშვნელოვნად მოიმატა, შეიცვალა სარეკლამო მესიჯებიც და მას 

წარმოადგენდნენ, როგორც სპორტულ საგანს დასვენებისა და ვარჯიშისათვის, ჯანსაღი ცხოვრების წესის 

დასამკვიდრებლად. ამ სარეკლამო კამპანიამ ამერიკაში შექმნა „ველომანია“. თუ 1890 წელს 100 000 ველოსიპედი 

გაიყიდა, 1896 წლისათვის ეს რიცხვი 4 მილიონამდე ავიდა. 

11.1. კონტენტის განვითარება რეკლამაში 

მე20 საუკუნის პირველი ოცი წლის სარეკლამო მიმართვები შეიძლება ორ კლასად დაიყოს: ლოგიკურ და ემოციურ 

მიმართვებად. ლოგიკური მიმართვა ხაზს უსვამდა საქონლის ექსპლუატაციურ თვისებებს, ცდილობდა, ლოგიკური 
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არგუმენტებით დაერწმუნებინა მყიდველი, რატომ უნდა შეეძინა საქონელი. ხოლო ემოციური მიმართვა 

ფოკუსირდებოდა საქონლიდან მიღებულ საიმოვნებაზე: აი, ესაა პროდუქტი, რომელიც მოგგვრით სიამოვნებას. 

რეკლამის მკვლევრებმა ლოგიკური მიმართვების მეთოდს ინგლისურად უწოდეს „Reason Why“ (რატომ? რა მიზნით?). 

ამ სტილის მიმდევარ რეკლამისტებს კლოდ ჰოპკინსს, ჯონ კენედის, ალბერტ ლასკერს მოჰყავდათ მრავალი 

არგუმენტი, ძირითადი მიზეზები, რატომ უნდა შეეძინათ ეს საქონელი. ამავე მეთოდის მიმდევარი იყო ჯონ პაუერსი, 

რომელმაც შემოიტანა ე. წ. „გულახდილი რეკლამის“ იდეა. პაუერსის ძირითადი პრინციპი იყო „ვიყოთ გულახდილები 

მყიდველთან“. მისი საინტერესო მიმართვები მარტივად და გულახდილად უხსნიდა მყიდველს საქონლის დადებითი 

თვისებების შესახებ, ხანდახან კი მის უმნიშვნელო ნაკლოვანებებსაც ასახელებდა. 

1920 წლისათვის ჯეიმს უოლტერ ტომპსონმა სააგენტოში ფსიქოლოგები მოიწვია, რომლებმაც ურჩიეს მას, 

სარეკლამო კამპანიის აგებისას ზემოქმედება მოეხდინა საზოგადოების ქვეცნობიერზე. სწორედ იმ დროს 

გავრცელდა ზიგმუნდ ფროიდის თეორიები ქვეცნობიერზე. გამოჩნდა ლიდერიც ამ მეთოდის გამოყენებაში. ეს იყო 

თეოდორ მაკმანუსი, რომელმაც შექმნა ესე „კადილაკის“ ავტომობილის შესახებ – „ლიდერის ხვედრი“. ეს რეკლამა 

მხოლოდ ერთხელ გამოქვეყნდა ჟურნალში 1915 წ. და იმხელა ზემოქმედება იქონია საზოგადოებასა და გაყიდვებზე, 

რომ შემდგომ ბევრი ჟურნალი ითხოვდა მისი გადაბეჭდვის უფლებას. მაკმანუსის სტილს ეწოდა „ატმოსფერული 

რეკლამა“, რადგან იგი, ფაქტობრივად, თავად საქონელზე კი არ ლაპარაკობდა, არამედ ქმნიდა ლიდერობის 

ატმოსფეროს მის გარშემო. სწორედ ამგვარი ატმოსფეროს შექმნა გასაყიდი საქონლის გარშემო იყო ატმოსფერული 

რეკლამის მიზანი. 

გამოიკვეთა აგრეთვე „რატომ? რა მიზნით?“ სტილი, რომელიც საზოგადოებას აწვდიდა ინფორმაციას და ხშირად 

გამოიყენებოდა სოციალური საკითხების რეკლამირებისას. 

11.2. რეკლამის აღმზრდელობითი როლი - სოციალური რეკლამა 

სოციალური რეკლამა ამერიკაში მეოცე საუკუნის დასაწყისში დაინერგა. განვიხილოთ რამდენიმე კამპანია. 
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ბრძოლა სისუფთავისათვის 

საუკუნის დასაწყისისათვის ამერიკაში დემოგრაფიული ბუმი იყო. პირველი 10 წლის განმავლობაში მოსახლეობის 
რაოდენობა 9 მილიონით გაიზარდა. ამან გამოიწვია ქალაქის მოსახლეობის ზრდა, რასაც, ბუნებრივია, უამრავი 
პრობლემა მოჰყვა. არ არსებობდა ქალაქების კომუნალური სამსახური, კანალიზაციის, ტუალეტების, აბაზანების 
გარეშე ქალაქებში ანტისანიტარია სუფევდა, გავრცელდა ეპიდემიები და სხვადასხვა დაავადება; არ არსებობდა 
საკმარისი რაოდენობის საავადმყოფოები და გამოიკვეთა ბევრი სხვა პრობლემაც. სამხრეთ ევროპიდან და 
ამერიკის სამხრეთიდან ჩამოსული ემიგრანტები აუტანელ პირობებში ცხოვრობდნენ. ისინი „დაუბანელები“ იყვნენ: 
ან საერთოდ არ ბანაობდენ, ან მარტო ზაფხულში ბანაობდნენ, მდინარეში და ისიც კვირაში ერთხელ. 

ფედერალურმა მთავრობამ და სამედიცინო დაწესებულებებმა დაიწყეს აღმზრდელობითი მუშაობის გატარება 
მოსახლეობაში და რეკლამის დახმარებით შეძლეს მდგომარეობის გამოსწორება. პლაკატები პირდაპირ 
მიუთითებდა ხალხს ინფექციური დაავადებების გავრცელების საშიშროებაზე და ჰიგიენის დაცვისკენ მოუწოდებდა. 

ამ პროგრამაში ჩაერთო სადაზღვევო კომპანია „‘Metropolitan Insurance“, რომელიც აგზავნიდა აგენტებს 
მოსახლეობაში „ჯანმრთელობის კამპანიისათვის“. ისინი ხალხს ურიგებდნენ ბუკლეტებს მოწოდებით: დაეცვათ 
პირადი ჰიგიენა, ყოველდღე მიეღოთ აბაზანა. ამის პარალელურად, ინფექციების გავრცელების წინააღმდეგ 
ბრძოლაში ჩაერთო მრეწველობაც. დაიწყო ერთჯერადი ჭიქების, ტუალეტის ქაღალდისა და ქაღალდის 
პირსახოცების გამოშვება. 

1908 წლიდან „Hiu Moore“ი ქაღალდის ჭიქებში ყიდდა წყალს. მან თავდაპირველად ამ ერთჯერად ჭიქებს გაუწია 
რეკლამა, როგორც „ჯანმრთელობის ჭიქებს“, რომლებსაც მათზე მოთხოვნილების გაზრდის შემდეგ, 

„სამგზავრო ჭიქები“ დაარქვა. პარალელურად სახელმწიფომ 1912 წელს მიიღო კანონი საზოგადოებრივი კვების 
ადგილებში საერთო მოხმარების ჭურჭლის აკრძალვის შესახებ, რამაც კიდევ უფრო გაზარდა მოთხოვნა 
ერთჯერად ჭურჭელზე. 

მოსახლეობის შემეცნებაში ტუალეტის ქაღალდი ძნელად მკვიდრდებოდა. თავიდან მას სამკურნალო ქაღალდი 
ეწოდებოდა და ძნელად იყიდებოდა. როდესაც 20იანი წლებისათვის ოჯახებში აბაზანა და ტუალეტი გაჩნდა, 
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„ჩარლზ სკოტმა“ ქაღალდი მცირე ზომებად დაჭრა, შეფუთა და „აბაზანის ქაღალდი“ დაარქვა. 

ხალხს, ძველი ვიქტორიანული ცხოვრების ყაიდის გადმონაშთებით, რცხვენოდა, მაღაზიაში მოეკითხა აბაზანის ან 
ტუალეტის ქაღალდი. მაშინ 

„სკოტმა“ ქაღალდს შეფუთვა შეუცვალა, მას „სკოტის ქაღალდი“ დაარქვა და რეკლამაში ურჩია ხალხს: „ნუ 
იკითხავთ ტუალეტის ქაღალდს, უბრალოდ, მოითხოვეთ „სკოტის ქაღალდი“. „სკოტმა“ დაიწყო ასევე ქაღალდის 
პირსახოცების გამოშვება და რეკლამას უწევდა მის მრავალმხრივ გამოყენებას. „‘სკოტის ქაღალდს“ შეუძლია 
ჭურჭლის გახეხვა, ქონიანი საჭმლის ლაქების გაწმენდა, ფანჯრების გაწმენდა და, რასაკვირველია, სახის 
გამშრალება გაპარსვის შემდეგ. 

„სკოტის“ ამ რეკლამების მერე ამერიკელი მომხმარებელი მიეჩვია ერთჯერადი ჭიქების, პირსახოცებისა და 
ტუალეტის ქაღალდის ხმარებას 
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პირველი მსოფლიო ომი 

1914 წელს პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო. მართალია, ეს ომი უშუალოდ ამერიკის კონტინენტზე არ ყოფილა, 
მაგრამ მან მთელი მსოფლიოს ეკონომიკა შეარყია. ამერიკის პრეზიდენტი ვუდრო უილსონი დიდხანს ინარჩუნებდა 
ნეიტრალურ პოლიტიკას, მაგრამ ბოლოს იძულებული გახდა, გერმანიის წინააღმდეგ 1.700.000 ჯარისკაცი 
გაეგზავნა, მოკავშირეების დასახმარებლად, რამაც დააჩქარა ომის დამთავრება და მოკავშირეთა გამარჯვება. 

ომში ჩარევამდე ამერიკა მოკავშირე ქვეყნებს იარაღით და სურსათით ეხმარებოდა. როგორც ადრე, 186165 
წლების სამოქალაქო ომის დროს, ამჯერადაც სახელმწიფომ აიღო ხელში საზოგადოების მომზადებისა და 
მართვის სადავეები. ხალხზე ზემოქმედების ძირითად იარაღად რეკლამა გამოიყენებოდა. 

ამ დროისათვის უკვე ვითარდებოდა კორპორაციული რეკლამა. სახელმწიფომ ხელი შეუწყო ამ ტენდენციების 
განვითარებას და დაიწყო ფედერალური სარეკლამო კამპანიების განხორციელება: პატრიოტიზმის, ფრონტის 
საჭიროების საშუალებების რეკლამირება. 

შეიქმნა საზოგადოებრივი ინფორმაციის ფედერალური კომიტეტი, რომელიც აყალიბებდა საზოგადოებრივ აზრს, 
უშვებდა ობლიგაციებს ფრონტის დასახმარებლად, პროპაგანდას უწევდა საყოველთაო ეკონომიას 
ელექტროენერგიაზე, საწვავზე, სხვა მასალებზე. 

ამ პერიოდში მრეწველობა მთლიანად გადაერთო ფრონტისათვის საჭირო საქონლის წარმოებაზე. 
ავტომობილების მეწარმეები სატვირთო მანქანების, ტანკების წარმოებაზე გადავიდნენ. ფრონტზე გასაგზავნი 
პროდუქტები სპეციალური შეფუთვით მზადდებოდა და სხვ. 

შესაბამისად, რეკლამაც მხარს უბამდა სახელმწიფოს ამ ღონისძიებებს. შეიქმნა მხატვრული პროპაგანდის 
განყოფილება, რომელიც უშვებდა პლაკატებს, აფიშებს, აგროვებდა შემოწირულობებს და პროპაგანდას უწევდა 
არმიაში გაწვევას. 

იმ დროს შეიქმნა ჯეიმს ფლაგის ისტორიული პლაკატიმოწოდება „მე მინდა, რომ ამერიკის არმიაში შეხვიდე“. 

ამ პლაკატის სტილი და კომპოზიცია მოგვიანებით მეორე მსოფლიო ომის დროს იქნა გამოყენებული საბჭოთა 
კავშირში. ქართველი მხატვრის ირაკლი თოიძის პლაკატი „დედა სამშობლო გეძახის“ ყველაზე გავრცელებული და 
მოქმედი სარეკლამო მიმართვა იყო რუსეთში. 

პრაქტიკული ქეისი 4 

საუზმის ახალი ჩვევების დანერგვა 

დღეს წარმოუდგენელია ამერიკელების საუზმე ფორთოხლის წვენის, ბუტერბროდების, ფაფეულებისა და 
საერთოდ სწრაფი მოხმარების საუზმის გარეშე. ამ ჩვევების დანერგვას ცხოვრებაში რეკლამისტების დიდი ხნის 
შრომა დასჭირდა. ავიღოთ ფორთოხალი. მას აგროვებდნენ, კანს აცლიდნენ, ჭრიდნენ და ისე ჭამდნენ. სამხრეთის 
შტატებში იმდენი ციტრუსი მოდიოდა, რომ მის გასაღებას ვერ ახერხებდნენ. 
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პლანტატორებმა ერთი პერიოდი პლანტაციების გაჩეხა და რაოდენობის შემცირება დააპირეს, მაგრამ შემდეგ მათ 
„ალბერტ ლასკერის“ სარეკლამო სააგენტოს მიმართეს. ნიჭიერი და დაკვირვებული ლასკერკენედის წყვილმა 
შექმნა გენიალური სარეკლამო კამპანია, რომელმაც ფორთოხლის პლანტაციები გაჩეხას გადაარჩინა და 
ფორთოხლის დეფიციტიც კი წარმოშვა. კომპანიამ „მზისგან ნაამბორევი“ დახმარებისთვის ლასკერის სააგენტოს 
მიმართა. სააგენტომ მომხმარებელს ფორთოხლის გამოყენების ახალი წესი შესთავაზა. მათ დაამზადეს შუშის 
კონუსური წვენსაწური, რომელიც საშუალებას იძლეოდა, სახლში მოემზადებინათ ფორთოხლის წვენი. 

1916 წელს კლოდ ჰოპკინსმა შექმნა შესანიშნავი ტექსტები ამ წვენის სარგებლობაზე, რომელიც იუწყებოდა, რომ 
ექიმები რეკომენდაციას უწევდენ 

„ცოცხალ წვენს, რომელიც ბუნებრივი შეფუთვით აღწევს ჩვენს სახლამდე“ და რეკლამა თავდებოდა მოწოდებით, 
შეეძინათ წვენსაწური, რომელიც სულ რაღაც 10 ცენტი ღირდა. წვენსაწურს მოჰყვებოდა უფასო ბუკლეტი 
ფორთოხლის სარგებლობაზე. 

სარეკლამო კამპანიის მეორე ეტაპზე ჰოპკინსმა გააძლიერა არგუმენტები ფორთოხლის სარგებლობის შესახებ და 

წერდა, რომ იგი სიამოვნებასთან ერთად, აუმჯობესებდა მეხსიერებას და ფიზიკურ მდგომარეობას. 

პრაქტიკული ქეისი 6 

რეკლამის როლი ამერიკელების ცხოვრების სტილის ჩამოყალიბებაში ტომპსონის სააგენტოში 

სტენლი რეზორმა, რომელიც 45 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ამ სააგენტოს, მეცნიერები მიიწვია 
სოციოლოგიური და მარკეტინგული გამოკვლევების ჩასატარებლად. იმ დროს პოპულარული იყო დოქტორ ჯონ 
უოტსონის ბიჰევიორისტული თეორიები. 

რეკლამის მეშვეობით ხდებოდა ამერიკის ცხოვრების სტილის რეკლამირება. რეკლამა ურჩევდა ამერიკელებს, რა 
უნდა ეყიდათ, როგორ ჩაეცვათ, როგორ მოეწყოთ სახლი და სხვ. ამას შესანიშნავად დასცინოდნენ დიდი რუსი 
სატირიკოსები ილფი და პეტროვი, რომლებმაც ამერიკაში მოგზაურობის მერე გამოუშვეს წიგნი „ერთსართულიანი 
ამერიკა“, სადაც წერდენ: „ამერიკაში რეკლამა რომ გაქრეს, ამერიკელები ჩაუცმელი და მშივრები დაიხოცები ან, 
რადგანაც მათ რეკლამის გარეშე სიცოცხლე არ შეუძლიათ. სწორედ იგი ასწავლის მათ ჩაცმას, ჭამას და 
ცხოვრებას“. 

ითვალისწინებდნენ რა ქალის როლს ოჯახში, მეცნიერების წინადადებით, რეკლამისტებმა საპნის, დეზოდორისა 
და ჰიგიენის სხვა საშუალებების რეკლამირებისას დაიწყეს ქალის გრძნობებზე აპელირება, კერძოდ, შიშის 
გრძნობაზე, სექსზე, მიმბაძველობაზე, მაღალი საზოგადოების წრეებთან გაიგივებაზე. 

ნერგავდენ მოუწესრიგებელი წინდების, პირის სუნისა და ოფლის გამო სამსახურის დაკარგვის შიშს. 

გავრცელებულ იაფფასიან ბულვარულ ჟურნალებში მოთხრობილი იყო რომანტიკული ისტორიები, დრამატული 
სიტუაციები. რეკლამაში გამოჩნდნენ ქალების „ჭკუის დამრიგებლები“: ბეტი კროკერი, დოროთი დიქსი, დეიდა 
ჯემინა და სხვები, რომლებიც მრავალი წლის მანძილზე მოძღვრავდენ ქალებს სხვადასხვა ცხოვრებისეულ 
საკითხზე: როგორ გამოეცხოთ ნამცხვარი, როგორ მოემზადებინათ სადილი, როგორ ჩაეცვათ და სხვ. 

ქალის ჰიგიენის საშუალებების რეკლამა საფრთხილო და ფაქიზი საქმე იყო და ტაქტიანი მიდგომა სჭირდებოდა. 
იმ დროს მაღაზიებში ქალებს „კოტექსის“ საფენების მოთხოვნისაც კი რცხვენოდათ. ამიტომ მწარმოებელს, 
სარეკლამო სააგენტოს რჩევით, სპეციალური ღონისძიებების გატარება მოუწია. 

მეორე უხერხული პრობლემა იყო პირის სუნი. მის გასანეიტრალებლად გამოუშვეს პირის სავლები საშუალება 
„ლისტერინი“. პირის სუნს სამედიცინო ტერმინოლოგიით „ჰალიტოზი“ ეწოდება და სწორედ ეს ტერმინი 
გამოიყენებოდა რეკლამის ტექსტებში. 

საქვეყნოდ იყო ცნობილი „ლისტერინის“ სარეკლამო კამპანია სლოგანით: „ხშირად მეჯვარე, არასოდეს 
პატარძალი“, რომლის გმირიც პირის სუნის გამო არავის მიჰყავდა ცოლად. 
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11.3. რეკლამის ოთხი განსხვავებული ფილოსოფია 

50იან წლებში ამერიკის ეკონომიკაში მიმდინარე ცვლილებების პარალელურად იცვლებოდა ამერიკული რეკლამაც. 

საუკუნის დასაწყისში ჩამოყალიბებულ სარეკლამო სააგენტოებს McCanErickson, J.Walter Tompson, BBDO, Yang 

Rubicamს დაემატა 4050იან წლებში დაარსებული სარეკლამო სააგენტოები Leo Barnet, Ogilvy & Mather, 

DoilDAneBernbach (DDB), რომლებმაც ახალი სიო შთაბერეს სარეკლამო ბიზნესს. ისინი ხელმძღვანელობდნენ იმ 

პრინციპებით, რომ სარეკლამო სააგენტოს მუშაობის მთავარი შედეგია არა მარკეტინგული გამოკვლევები, 

ინფორმაციის ანალიზი თუ სხვა ანალოგიური სამუშაოები, არამედ სწორი და შემოქმედებითი სარეკლამო 

მიმართვები. 

ოთხმა გენიოსმა რეკლამისტმა: როსერ რივზმა, ლეო ბარნეტმა, დევიდ ოგილვიმ და, განსაკუთრებით, ბილ 

ბერნბახმა, განმსაზღვრელი გავლენა იქონია არა მარტო 50იანი წლების რეკლამაზე, არამედ მათ შეცვალეს მთელი 

შემდგომი წლების რეკლამების შექმნის ფილოსოფია. მათი შემოქმედებითი მიდგომა, მართალია, განსხვავდებოდა 

ერთმანეთისგან, მაგრამ ყველას საერთო მიზანი ამოძრავებდა. როსერ რივზის „უნიკალური სავაჭრო შეთავაზება“, 

ლეო ბარნეტის ხალხური მოტივები, დევიდ ოგილვის კლასიციზმი, ბილ ბერნბახის დახვეწილი იუმორი და 

შემოქმედებითი ნიჭი ერთსა და იმავე ცნებას ასახავდა: სარეკლამო მიმართვის ცენტრი უნდა იყოს რეკლამირებადი 

პროდუქტი. 

როსერ რივზი: უნიკალური სავაჭრო შეთავაზება - უსშ შედგება სამი ნაწილისაგან: 

1. ნებისმიერი სარეკლამო მიმართვა მომხმარებელს რაიმეს უნდა სთავაზობდეს. იგი არა მხოლოდ უნდა 

შეიცავდეს საქონლის საქებარ ცნებებს, აჩვენებდეს მას სხვადასხვა მხრიდან, არამედ ეს შეთავაზება 

აუდიტორიის თითოეული წევრისათვის უნდა ატარებდეს უბრალო აზრს: იყიდი საქონელს მიიღებ მოგებას! 

კლიენტს მთელი სარეკლამო შეტყობინებებიდან შეუძლია დაიმახსოვროს მხოლოდ ერთი – ძირითადი 

შეთავაზება. ამიტომ აზრი არა აქვს საქონლის ბევრი თვისების ჩამოთვლას. საკმარისია, ამოარჩიო 

ძირითადი და მას გაუსვა ხაზი რეკლამაში. 

2. მომხმარებელს უნდა შესთავაზო ის, რასაც ვერ სთავაზობენ კონკურენტები. შეთავაზება უნიკალური უნდა 

იყოს. 

3. შეთავაზება იმდენად ძლიერი უნდა იყოს, რომ იმუშაოს მილიონ ადამიანზე, ე. ი. მოიზიდოს ახალი 

მყიდველები/მომხრეები. 

ლეო ბარნეტის ფილოსოფია ეყრდნობოდა იმას, რომ პროდუქტის გამოსახულება უფრო კარგად მუშაობს 

კლიენტზე, ვიდრე ფორმალური ლოგიკა და მისი მახასიათებლების დაწვრილებითი ტექნიკური აღწერა. იგი თვლიდა, 

რომ ვიზუალურობა უნდა იყოს მიმართული მომხმარებლების ძირითადი ინსტინქტებისკენ. მისი რწმენით, 

შემოქმედების არსი ისაა, რომ შევიგრძნოთ „ბრენდის ბიბლიაში“ არსებული „შინაგანი დრამა“ და მოვყვეთ მასზე 

უბრალოდ, პატიოსნად და გასაგებად. 

 

მის მიერ შექმნილი ცნობილი სარეკლამო კამპანიები ამის დადასტურებად შეიძლება მივიჩნიოთ. მაგალითად, მის 

მიერ შექმნილ ამერიკის ხორცის ინსტიტუტის რეკლამამდე რატომღაც ცუდ ტონად ითვლებოდა გაჭრილი სისხლიანი 

ხორცის ჩვენება ფოტოზე. ბარნეტმა, პირიქით, ხორცის წითელი ნაჭრები წითელ ფონზე მოათავსა და ტექსტში 

მიუთითებდა ხორცით კვების სარგებლობაზე. რეკლამას „წითელი წითელზე“ დიდი წარმატება ჰქონდა. 
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დევიდ მაკკენზი ოგილვი რეკლამის ფილოსოფიად მან პროდუქციის ხატის – ბრენდის შექმნა გახადა. „ბრენდი ეს 

არის პროდუქტის სხვადასხვა თვისებების ჯამი, რომელიც შედგება: მისი სახელის, შეფუთვის, ფასის, ისტორიის, 

რეპუტაციისა და რეკლამირების საშუალებების ერთობლიობისაგან. ბრენდი არის აგრეთვე მომხმარებელზე 

მოხდენილი შთაბეჭდილება, რომელიც წარმოიქმნება ამ პროდუქტის მოხმარების ისტორიიდან“. 

ოგილვი არის რეკლამის ისტორიაში ერთერთი უდიდესი პრაქტიკოსი და რეკლამის პოპულარიზატორი. მის მიერ 

დაწერილმა ორმა წიგნმა მთელი თაობები აღზარდა. ამ წიგნებში იგი პოპულარულად ჰყვება საკუთარი 

გამოცდილების შესახებ და მაგალითად მოჰყავს არა მარტო თავისი, არამედ სხვა ცნობილი სარეკლამო კამპანიების 

პრაქტიკაც. 

საინტერესოა მის მიერ შექმნილი ზოგიერთი სარეკლამო კამპანია: 

RollsRoyce 

1958 წელს შესრულებული „RollsRoyce“ის რეკლამა დღეს კლასიკას განეკუთვნება. სამი კვირა სწავლობდა 
ოგილვი „RollsRoyce“ის ტექნიკურ პარამეტრებს, თავისებურებას, ტექნოლოგიას და ბოლოს შექმნა რეკლამა 
დევიზით „ერთადერთი ხმაური, რაც 60 მილის სიჩქარით მიმავალ „როლსროისში“ ისმის, საათის წიკწიკია“. 

იმავე 1958 წელს „RollsRoyce“ის გაყიდვებმა 50% ით მოიმატა. 

დევიდ ოგილვიმ დატოვა რამდენიმე წიგნი, რომლებიც არა მარტო რეკლამის სპეციალისტების, არამედ ყოველი 

განათლებული ადამიანის სამაგიდო წიგნად შეიძლება ჩაითვალოს. მათ შორის გამოირჩევა ორი ნაშრომი: 

„სარეკლამო აგენტის აღსარება“ და „ოგილვი რეკლამაში“. 

ამ წიგნებთან ერთად მან დატოვა მრავალი ბრძნული რჩევა სარეკლამო ბიზნესში მომუშავე ახალგაზრდებისათვის, 

რომლებსაც ოგილვიზმები ეწოდება. აი, რამდენიმე მათგანი: 

 

ბილ ბერნბახი - როდესაც ბერნბახი რეკლამაში მოვიდა, წერდა: „მე სხვებთან შედარებით დიდი უპირატესობა 

მქონდა – პრაქტიკულად არაფერი ვიცოდი რეკლამის შესახებ. ეს საშუალებას მაძლევდა, ვყოფილიყავი 

ორიგინალური. როგორც კი წესები იმონებენ თქვენს აზროვნებას, სხვისი მოქმედებების კოპირებას იწყებთ და თქვენი 

რეკლამა უსახური და ნაცრისფერი ხდება“. ბერნბახის პირველი პოსტულატი იყო: „უბრალოება! უბრალოება გასაგებია 

ყველასათვის!“ 

11.4. ბრძოლა უფლებებისთვის 

მეოცე საუკუნის შუაში ქალები და ფერადკანიანები უფლებებით თეთრკანიან მამაკაცებს გაუთანაბრდნენ. შეიცვალა 

სოციალური ინსტიტუტები, სექსუალური და ქცევითი ნორმები ნაკლებად მკაცრი გახდა. ასე შეიქმნა შემოქმედებითი 

რევოლუციის წინაპირობა რეკლამაში. 

მომხმარებლის გაახალგაზრდავებასთან ერთად გაახალგაზრდავდნენ რეკლამის მოქმედი გმირებიც. რეკლამებში 

ჰოლივუდის ცნობილი მსახიობების ნაცვალად მონაწილეობდნენ ახალგაზრდა მოდელები. ამერიკა შეიპყრო ახალმა 

ოგილვიზმები 

 რეკლამაში გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია ის, რასაც ამბობთ და არა ის, როგორ ამბობთ. 

 რეკლამა ეს სიტყვების ბიზნესია. 

 რეკლამა ეს დარწმუნების ხელოვნებაა. 

 ნიჭიერი პროდუქტი უკეთესია, ვიდრე ნიჭიერი რეკლამის სპეციალისტი 

 არ არსებობს უინტერესო პროდუქტი, არსებობს ცუდი რეკლამის სპეციალისტი 

 მოიყვანეთ ფაქტები. მომხმარებელი უჭკუო არ გეგონოთ. თქვენ მას შეურაცხყოფას აყენებთ, თუ გგონიათ, 
რომ უბრალო მოწოდებითა და აღფრთოვანებული შეძახილით აიძულებთ, რაიმე იყიდოს. 
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იდეამ იყოს ახალგაზრდა, აქტიური და ელეგანტური. გამოიკვეთა სხვა ტენდენციაც: ფართოდ გავრცელებული 

პურიტანული იდეალი, შრომითა და ოფლით მოპოვებული ბედნიერება, ახალგაზრდობას აღარ აღელვებდა. ამ 

ფასეულობებმა ადგილი დაუთმეს სიამოვნების მიღების გზების ძიებას. თაობათა კონფლიქტი მწვავდებოდა. 

ინფორმაციის მიღების მძლავრმა საშუალებებმა (ტელევიზია, რადიო) მთავარი ადგილი დაიკავეს ოჯახებში. 

ახალგაზრდები მთელ ინფორმაციას ტელევიზორის, რადიოსა და კინოს მეშვეობით იღებდენ. 

ამგვარად, ნაცია „ლიტერატურული კულტურიდან“ „ვიზუალურ კულტურაზე“ გადავიდა. ტრადიციულ რეკლამას ახალი 

საშუალებების ძიება მოუხდა, რათა ახალგაზრდა, შეცვლილი აუდიტორიის ყურადღება მიექცია. 

11.5. ქალთა ემანსიპაცია 

1910იან წლებში დაწყებული სუსტი ფემინისტური მოძრაობა ახალი ძალით განახლდა 60იან წლებში. მთელ 

ქვეყანაში იქმნებოდა ფემინისტ ქალთა ჯგუფები, რომლებიც მოუწოდებდნენ ქალებს, პროტესტი გამოეხატათ მათი, 

როგორც მხოლოდ სექსუალურ ობიექტებად აღქმის წინააღმდეგ. ქვეყნდებოდა მრავალი ნაშრომი, სადაც ისმებოდა 

კითხვები: რატომ იღებენ ქალები თანასწორ სამუშაოში კაცებზე ნაკლებ ანაზღაურებას? რატომ არ მოაქვთ ზოგიერთ 

ბარში სასმელი ქალებისათვის? რატომ კარგავენ სტიუარდესები სამუშაოს, თუ ბავშვის გაჩენას გადაწყვეტენ? 

რატომაა ასე ცოტა ქალი კონგრესში? 

1966 წელს ჩამოყალიბდა ქალთა ნაციონალური ორგანიზაცია (NOW), რომელმაც დაიწყო ამ საკითხებზე მუშაობა. 

ქალები ამ დროს უფრო თავისუფალნი და დამოუკიდებელნი გახდენ. ბევრმა მათგანმა შარვალი და პიჯაკი ჩაიცვა და 

აითვისა ადრე კაცების პრივილეგირებული პროფესია: იურისტის, მფრინავის, მეხანძრის და სხვ. 

ქალთა ორგანიზაციის კრიტიკას ვერ ასცდა სარეკლამო ბიზნესი, რომელსაც ქალი სექსუალურ ობიექტად და მიამიტ 

დიასახლისად გამოჰყავდა. მათ დააწესეს სპეციალური პრიზები ქალთა თემაზე საუკეთესო რეკლამისათვის, 

რომელიც პირველად შირლი პოლიკოვის „კლარიოლის“ რეკლამას მიანიჭეს. დააწესეს აგრეთვე პრიზი რეკლამაზე, 

რომელიც ლახავდა ქალთა უფლებებს. ამ პრიზს „პლასტმასის ღორი“ უწოდეს. 

ამ ღონისძიებების შემდეგ სარეკლამო ბიზნესმა ყურადღება მიაქცია იმდროინდელი ქალების შეცვლილ იერს და 

შედეგად გაჩნდა ბევრი საინტერესო სარეკლამო კამპანია ქალთა მიზნობრივი აუდიტორიისათვის. 

ეტაპობრივი ცვლილება ქალებისადმი მიმართულ სარეკლამო კამპანიაში შეიტანა Revlonმა, სუნამო „Charlie“ს 

სარეკლამო კამპანიით, სადაც გამოყვანილი იყო თავდაჯერებული, დინამიკური, თანამედროვე ახალგაზრდა ქალი 

შარვალში, რომელსაც ქალის სიმშვენიერესთან ერთად კაცის მანერები ჰქონდა. 

 

11.6. ტექნოლოგიების განვითარება და რეკლამა 

90იანი წლების დასაწყისიდან ახალმა ტექნოლოგიებმა, გლობალიზაციამ და ეკონომიკის არასტაბილურობამ 

მნიშვნელოვანი კვალი დაამჩნია რეკლამის ინდუსტრიას. ამ პერიოდში ახალი საქონლის რაოდენობა ბაზარზე 

ყოველწლიურად ორმაგდებოდა. საკაბელო სატელევიზიო ქსელების, თანამგზავრული ანტენების, 

ვიდეომაგნიტოფონებისა და ელექტრონული მედიასაშუალებების, განსაკუთრებით კი ინტერნეტის, თავბრუდამხვევმა 

განვითარებამ მთლიანად გარდაქმნა კომუნიკაციის სფერო. ამერიკისა და სხვა ქვეყნების ბაზარი განუხრელად 

ფართოვდებოდა. რეკლამამაც გლობალური ხასიათი მიიღო. ისეთ ქვეყნებშიც კი, როგორიც იყო სსრ კავშირი და 
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ჩინეთი, სადაც ადრე პრაქტიკულად რეკლამა არ არსებობდა, სსრ კავშირის დაშლის შემდეგ მიხვდნენ მის 

მნიშვნელობას. რეკლამირება ჩინეთში კულტურული რევოლუციის პერიოდში 80იან წლებში, სსრკში კი 90იანი 

წლების დასაწყისში დაიწყო. ამერიკის რეკლამის ყველაზე დიდი დამკვეთები სხვა ქვეყნებში თავიანთი პროდუქციის 

აგრესიულ სარეკლამო კამპანიებს ეწეოდნენ. „CocaCola“, „McDonalds“, „Microsoft“ი მსოფლიო სავაჭრო ნიშნებად 

გადაიქცნენ. 

ამერიკის ცხოვრებაში 90იან წლებში მთავარი იყო ის, რომ მრეწველობის ნაცვლად ამერიკის ეკონომიკის ბაზისად 

საინფორმაციო ტექნოლოგიები და მომსახურება გახდა. ორგანიზაციებს ამის შესაბამისობაში მოჰყავდათ თავიანთი 

ორგანიზაციული სტრუქტურები, ახდენდნენ შტატების ოპტიმიზებას და სტრუქტურის მოდერნიზებას. 

90იანი წლების ეკონომიკურმა მდგომარეობამ და დემოგრაფიულმა ცვლილებებმა წარმოშვა მომხმარებლის ახალი 

ტიპი – მომხმარებელი, რომელიც გაურბის რეკლამას. ეს ტიპი ეჭვით უყურებს რეკლამას და, წინა თაობის 

მომხმარებლის მსგავსად, არ სჯერა მისი. თუკი 50იან წლებში რეკლამისტები სოციოლოგიურ მონაცემებს 

ეყრდნობოდნენ და სარეკლამო მიმართვებს ამუშავებდნენ, ახლა მათ მომხმარებლების მრავალნაირი ჯგუფისათვის 

უწევთ ანგარიშის გაწევა. ეს მომხმარებელი შეიძლება იყოს: ხანში შესული „ბებიბუმერები“, ე. წ. „თაობა X“ (1825 წლის 

ახალგაზრდები), თინეიჯერები (1119 წლის მოზარდები) და სხვ. ეს ერთმანეთისგან განსხვავებული ჯგუფები 

სხვადასხვანაირად რეაგირებენ სარეკლამო მიმართვებზე. ამიტომ რეკლამისტებს უწევთ ბაზრის სეგმენტირება 

გეოგრაფიული, დემოგრაფიული და ფსიქოგრაფიული პრინციპებით. 

11.7. სოციალური საკითხების წამოწევა კომერციული რეკლა მის საშუალებით: 
ბენეტონის რევოლუცია რეკლამაში 

„რეკლამის მიზანია არა ის, რომ გაყიდოს რაც შეიძლება მეტი, არამედ მან უნდა გააცნოს ყველას კომპანიის 

შეხედულებები მის ფასეულობებზე, სამოქალაქო პოზიციაზე ყველასათვის გასაგები ძლიერი სახეების მეშვეობით“, – 

ამბობს ლუჩანო ბენეტონი. ამ კონცეფციაზე დამყარებული რეკლამა ბენეტონმა 80იანი წლების დასაწყისში დაიწყო, 

როდესაც საერთაშორისო ბაზრებზე გასვლისათვის მას განმასხვავებელი სარეკლამო სახე დასჭირდა. 

იმ დროს გაიცნო სწორედ ლუჩანო ბენეტონმა ფოტოგრაფი ოლივიერო ტოსკანი, რომელიც უკვე ცნობილი იყო 

თავისი პროვოკაციული ფოტოებით. ტოსკანის შეხედულება ზუსტად დაემთხვა ბენეტონის ზემომოყვანილ სიტყვებს და 

მათმა თანამშრომლობამ მსოფლიოს ყურადღება მიიქცია. ტოსკანი თავიდან ფოტოების გმირებს ხალხში ეძებდა. იგი 

ამბობდა: „მე ვპოულობ სილამაზეს იქ, სადაც მას არავინ ეძებს“. 

პირველი კამპანია 1984 წელს გამოჩნდა. იგი მარტივი, უბრალო და მრავალფეროვანი იყო. პოსტერზე იყო ექვსი 

ბავშვი და ექვსი მოზრდილი, წარწერით „All the Worlds United Colors!” („მთელი მსოფლიოს ფერები“). პოსტერზე არ იყო 

წარმოდგენილი პროდუქცია, ფოტოს კუთხეში იყო მოთავსებული ფირმის ნიშანი „United Colors of Benneton“. რეკლამას 

პლაკატური ხასიათი ჰქონდა და მიზნად ისახავდა კომპანიის სახელის დაფიქსირებას რასობრივი თანასწორობის 

პროპაგანდის კონტექსტში. პოსტერები ერთდროულად მსოფლიოს 14 ქვეყანაში გამოჩნდა. კამპანიის წარმატების 

შემდეგ ბენეტონი განაგრძობდა თავისი კორპორაციული მიზნის გასამყარებლად რეკლამებში სხვადასხვა რასისა და 

ფერის პერსონაჟების გამოჩენას, რაც შეესაბამებოდა მის დევიზს: „მსოფლიოს ყველა ფერი“. 

წამყვანი ადგილი რეკლამაში ეკავა გამოსახულების გაბედულ გამოხატვას და ეპატაჟს. ტოსკანი ამბობდა: რეკლამა 

ინფორმირების ერთერთი მექანიზმია და ბენეტონი შეგნებულად ირჩევს თემებს, რომლებიც იგნორირებულია 

რეკლამის სხვა ავტორების მიერ, კერძოდ: ომი და მშვიდობა, შიმშილი, ნგრევა, ავადმყოფობა, სიკვდილი. იმ 

იდეალიზებულ სამყაროს, რომელსაც ჩვენ მივეჩვიეთ რეკლამებში, არაფერი აქვს საერთო ცხოვრებასთან. როდესაც 

გამოსახულება მაქსიმალურად მიახლოებულია რეალობასთან, მაყურებელი შოკს განიცდის. ჩვენ გვინდა ვაიძულოთ 

ადამიანი, წამით მაინც დაფიქრდეს იმ სურათზე, რომელსაც იგი ხედავს. 

1985 წელს მიხეილ გორბაჩოვი იტალიაში ჩავიდა და პირველი, რაც დაინახა, იყო ბენეტონის რეკლამა, რომელზეც 

ორი ზანგი ბავშვი, ამერიკისა და სსრ კავშირის დროშებით თმებში, ერთმანეთს კოცნიდა. გორბაჩოვი შეჩერდა და 

იკითხა: „ბოლოს და ბოლოს, ვინ არის ეს ბენეტონი?“ 

გაერთიანების თემა შემდეგაც გამოიყენებოდა. რეკლამებში ერთად იყო წარმოდგენილი ინგლისელი და 

არგენტინელი, ირანელი და ერაყელი, ებრაელი და არაბი, ჩინელი და შავკანიანი. 
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1988 წელს ბენეტონმა კვლავ გააკვირვა მსოფლიოს საზოგადოება კულტურებისა და ლეგენდების აღრევით. 

გამოჩნდა რეკლამა ნახევრად შიშველი ადამითა და ევათი ჯინსებში, ჟანა დ’არკი და მერილინ მონრო, ლეონარდო 

და ვინჩი და იულიუს კეისარი და კვლავ ყველაფერი საერთო სლოგანით – „ბენეტონის გაერთიანებული 

სუპერვარსკვლავები“. 

1990 წლიდან ბენეტონის ბევრმა რეკლამამ სკანდალი გამოიწვია. ბევრი ქალაქი კრძალავდა რეკლამების 

განთავსებას. სულ უფრო პროვოკაციული ხდება ტოსკანის ფოტოები ომისა და სიკვდილის თემაზე. იგი აჩვენებს 

შიდსისგან მომაკვდავ პიროვნებას ნათესავების გარემოცვაში. 

 

ამღვდელოების დიდი ხმაური გამოიწვია რეკლამამ, რომელზეც ახალგაზრდა მღვდელი ვნებიანად კოცნის 

ფერადკანიან ქალს. საინტერესო იყო რეკლამა, რომელზეც გამოსახული იყო შავკანიანი, თეთრი და აზიური 

წარმოშობის ბავშვები გამოყოფილი ენებით, იმის საუკეთესო დადასტურება, რომ ყველა რასის ადამიანებს ენა ერთი 

ფერისა აქვთ. ამ რეკლამამ აღაშფოთა არაბული სამყარო. მათ აკრძალეს რეკლამის გამოკიდება შუა 

აღმოსავლეთში პორნოგრაფიულობის მიზეზით, რომელიც აჩვენებდა ადამიანის შინაგან ორგანოს. 

 

ასევე დიდი ხმაური მოჰყვა ტოსკანის ფოტოებს ახალდაბადებული ბავშვით, რომელსაც ჭიპლარი ჯერ არ ჰქონდა 

გადაჭრილი. 

 

1994 წელს ბენეტონმა შექმნა ახალგაზრდა შემოქმედთა სახელოსნო „ფაბრიკა“, რომელიც ზრდიდა 

ექსპერიმენტატორ ხელოვნებს. 1995 წლიდან „ფაბრიკის“ ემბლემა გახდა ფერადკანიანი ადამიანის ფოტო 

სხვადასხვა ფერის თვალებით. როგორც ტოსკანი განმარტავდა, „ფაბრიკა“ არის კომუნიკაციის ძველი 

მეთოდებისადმი გამოწვევა, გამოხატული ახალი ტექნოლოგიებით. ესაა სკოლა, რომელიც ადრე არ არსებობდა. 

ადგილი, საიდანაც შეიძლება დაინახო სამყარო სხვადასხვა ფერის თვალებით. 
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1995 წელს გამოვიდა ამ „ფაბრიკის“ ქმნილება ჟურნალი „ქოლორს“ (ფერები), რომელიც, როგორც თავად 

განმარტავენ, „არის გლობალური ჟურნალი ლოკალურ კულტურებზე“. ჟურნალი აშუქებდა მოულოდნელ თემებს და 

მოვლენებს პაროდიის ჟანრში. ერთი ნომერი გარკვეულ თემას შეეხებოდა: ომს, მეორე თამბაქოს მოწევას, მესამე 

რელიგიას, მეოთხე რასიზმს და ა.შ. ამ ჟურნალის მასალებიც ისევე შოკის მომგვრელად აღიქმებოდა, როგორც სხვა 

რეკლამები. მასში ნაჩვენები იყო ფერადკანიანი არნოლდ შვარცენეგერი და დედოფალი ელისაბედ მეორე, 

ყვითელკანიანი რომის პაპი, შიდსით დაავადებული ამერიკის პრეზიდენტი რეიგანი და სხვ. ჟურნალებში 

მოთავსებული ფოტოებით „ფაბრიკა“ ცდილობს, მიაპყროს მკითხველების ყურადღება ცივილიზაციის სხვადასხვა 

აქტუალურ პრობლემას. 

ბენეტონმა გააგრძელა ტოსკანის სკანდალური რეკლამების სერია. რეკლამაზე გამოჩნდა ჰერმაფროდიტი, 64 

ფოტოგრაფია ქალისა და კაცის სასქესო ორგანოებით, პრეზერვატივებით, რომლებიც ქმნიდნენ ოლიმპიურ 

სიმბოლოს და სხვ. 

1994 წელს ბენეტონმა სხვა ასოციაციებთან ერთად ჩაატარა აქცია გაჭირვებულების დასახმარებლად. მან შექმნა 

სარეკლამო პლაკატი ტანსაცმლის შესაგროვებლად. ამ პლაკატზე გამოხატული იყო თავად ალბერტო ბენეტონი 

ნახევრად შიშველ მდგომარეობაში. პლაკატს ამშვენებდა წარწერა: „დამიბრუნეთ ჩემი ტანსაცმელი“. ეს წარწერა 

ნაწილობრივ ფარავდა მის სიშიშვლეს. იგი იმ დროს მილანის სენატორი იყო და რეკლამამ მთელი მსოფლიოს პრესა 

მოიარა. ბევრის აღშფოთების მიუხედავად, 460 ათასი კილოგრამი ტანსაცმლის შეგროვება მოხერხდა. 

ტოსკანიმ გადაიღო იუგოსლავიაში მოკლული ახალგაზრდა მეომრის გასისხლიანებული ტანსაცმელი, თეთრი და 

შავი ცხენი სქესობრივი კავშირის დროს, ძმათა სასაფლაო და სხვ. მაგრამ ყველაზე ხმაურიანი გამოდგა მისი 

სარეკლამო კამპანია სიკვდილმისჯილების შესახებ. ტოსკანი 2 წლის განმავლობაში შედიოდა ციხეებში, ხანდახან 

უნებართვოდ და ინტერვიუს იღებდა სიკვდილმისჯილებისაგან, რომლებიც სიკვდილს ელოდებოდნენ (ზოგჯერ 1820 

წელი). „მე ვარსებობ სიკვდილის განაჩენით უკვე 5 წელი, – ამბობს 23 წლის პატიმარი, – და ყოველი დღე ჩემთვის 

უკანასკნელია“. ტოსკანის უნდოდა, საზოგადოების ყურადღება მიექცია ამ ადამიანების ტრაგიზმისთვის. პატიმრების 

ახლობლებმა უჩივლეს ბენეტონს და იგი დააჯარიმეს ფულადი ჯარიმით. ნათესავებმა პიკეტი მოუწყვეს ბენეტონის 

მაღაზიებს ნიუიორკში. ამერიკის უდიდესმა სავაჭრო ქსელმა ‘„შირსმა“ უარი თქვა ბენეტონის ახალი კოლექციით 

ვაჭრობაზე, რის შედეგად ბენეტონმა მნიშვნელოვანი ზარალი განიცადა. ამის შემდეგ ბენეტონმა გაწყვიტა კონტრაქტი 

ტოსკანისთან, რომელიც მათთან 18 წელი მუშაობდა და ბევრი მათი წარმატების სულისჩამდგმელი იყო. 

2001 წლის 25 სექტემბერს ბენეტონის რეკლამაში დაიწყო ახალი, პოსტტოსკანისეული ეპოქა. იგი გააგრძელეს 

„ფაბრიკის“ აღზრდილმა ტოსკანის მოსწავლეებმა. მათ, მართალია, შეარბილეს რეკლამების სიმძაფრე, მაგრამ 

მთლად არ ან ვერ აიღეს ხელი პროვოკაციულ რეკლამაზე, რომელმაც ბენეტონის ძლიერი დამამახსოვრებელი იმიჯი 

შექმნა მთელ მსოფლიოში. 

11.8. რეკლამის დაგეგმვა და მისი ეფექტიანობის გაზომვა 

დღეს რეკლამის წარმოებასა და განთავსებას ძალიან დიდი ბიუჯეტი სჭირდება. როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, 

არსებობს რეკლამის რამდენიმე ფორმა: 

სატელევიზიო რეკლამა 

 სატელევიზიო რეკლამის განსახორციელებად საჭიროა: 
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 სარეკლამო რგოლის კონცეფციის მოგონება და გადაღება. 

 სარეკლამო რგოლის განთავსება რეიტინგულ გადაცემებსა და რეიტინგულ არხებზე. 

 ხშირად სოციალური რეკლამის შემთხვევაში სამაუწყებლო კომპანიები დაუფინანსებელ რგოლს უშვებენ 

ხოლმე ნაკლებად რეიტინგულ არხებზე. აქედან გამომდინარე, ვეცადოთ, სატელევიზიო რეკლამისთვის 

თავიდანვე გამოვყოთ გარკვეული ბიუჯეტი, რათა შევძლოთ მისი პრაიმთაიმში ან/და ჩვენი მიზნობრივი 

ჯგუფების ინტერესების შესაბამის დროს და გადაცემებში გაშვება. 

 სატელევიზიო რეკლამის ეფექტიანობა იზომება შემდეგი ძირითადი კოეფიციენტებით: CPP GRP, რომლის 

გამოთვლისას ძირითადი კრიტერიუმებია რეკლამის განთავსებაში გადახდილი თანხა და გადაცემის 

რეიტინგი. 

რადიორეკლამა 

 სარეკლამო რგოლის კონცეფციის მოგონება 

და ჩაწერა. 

 სარეკლამო რგოლის განთავსება რეიტინგულ 

გადაცემებსა და რეიტინგულ არხებზე. 

 გარე რეკლამა 

 გარე რეკლამის კონცეფციის შემუშავება და 

დაბეჭდვა. 

 ლაითბოქსის, ბანერის, მონიტორის 

დაქირავება. არსებობს გარე რეკლამის 

რეიტინგული ადგილები, ანუ ადგილები, სადაც 

დიდია ხალხისა თუ მანქანების ნაკადი და 

რეკლამის ხილვადობა. 

ბეჭდვითი რეკლამა 

 ბეჭდვითი რეკლამის (ლიფლეტები, ბროშურები) დიდი ნაწილი ნაგვის ყუთში ხვდება. თუმცა ეს ამ რეკლამაზე 

უარის თქმის მიზეზი არ არის. უნდა ვეცადოთ, ისეთი ფორმატის ლიფლეტი თუ ბროშურა შევიმუშაოთ, 

რომელიც ყურადღებას მიიქცევს და აიძულებს მომხმარებელს, დააკვირდეს მას გადაგდებამდე. 

 მნიშვნელოვანია დარიგების ადგილიც. ეცადეთ, ბეჭდვითი სარეკლამო მასალა იმ დროს დაარიგოთ, 

როდესაც ადამიანები სხედან და რამეს ელოდებიან. 

 ბეჭდვითი რეკლამის ცოტა განსხვავებული ფორმაა საინფორმაციო ბიულეტენები, წლიური ანგრიშები და 

ჟურნალები. მათი მიზნობრივი ჯგუფიც განსხვავებულია, რადგან ამ მასალას ჩვენ ქუჩაში კი არ ვარიგებთ, 

არამედ პარტიორებს, დონორებს, მედიას და სხვა ისეთ მიზნობრივ ჯგუფებს ვუგზავნით, რომლებიც მეტად 

არიან დაინტერესებული ჩვენი საქმიანობით. ამის მიუხედავად, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ისევე, როგორც 

სხვა სახის რეკლამასა და მთლიანად კომუნიკაციებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში, აქაც უდიდესი 

მნიშვნელობა აქვს კრეატივს. 

რეკლამა ბეჭდვით მედიაში 

იყო დრო, როდესაც ბეჭდვით მედიაში განთავსებული რეკლამა დიდი პოპულარულობით სარგებლობდა და საკმაოდ 

ეფეტიანი იყო, თუმცა ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად ჟურნალგაზეთებიც ელექტრონული გახდა. ასეთ 

შემთხვევაში უნდა განვიხილოთ რეკლამა რეიტინგულ ინტერნეტპორტალებზე. ხოლო თუ კლასიკურ ბეჭდვით მედიას 

დავუბრუნდებით აქ განთავსებული რეკლამა შეიძლება გამოგვადგეს იმ მიზნობრივ ჯგუფებში შესაღწევად, რომლებიც 

არ არიან სათანადოდ დაფარული ინტერნეტმომსახურებით, ან თუ ასაკოვან ჯგუფებზე ვაკეთებთ აქცენტს. 

რეკლამა სოციალურ მედიაში და ინტერნეტპორტალებზე 

რეკლამის ეს სახე დღეს საკმაოდ გავრცელებული და ერთერთი ეფექტიანი ფორმაა ჩვენი „პროდუქტის“ 

რეკლამირებისთვის. ეს რეკლამა მიზნობრივ ჯგუფებზე მეტად ზუსტი აქცენტირების საშუალებას იძლევა და მისი 

ყურებადობის აბსოლუტურ მონიტორინგს გვთავაზობს. 
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მაგალითად: 

 ინტერნეტპორტალები (myvideo.ge, IPN და სხვა) ბევრ ინტერნეტპორტალს გამოსაჩენ ადგილზე აქვს 

მითითებული ვიზიტორების რაოდენობა. თუ ჩვენ განვათავსებთ ბანერს, ასეთი სახის პორტალზე, შეგვიძლია 

მონიტორინგი გავუწიოთ თუ რამდენმა ადამიანმა, ან მიზნობრივი ჯგუფის რა პროცენტმა იხილა ჩვენს მიერ 

განთავსებული რეკლამა.. 

 სოციალური მედიის პლატფორმები (Facebook, Youtube და ა.შ.). ეს პლატფორმები პირდაპირ გვაძლევს 

მონაცემს, რამდენმა ადამიანმა ნახა ჩვენი რეკლამა, რამდენმა მოიწონა. თუ Youtubeს ვიყენებთ, იმასაც 

შეგვიძლია ვადევნოთ თვალი, რა დინამიკით უყურა მომხმარებელმა ჩვენს რეკლამას და ა.შ. 

კომუნიკაციის ეფექტიანობის შეფასება 

კომუნიკაციის ეფექტიანობა შეიძლება სამი დონის მიხედვით დაჯგუფდეს და შეფასდეს ყოველ დონეზე დასახული 

მიზნების შესრულების შესაბამისად. 
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