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Уводна реч 
 
 

Овај уџбеник је намењен свима који изучавају спорт или се њиме баве, будућим и 
садашњим професионалцима који теже да спознају, разумеју и оспособе се да 
примене у пракси све елементе који су уграђени у савремени концепт спорта и све 
његове окоснице. 
 
Речено маркетиншком терминологијом, књига је намењена циљној групи спортских 
зналаца и обожавалаца свих узрасних група. 
 
Спорт је древна људска активност настала као спој потребе за заједничким 
друштвеним активностима и задовољствима, потребе за истицањем појединца у 
групи, али и за готово уметничким обликовањем тела које је представљало врсту 
античке нарцистичке опсесије. 
 
Спорт је, такође, претеча тимског рада који је, пак, опсесија новог миленијума. 
 
Док се кроз векове спорт одувек додиривао са уметношћу, још од старих Грка  и то 
кроз луксузно задовољство које пружају обе ове активности и творцу и конзументима, 
данас, када је мултидисциплинарни приступ неписан закон, спорт је постао 
парадигма савршеног споја психофизичког задовољства и пословне успешности. 
 
Уметничко  дело одликује реткост, а само ретко га прати и финансијски успех, спорт 
који допире до свих има додатну одлику- масовност. 
 
Захваљујући развоју модерних маркетиншких дисциплина у прошлом веку, спорт је 
једном ногом у пољу естетског доживљаја, а другом је закорачио у модеран бизнис. 
И друге су науке модерног доба допринеле томе, а посебно психологија без које се 
не може замислити успешно креирање индивидуалног или корпоративног имиџа. 
 
Правила, календари, наступи и резултати су део великог броја задатака маркетинг 
менаџера у спорту. Спорт захтева свеобухватну припрему за успешан наступ пред 
јавношћу. 
 
Надам се да ће овај уџбеник дати скромни допринос првим „спортским“ корацима на 
путу ка идеалу савршенства у области спортског маркетинга. 
 
                                                                                                                                   Аутор 
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1. ОСНОВЕ МАРКЕТИНГА У СПОРТУ 

 

1.1.  ИНДУСТРИЈА СПОРТА 
 

Спорт је универзални феномен који превазилази социјалне, религиозне и 
језичке баријере. Спорт и мас медији имају симболичну везу. 

С једне стране, масовни медији су одговорни за претварање организованог 
спорта из релативно минорног елемента културе у глобалну друштвену институцију. 

С друге стране, спорт је привукао пажњу аудиторијума на мас медије и отворио 
им простор да заједно са спонзорима стварају профит.  

Почетком 21. века спорт постаје озбиљан бизнис.  
Учесници спортског бизниса створили су нову привредну грану- индустрију 

спорта. Индустрију спорта чине сви људи, организације и активности које су 
укључене у производњу, промоцију и организацију спорта, фитнеса или рекреације 
(играчи, компаније које производе спортску опрему, одећу, обућу,маркетинг агенције, 
медији, спонзори и оглашивачи, спортски менаџери, агенти, спортски објекти). 

Спољно окружење индустрије спорта чине компаније које производе спортску 
опрему, одећу, обућу, маркетинг агенције, спонзори, оглашивачи, медији а 
унутрашње окружење чине спортисти, тренери, менаџери, спортске организације. 

Маркетинг у спорту је важан сегмент  индустрије спорта. 
Бављење маркетингом у спорту је данас једно од најпрофитабилнијих и 

најпожељнијих занимања. 
 

 

1.2. ПОЈАМ  МАРКЕТИНГА 
 
Реч маркетинг потиче од енглеске речи “маркет” која значи тржиште.  
Маркетинг је појам који има више значења. Основни су: 
 

a)  економски процес;  
б)   пословна функција;  
в)   пословна концепција  

  г)   научна област. 
 
Маркетинг је економски процес који повезује производњу и потрошњу, 

омогућавајући да производи и услуге иду потрошачима, а информације о потребама 
потрошача произвоџачима. 

Маркетинг је пословна функција која обухвата, све активности које су неопходне 
да се идентификује и задовољи тражња – да се усмери ток производа и услуга од 
произвоџача до потрошача односно корисника његових производа и услуга. 

Маркетинг је пословна концепција или став предузећа према својој улози у 
привреди и друштву и значи усмереност ка задовољавању идентификованих потреба 
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грађана као потрошача, привреде и друштва у одређеним употребним вредностима 
(производима и услугама) уз остварење дохотка. 

Данас је опстанак предузећа на развијеном, глобалном тржишту могућ само 
уколико менаџмент предузећа води рачуна о променама окружења, потребама и 
захтевима тржишта. 

Савремена дисциплина маркетинга која се бави односима са циљним групама 
и која превазилази строге границе делокруга организације и делокруга тржишта 
уводећи купца, односно корисника у саму организацију назива се релациони 
маркетинг( пример: маркетинг на филму , маркетинг у спорту,..). Познавање 
понашања потрошача је основ маркетинга. 

 
 

1.3.  МАРКЕТИНГ АКТИВНОСТИ 
 
Схватајући маркетинг као концепцију пословног одлучивања по којој се 

остваривање добити предузећа везује за његову способност да разуме систем 
људских потреба, и да инструменте своје пословне политике бира, имајући у виду 
дугорочне интересе потрошача и тенденцију у развоју материјалних ресурса, 
нормално је да плански процес буде прожет настојањима да се уважава тенденција у 
кретању обима и структуре тржишних потреба. 

 Резултат маркетинга треба да буде олакшавање доношења одлука и од 
стране произвоџача и потрошача,а у вези са развојем и коришћењем технологије у 
сврхе које су опет одређене на бази интеракције произвоџача и потрошача. Вредност 
маркетинга огледа се у степену у ком омогућава произвођачу и потрошачу да ступе у 
дијалог . 

Маркетинг план је основни плански документ и служи као инструмент за 
предузимање маркетинг акција за реализацију пословања у планском периоду. План 
маркетинга је такође и стандард на основу којег ће се оцењивати укупна ефективност 
и ефикасност остваривања маркетинг функције у планском периоду. Маркетинг 
повезује шансе и опасности са ресурсима предузећа и служи као основа за избор и 
алокацију свих релевантних околности. 

Маркетинг игра важну, истински критичну улогу у стратегијском планирању 
предузећа. Наиме, ако стратегијско планирање схватимо као управљачки процес 
развоја и одржавања виталног односа између циљева и ресурса предузећа и шанси  
из окружења, произилази да ово планирање неизбежно мора да буде обогаћено 
концепцијом маркетинга. 

Значај маркетинга у стратегијском планирању предузећа садржи  неколико 
момената. 

 
• Планери стратегијског пословања ослањају се на маркетинг у домену 

проналажења и избора идеја за нове производе и тржишне шансе. 
• Маркетинг им помаже да оцене сваку шансу, посебно са становишта да ли 

је тржиште довољно велико и да ли предузеће има довољно снаге да искористи 
дату шансу. 
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• Маркетинг има задатак да развије детаљан маркетинг план за сваки нови 
подухват скицирајући производњу, ценовну, дистрибутивну и промоциону 
стратегију и тактику. 

• Маркетинг особље је оговорно за извршавање сваког плана на тржишту. 
• Маркетинг особље мора да оцењује кретање резултата, предузима 

корективну акцију тамо где се јави потреба,а и да саветује стратегијске 
планере у случају угрожености предмета пословања предузећа. 

 
Циљеви планирања маркетинга произилазе из потребе да предузеће усклади 

своје циљеве, могућности и стратегију раста са динамизмом тржишних потреба, и да 
програмира активност како би задовољавајући праве потребе потрошача остварило 
довољну висину добити. У том свом настојању, предузеће долази у позицију да 
иновира како производни микс, тако и начин његовог нуђења потрошачима. У том 
смислу, планирање маркетинга помаже да се утврди могућност реаговања предузећа 
на изазове из технолошког и тржишног окружења.  

План маркетинг активности је производ процеса планирања као фазе  
процеса управљања. План маркетинг активности прецизира правац акције на 
домаћем и међунарнодном тржишту. Маркетинг план је ограничен временски док је 
планирање маркетинг активности  непрекидан процес. Маркетинг план се доноси 
ради усклађивања циљева и средстава за њихово остварење. Њиме се добијају 
одговори на питање шта, ко, где, како и када да уради нешто,и то у одређеном 
временском периоду. Маркетинг план треба да обухвати све компоненте маркетинг 
микса ( производ, цена, канали продаје и промоције), раздвајајући их према потреби 
на њихове саставне елементе. 

Предузеће мора бити реално у оцени својих могућности и у односу на 
идентификоване потребе на тржишту. Неопходно је усклађивање свих планова са 
планом маркетинга да би се одговорило на питање да ли је предузеће у стању да 
створи програме и планове који ће му обезбедити жељено учешће на тржишту и 
остварење планираног дохотка. Због тога је план маркетинга само полазна основа за 
израду других планова, што значи да му се сви планови  прилагођавају као и да се  
он прилогођава њима, у процесу планирања. 

Маркетинг план је саставни део укупног плана предузећа. Улога маркетинг 
плана је да интегрише све појединачне планове у јединствену целину. Такође једна 
од улога маркетинга је да идентификује све могућности да се допринесе 
задовољавању потреба потрошача, привреде и друштва. Да би се могао планирати 
рад и развој на кратки као и на дуги рок потребно је да се познаје значај, обим, начин 
испољавања потреба и времена у коме потребе траба да се задовоље. 

Једна од карактеристика система планирања је континуелност. Континуелност 
између осталог значи да се у одређеним временским интервалима врши 
преиспитивање пословне оријентације и евентуално њено модификовање у већем 
или мањем степену. 

Код средњорочних и дугорочних планова од великог је значаја сарадња и 
повезаност маркетинга  и истраживања и развоја. Маркетинг без истражњавања и 
развоја, није сасвим ефикасан и поуздан . Данас чак и значајне технолошке 
иновације које нису усаглашене са истраживањем и развојем тржишта, доживљавају 
неуспех. Одлуке о иновацијама су одлуке са великим ризиком.Да би се тај ризик 
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минимизарао потребно је прибавити потребне податке о евентуалној реакцији оних 
чије потребе треба да задовоље, односно оних у чији систем потрошње треба да се 
укључе. 

Планске одлуке се доносе на основу анализе свих прикупљених информација. 
Међу овим информацијама од посебног значаја су оне коју даје маркетинг 
информациони системи. Временски фактор је веома битан у доношењу планских 
одлука пошто тржиште, на којем предузеће реализује своје производе и услуге, има 
временску димензију. 

Планирање је најефикаснији начин припремања предузећа за будућност. 
Маркетинг политика даје неопходан оквир за конституисање маркетинг плана. 

Маркетинг план, поред тога што је средство за свакодневну акцију маркетинг сектора, 
јесте и стандард за идентификовање одступања од плана. 

Велики број аутора дао је своје мишљење о томе како треба поставити процес 
планирања маркетинга у предузећу. Међутим и поред извесних разлика, углавном се 
све своди на исто. Према  Филипу Котлеру, процес планирања маркетинга у 
предузећу се одвија кроз следеће фазе: 

 
1. Дијагноза: где је предузеће сада и зашто? 
2. Прогноза: где иде предузеће? 
3. Циљеви: где предузеће треба да иде? 
4. Стратегија: који су најбољи начини да се тамо стигне? 
5. Тактика: које специфичне акције треба предузети, и када? 
6. Контрола: која мерила пратити да се види да ли је план предузећа успео? 

 
Дијагноза и прогноза (1 и 2) се називају анализом, док се четврта и пета фаза 

најчешће групишу заједно у једну фазу процеса планирања и називају- 
програмирање. 

Да би планирање маркетинга било рационално, потребно је дати прецизну 
оцену позиције предузећа на тржишту. Предузеће које је прихватило концепт 
маркетинга треба да одговори које потребе купаца задовољава и како се производи и 
услуге уклапају у систем потрошње потрошача или корисника. 

Предузеће мора бити реално у оцени својих могућности у односу на уочене 
потребе тржишта. Планови морају одговарати могућностима предузећа. Потребно је 
прецизирање приоритета акција и креирање организације која ће да их оствари. Да 
би се реално оценио положај и перспектива предузећа на тржишту потребно је имати 
у виду комплетан процес пословања. Такође је потребно извршити и поређење са 
предузећима која обављају исту или сличну делатност. 

Непосредно после тога треба извршити поређења у предузећу међу појединим 
групама производа да се оцени степен рентабилности сваке групе производа 
посебно. 

На основу поуздане анализе (дијагнозе и прогнозе) позиције предузећа на 
тржишту, могуће је прићи формулисању циљева, и одлучивању о стратегији и 
тактици. Маркетинг план има задатак да укаже на пут како да се превазиђе размак 
између садашње и жељене позиције предузећа. Маркетинг планови и програми 
морају да имају способност прилагођавања новонасталим ситуацијама, док 
маркетинг информациони систем мора да обезбеди адекватне информације за 
планске одлуке које усмеравају маркетинг активност. 
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1.4.  МАРКЕТИНГ У СПОРТУ 
 
Маркетинг у спорту је дисциплина спортског менаџмента која подразумева 

процес дизајнирања и имплементације активности при производњи, формирању 
цена, промоцији и дистрибуцији спортског производа, у складу са потребама 
потрошача а зарад остваривања циљева компаније. 

Постоје два основна вида спортског ангажмана: 
 

a) бити учесник: репрезентативац, фитнес спортиста и рекреативац 
b) бити посматрач: онај који посећује утакмице, онај који гледа утакмице  преко ТВ 

или онај који чита спортске магазине 
 

Имајући у виду да је маркетинг у спорту део индустрије спорта, постоји подела 
на маркетинг спољашњег окружења спорта (спортска опрема, одећа , обућа, 
маркетинг агенције, спонзори, оглашивачи, медији) и маркетинг унутрашњег 
окружења спорта (спортисти, тренери, менаџери, спортске организације). 

Активности маркетинга у спорту усмерене су ка реализацији спортских циљева, 
задатака и програма.Основна тенденција је проналажење финансијске подршке за 
реализацију спортских програма. 

Маркетинг у спорту не би смео да задовољава једнострано потребе компанија, 
медија, инвеститора, и да дозволи да спорт буде искључиво средство за 
остваривање финансијских прихода, већ би требало постићи равнотежу која би 
доносила добробит и спортистима, тренерима и осталим актерима унутрашњег 
окружења индустрије спорта. 

Суштина маркетинга у спорту је креирање сопственог производа и његово 
пласирање на тржиште. 

 
 

1.5.   МИСИЈА СПОРТА 
 
Људи имају потребу за физичком активношћу и то је основни друствени значај 

спорта.С друге стране, спорт је професија многим људима, те је и извор 
егзистенције. Спорт је део културе али и научно-образовног система. 

Спорт је и бизнис. Спорт се до те мере протегао  у све сфере  друшвеног живота 
и постао нераздвојив део да се с правом каже да је спорт огледало стања у држави. 

Спортисти су представници нације, својеврсни витезови савременог друштва, 
они поседују храброст, достојанство, одважност, племенитост – једном речју, 
спортски дух. 
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1.6.   ПРОФИТНЕ И НЕПРОФИТНЕ СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
 

За време комунизма спорт је финансирала држава. У то време спорт је био под 
контролом државе и није било простора а ни претеране потребе за 
осамостаљивањем, односно предузимањем маркетиншких стратегија у циљу 
прибављања финансија за спортске програме. 

У капиталистичким земљама, маркетинг је уведен као део менаџмента 
спортских организација а из буџета државе финансирани су само спортски догађаји 
са националним интересом. 

У земљама бившег социјализма, спорт се окреће ка тржисту.Окретање спорта ка 
тржисту представља опасност за саму мисију спорта јер данашње тржиште, због 
велике конкуренције и развијене свести потрошача, немилосрдно  продаје идеје, 
робу и људе, срљајући у комерцијализацију и губећи елементарну оригиналност, која 
је у домену спортског духа, приоритет. 

Профитне спортске организације одговарају за профит и њиме располажу, док 
се непрофитне труде да кроз пореске олакшице профит вежу за њихове 
организације.Разлика између профитних и непрофитних организација је пре свега у 
правном статусу организација.Непрофитне организације стварају профит да би исти 
у целости уложили у сопствени развој, од прихода непрофитних организација не 
смеју се финансирати власници организације, јер се приход стиче искључиво кроз 
државне субвенције.Власник непрофитне организације може бити држава али и 
приватно лице. 

Већина спортских организација има статус непрофитних организација. 
Непрофитне организације, за разлику од профитних којима је циљ профит, теже 

остварењу спортске мисије-а то је остваривање одличних спортских резултата. 
 
 

1.7.   ШИРЕЊЕ МАРКЕТИНГА У СПОРТУ 
 
Спортски маркетинг се усмерава на објекте или субјекте спорта. Основна је 
подела на: 
 
 
Маркетинг личности ; интерес тржиста према спортским личностима, стварање 
тзв.персоналног бренда, примери: Мајкл Џордан, Дејвид Бекам, …   

    Маркетинг места;продаја простора у спортским објектима;примери: Медисон 
Сквер Гарден, Вембли,… 
Маркетинг идеја: друштвено-спортске идеје;примери: фитнес, спорт за децу 
Маркетинг организација; привлачење спонзора, медија и гледалаца, примери: 
Олимпијаде, шампионати,… 
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1.8.  СПОРТСКО ТРЖИШТЕ 
 

Потенцијали спортског тржишта се нису  ни назирали почетком    20-ог века. 
20-их година 20-ог века први радио пренос спортске утакмице отвара врата 

развоју спортског тржишта. И новине почињу да пишу о спорту.У тренутку када се 
проширио спортски аудиторијум,и то на онај аудиторијм изван самог места 
такмичења, јавља се и прво интересовање компанија за спорт. 

Прави бум спорта догодио се са првим телевизијским преносом спортског 
такмичења педесетих година прошлог века. 

Данас спортски аудиторијум чини петину укупног становништва планете, а све 
захваљујући масовним медијима, пре свега телевизији. 

Поклоници спорта су широки аудиторијум, једна мешовита циљна група, 
различитих година, образовања, као и пола, али сви су они уједињени љубављу 
према спорту. 

Маркетиншки стручњаци су схватили да је спорт одличан простор за пласирање 
различитих информација пажљиво упакованих у спортски производ. 

Спортски навијачи,они који гледају утакмице на ТВ, читају новине или слушају 
радио пренос, су тзв. примаоци спортских информација и потенцијално су тржиште 
за најразличитије маркетиншке понуде. 

Познавање специфичне психологије спортског аудиторијума уз планске 
маркетиншке активности, може потенцијално циљно тржиште претворити у 
конзументе, односно потрошаче жељене робе или услуге која се нуди релационим 
маркетингом у спорту. 

На пример: компаније Мек Доналдс, Кока-кола и сл. имајући у виду специфичну 
психологију спортских навијача и њихову фанатичну везу са изабраним спортским 
тимом, обожавање обележја омиљеног тима, али и чињенице да навијачи навике са 
стадиона често преносе и у свакодневни живот, одлучивале су се за марткетиншку 
стратегију продаје својих производа на спортским стадионима. 

На тржишту постоје само две опције: бити купац или бити продавац. 
Спортска организација врши обе улоге: продаје спортске услуге, али је и сама 

купац производа из унутрашњег и спољашњег окружења индустрије спорта (играчи, 
опрема,..). Спортско тржиште је , заправо, додатно тржиште за пласирање циљева 
различитих компанија. 

Амерички аутор К.М.Брукс поделио је спортско тржиште на три тржишта 
примарног нивоа и три тржишта секундарног нивоа. 
 
Примарно тржиште чине :  

1.   учесници (спортисти, тренери,..) 
2.  гледаоци (бирају врсту спорта, клубове, спортске догађаје према   

сопственим афинитетима) 
3. волонтери (пружају помоћ или дају новац путем чланарина, донација и сл.) 

 
Секундарно тржиште чине: 

1.  оглашивачи 
2.  спонзори 
3.  купци спортских марки 
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Потрошачи  у оквиру  спољашњег окружења спорта су: 
 

1. аудиторијум (гледаоци, навијачи,..) 
2. оглашивачи и спонзори (куповина права рекламирања) 
3. медији (ексклузивно право преноса) 
4. привреда (производња и продаја спортске марке) 
5. маркетинг агенције ( посредничке услуге при куповини рекламног простора 

или права ТВ преноса) 
6. спортске организације (куповина играча) 

 
Потрошаче у унутрашњем окружењу могуће је поделити на: 
 

 1.   учеснике (куповина опреме, одеће) и 
 2. спортски аудиторијум ( куповина спортске одеће, обуће или  производа    

које нуде спонзори и оглашивачи) 
 

 

1.9.   МАРКЕТИНГ МИКС 
 

Маркетинг микс је важан сегмент савременог пословања и огледа се у 
комбиновању различитих инструмената маркетинга зарад постизања циљева 
компанија. 

Елементи маркетинг микса класификују се на основних тзв. 4П, односно 
проширених 7П: 

• производ (product) 
• цена (price) 
• дистрибуција и продаја (place) 
• промоција (promotion) 
• људи (people) 
• пружање услуга (process) 
• физичка средина у којој се услуга пружа (physical  evidence ) 

 
Поменути елементи се у даљим активностима комбинују са тзв. 3Ц: 

• обезбеђење интереса потрошача (consumerism) 
• контрола коришћења ресурса (control) 
• очување околине (conservation) 

 
Производ је основни инструмент маркетинг микса. 
Квалитет маркетинг микса условљен је квалитетом запослених, структуром 

средстава за рад, финансијском моћи и маркетинг - менаџмент стратегијама. 
 
Основни задаци маркетинг микса су: 
-комуникацијски ( пласирање производа и побуђивање пажње потрошача 
-оперативни (дистрибуција, продаја) 
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1.10.  СПОРТСКИ ПРОИЗВОД 
 
 

Спортски производ је све оно што задовољава потребу и тражњу на тржишту. 
Спортски производ  могу бити услуге, физички објекти, места, организације или 
личности. 

Спортски производ могу бити  патике Реебок, рекет Принце, тренерка Нике, али 
и спортиста Дејвид Бекам . 

Важан спортски производ је и сам спортски резултат јер се на њему базира 
палета будућих спортских производа. 

Спортски производ је могуће поделити на следеће аспекте: 
1. спортски имиџ 
2. спортски догађај 
3. спортска марка 
4. спортска услуга 

 
Сваки производ мора имати свој идентитет, намену, опис, облик, паковање. 

Производ има свој век трајања.То је период интересовања, односно реалне 
потребе за датим производом. У случају спортског производа, век трајања је везан за 
спортски резултат, односно репутацију. 

Четири фазе животног циклуса производа су: 
 

• пласирање на тржиште 
• фаза раста интереса 
• фаза зрелости 
• фаза пада или застаревање 

 
На пример: клубови могу имати стабилан-вечни животни циклус (Партизан или 

Звезда), док спортисти увек имају век трајања. Постоји могућност да неки клуб дуго 
буде у фази пада или пак ,као неки европски фудбалски клубови (Гетеборг, 
московски Спартак), дуго буду у фази раста и прогнозира се њихов даљи напредак у 
фази зрелости. 

Претпоставља се да су клубови у фази раста и зрелости стекли одговарајућу 
препознатљивост, односно изградили одређени стил   ( Реал, Манчестер, 
Барселона,...). 

Животним циклусом спортског производа може се управљати правилним 
стратегијама маркетинг менаџмента. 
 
 

1.11.  СПОРТСКА УСЛУГА 
 

Филип Котлер дефинисао је услугу као било који подухват који једна страна нуди 
другој и не мора имати материјални облик. 
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Спортске услуге су,на пример, физичке вежбе у фитнес центрима, спортске 
обуке, активан одмор и сл. 

Спортске услуге се често комбинују са спортским производом. На пример: 
рентирање рекета за тенис у комбинацији са вежбањем тениса. 

Карактеристике спортске услуге су: 
 

• нематеријални облик –неопипљивост 
• недељивост- услуга је увек целовита, недељива од извора услуге, 

интерактивни је однос примаоца и даваоца услуге (пример: спортска масажа 
или тренинг) 

• век трајања -услуга живи онолико колико за њом постоји потреба 
• нестандардност: спортска услуга нема јединствени стандард, јер се базира 

на индивидуалном приступу вежбању (различите тактике различитих тренера, 
или различити резултати клијента везани за његово психо-физичко стање) 

• инволвираност: клијент је увек укључен у избор обима и интензитета услуге 
• поверљивост: клијент мора имати поверење у пружаоца услуге (избор 

тренера) 
 

Подела услуга према циљу: 
 

   1. развој  психо-физичких капацитета ( аеробик, бодyбилдинг,..) 
              2. обука (спортске сколе) 
              3. продаја спортских знања и технологија 
 

Подела услуга према извору: 
 
             1. услуге које пружају људи (тренери, учитељи,..) 
             2. услуге које пружају апарати, реквизити и сл . (кућна теретана) 
             3. услуге које пружају људи уз помоћ апарата (тренажери) 
 

Клијент је увек присутан при добијању спортске услуге. Спортска услуга 
подразумева деловање на психо-физикус клијента, односно корисника услуге. 
 

Мотиви коришћења услуга могу бити: 
 

• друштвени 
• лични 

 
Услуге могу бити индивидуалног или колективног карактера. 
 

1.12.   МАРКА ПРОИЗВОДА 
 

Према Ф.Котлеру марка производе се дефинише: 
«Марка производа је име, термин, знак, симбол или комбинација која служи да 
идентификује производ или услуге једног произвођаца и да их издиференцира од 
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производа конкурената.Име марке може да се састоји од речи, реченица, бројева 
или комбинација.Знак марке је део марке производа који се може препознати, али 
се не може изговорити.То су симболи, дизајн , боја и сл.Заштитни знак је законом 
заштићена марка или део марке прооизвода који је у искључивој употреби 
одређеног предузећа.Заштитни знак  штити и укључује права продаваца да 
користе и употребљавају имена и знак марке.« 
 

Трговачка марка је део производа, то је симбол одређеног дизајна који користи 
само један дистрибутер. 

Генетичка марка се односи на више производа који се продају под једном 
марком.Генетички производи су јефтинији до 30% од производа са јединственом 
марком. 

Да би се изградила успешна марка потребно је извршити низ маркетиншких 
анализа које би пружиле следеће податке: 
 

-које су одлике успешне марке и како је изградити; 
-начини за повећање вредности марке и тиме финансијске добити компаније 
-када вршити гашење марке и сл. 

 
Две основне стратегије за именовање марке производа су : 

 
• стратегија индивидуалних имена марке ( компанија не везује своје име за 

име производа) 
• стратегија фамилијарне марке ( сви производи се везују за име компаније) 

 
Успешна марка производа је она која је задобила поверење потрошача, која има 

висок удео на тржишту, купци су јој лојални и високо је позиционирана на тржишту 
које се стално шири. 

На смањење популарности, односно профитабилности производне марке утиче 
појава нових конкурената, промена укуса и навика потрошача. 

У таквим кризним ситуацијама прибегава се стратегији ревитализације марке 
која се огледа у ширењу обима тржишта или стратегији репозиционирања марке 
која подразумева побољшање карактеристика производа. 
 
 

1.13.   СПОРТСКА  МАРКА или  БРЕНД 
 

Спортска марка или спортски бренд је назив, име, знак, симбол, лого који служи 
да би разликовао једну спортску организацију или спортски производ од других 
присутних на спортском тржишту. 

Сваки клуб и сваки спортиста представља производ са спортском марком коју 
карактерише одређени квалитет и статус. 

Статус такве робне марке се постиже временом, тј. ствара се кроз време на 
основу остварених спортских резултата. Спортски резултат је променљива 
категорија и самим тим је и статус спортске марке варијабилан. 
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Пре свега се мисли на колебања у тржишном интересу за одређеном спортском 
марком у одређеном временском тренутку (репутација тренера, играча, тима,..). 

Статус робне марке спортског производа се теже стиче али се и кредибилитет и 
траженост дуже задржава (нпр. Нике, Адидас и сл. су тзв.вечни спортски брендови). 

Основни елементи робне марке су: 
 

• назив 
• знак-лого (грб) 
• боје , односно колорит симбола 
• трговачки знак ( законом заштићен лого који се појављује у 
комерцијалној употреби) 

 
Име, знак-лого и остали симболи сматрају се маркираним спортским производом 

на тржишту.У стратегијском маркетинг приступу могу се користити и делови 
маркираног производа у оквиру неких планираних активности (нпр. Само логотип 
одштампан на мајицама). Могуће је откупити право на коришћење целе спортске 
марке или дела у циљу постизања маркетиншких ефеката на тржишту. На пример 
мајица са логотипом неког спортског клуба је за произвођаца мајица примарни 
производ, али је за власника употребљеног логотипа секундарни спортски производ. 

Стратегије употребе робне марке на тржишту зависе од циљне групе (нпр. на 
навијачке сувенире штампа се лого и назив,а на женске блузе само знак или колорна 
шема). 
 
 

1.14.  ЛИЦЕНЦИРАЊЕ 
 

Бизнис лиценцирања спортске марке развио се у Америци. 
Лиценцирање је уговором регулисано право коришћења заштићене спортске 

марке од стране физичког или правног лица, као купца права. 
Реализацији лиценцирања претходи потписивање лиценцног уговора, плаћање 

накнаде – ројалити, и придржавање правила прописаних лиценцним уговором. 
Накнада или ројалити је обицно 8%-10% од цене продатог производа у 

малопродаји. 
Велики проблем у трговини лиценцним правима представља нелегална 

производња и продаја производа са заштићеном спортском марком, која износи чак 
1/3 укупног лиценцног годишњег обрта. 

Форме лиценцирања: 
• лиценцирање спортске марке (продаја права на коришћење) 
• лиценцирање као вид спонзорства (право спонзора на употребу спортске 

марке) 
• лиценцирање спортског догађаја ( стварање робне марке од одређеног 

спортског догађаја) 
• лиценцирање спортске марке у циљу повећања тржишне потражње ( 

куповина права на нпр. коришћење лика спортисте у рекламама за 
одређени производ) 
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• лиценцирање продаје аутограма на спортским производима 
 

Процедура лиценцирања спортске марке подразумева следеће кораке: 
1.  одређивање менаџера, буџета, менаџерског тима  
2. доношење одлуке о симболу спортске марке (психолошки аспекти избор, 

колорна шема, графички дизајн,..) 
3.  законска заштита спортске марке( ауторско право) 
4.  израда бизнис плана за комерцијализацију спортске марке 

 
Појава спортске марке на разним производима заправо служи стварању утиска 

продуженог спортског догађаја. 
 
        

1.15.  ЦЕНА СПОРТСКОГ ПРОИЗВОДА  
 

Цена је један од основних елемената пословне политике .Преко цене компанија 
мери остварени приход, тржишно учешће и профитабилност. 

Поступак формирања цена је активност одређивања коначне цене коју 
компанија пласира на тржишту. 

Цена може бити утврђена на следеће начине: 
-паушална или бруто цена 
-јединична цена 
-комбинација паушалне и јединичне цене 
-цена трошка и проценат добити за произвођача 
-фиксна цена (која се не сме премашити) 

Поступак одређивања цена врши се кроз следећих шест поступака: 
- циљ формирања цене (остваривање зараде, освајање новог тржишта, 
потискивање конкуренције, итд.) 

- утврђивање тражње ( цена утиче на ниво тражње, тражња и цена су 
обрнуто сразмерне, што значи што је цена виша тражња је мања и 
обрнуто) 

 - процена трошова ( ниво траже је »плафон« цене, а ниво трошкова је 
»под« цене) 

- анализа конкуренције (цене и понуда) 
- избор методе формирања цене: 
метод троскови плус (трошак+маржа);  
метод прага добитка (одређивање цене у складу са висином профита 
који се жели остварити) 

- избор коначне цене (одређивање цене на основу извршених претходних 
поступака и анализа и избор једне цене из распона могућих цена) 

 
Цена на спортском тржишту зависи пре свега од природе спортског производа 

(куповином карте за утакмицу-плаћена је улазница, плаћање услуга тренера 
подразумева плаћање хонорара за његов рад; спортиста добија месечну плату, 
награду за потпис уговора са одређеним клубом, за освојени трофеј добија награду 
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за пласман; продавац лиценцних права добија ројалити, власник фитнес клуба 
добија новац у виду чланарине,итд). 

На спортском тржишту је због специфицности различитих спортских производа 
веома тешко утврдити јединствену цену производа. (нпр. лакше је утврдити 
јединствену цену за улазницу за спортско такмичење, него за цену лиценцног права 
или откупа играча). 

Могући циљеви који су полазиште формирања цена спортског производа су: 
-профит (приход минус расход) 
-повећање учешћа на тржишту и тиме ширења утицаја на токове тржишта 
-праћење цена конкурената 
-стварање производа који су веома цењени и сматрају се престижним за 

квалитетан имиџ. 
На формирање цене спортског производа утичу: 

• статус спортске организације (репутација, углед,...) 
• карактер спортског производа 
• распрострањеност спортског тржишта 

 

 

1.16.  ДИСТРИБУЦИЈА СПОРТСКОГ ПРОИЗВОДА   
 

Дистрибуција или канали продаје  повезују активности произвођаца са 
потребама и потражњом потрошача. 

Микс дистрибуције обухвата низ активности које се обављају на путу производа 
од произвођаца до корисника. 

Данас дистрибуцију у већину случајева врше посредници , а не произвођаци. 
Да би се донела права одлука о избору дистрибутивних канала врше се анализе 

купаца , тј.потрошача и производа. 
У оквиру анализе потрошача обраћа се пажња на куповну моћ, куповне навике, 

мотиве, приврженост одређеној робној марки. Циљ оваквих анализа је добијање 
података о изгледу продајног места по жељи потрошача. 

У оквиру анализе производа прибављају се подаци о карактеристикама 
производа, утиску потрошача о одређеном производу и  мотиви купца да купи баш 
одређени производ. 

Избор дистрибутивних канала је важан елемент успешности компаније на 
тржишту. Пре свега је важна профитабилност канала (трошкови дистрибуције су око 
20% од крајње цене производа) јер је без исте немогуће постићи конкурентску 
предност. 

Критеријуме које би менаџмент требало да размотри при избору дистрибутивних 
канала су: 

-трошкови дистрибуције 
-оперативност 
-обим продаје 
-ниво цене 
-утицај на стратегију позиционирања 
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-покривеност тржишта 
-број посредника у дистрибутивним каналима 
-поузданост дистрибутивних канала,итд. 
 

Произвођачи би требало да у пословање уведу систем контроле дистрибуције, 
односно канала продаје како би осигурали остварење својих пословних циљева. 

Канале дистрибуције треба с времена на време усавршавати и мењати у складу 
са тржишним променама и потребама. 

Дистрибутивни канали у спорту могу бити директни или алтернативни. 
Директни канали подразумевају директну доставу, без посредника, спортског 

производа потрошачу.На пример: спортске организације најчешће продају улазнице 
за спортске утакмице директном продајом, продаја спонзорства врши се директним 
договором између спортског менаџмента и менаџмента спонзорске компаније. 

Алтернативни канали или посреднички канали подразумевају испоруку спортског 
производа индиректним путевима, преко посредника до крајњег корисника.На пример 
продаја телевизијских права на пренос одређеног спортског догађја најчешће се 
договара преко посредника-маркетиншке агенције. 

Ф.Котлер је канале према функцији поделио на : 
• информативне (прикупљање и ширење информација о потрошачима, 

конкуренцији,..) 
• промотивне (акције усмерене на привлачење потрошача) 
• преговорне ( договори о ценама и ефикасним начинима рада) 
• финансијске  
• повратно информативне (информације о наручивању нових количина 

одређених производа) 
 
На спортском тржишту постоји јака конкуренција. На основу деобе спортске 

публике према спортским афинитетима могуће је делимично извршити сегментацију 
тржишта и минимализовати утицај конкуренције (карте за утакмицу Партизана купују 
»партизановци«). 

Конкурентност на спортском тржишту, пошто је јасно утврђена 
издиференцираност потрошача према спортским афинитетима, окреће се на 
освајање »неопредељеног«: спортског аудиторијума. 

 

1.17.  МАРКЕТИНГ СПОРТСКИХ ДОГАЂАЈА 
 

        Мада се увек каже да је “најважније учествовати у спортском догађају!”, основни 
елемент спорта је такмичење а основни циљ је победа.То је разлог организовања 
такмичења и спортских догађаја. 

Спортски догађај је врло комплексан у организационом смислу али и у броју и 
врсти учесника и на страни такмичара и у аудиторијуму. 

Управо на такмичењу спорт исказује и своју комерцијалну страну и представља 
разлог за укљуцивање маркетинга. 
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Спортски догађај није само НЕИЗВЕСНОСТ пред коначан резултат, већ он 
почиње од момента најаве и припрема. 

На самом догађају, долазе до изражаја пропусти односно ефикасност,и то свих 
актера. 

Успех спортисте и тима је уједно успех спортске организације. 
Спортски догађај је дефинисан као радња и место на којем се одмеравају 

противници тако да је резултат мерило сопствене вредности! 
Спорт је врста стваралаштва и стога је резултат непредвидљив.Он је синтеза 

креативних,умних и физичких снага свих учесника. 
Сваки спортски догађаја има следеће одлике: 

 
1. уско спортске тј такмичарске; 
2. маркетиншке тј финансијске; 
3. медијске; 
4. едукативне (у односу на публику). 

 
Структуру спортског догађаја тј организацију одређују организатори али и 

њихови сарадници из окружења спорта, из индустрије, бизниса, медија.. 
И када постигне комерцијалну димензију спортски догађај не сме бити скрајнут 

већ мора остати у центру пажње јавности. 
Уобичајена је подела спортских догађаја на основу : 

• форме (квалификациони или финални меч) 
• квалитета (врхунски или аматерски спортисти) 
• узраста (јуниори, кадети, сениори) 
• типа спорта (индивидуални или групни спорт) 
• сложености (Олимпијске игре или Студентски турнир) 
• гране спорта ( фудбал, кошарка,...) 

 
Учесници спортског догађаја су: 
 
 1. унутрашњи /спортисти,тренери,менаџери,клубови,организатори…/; 
 2. спољни /спонзори,мас медији,рекламне агенције и потенцијални  конзументи/. 

 
 

1.18.  ПРАВА  И  ПРАТЕЋИ  ПРОИЗВОДИ 
 

За маркетинг, концепт спортског догађаја је врло сложен. Пре свега је тешко 
дефинисати власничку структуру спортског догађаја. Организатори на пример, могу 
бити само за ту сврху једнократно плаћене институције.То могу бити и сами клубови, 
лиге итд. Организатор има одређена права али нема цело власништво. 

Често и сами такмичари учествују у деоби профита зависно од постигнутог 
резултата. 

Власник права на  спортски догађај има један комплет права и може их дакле, 
продавати или уступати. 

Следећа права проистекла из спортског догађаја су најчешћи предмет интереса: 
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1.спонзорска права (право на оглашавање и промоцију) 
2.медијска права (право на преносе,видео-записе,репортаже) 
3.лиценцно право (лиценцирање спортског симбола, логоа, графичког дизајна 
спортског догађаја) 

4.право на продају улазница 
 
Све у свему, спортски догађај је сам по себи у целини спортски производ! 
 
 

1.19.  ПРОДАЈА  УЛАЗНИЦА 
 

Конзументи спортског догађаја и спортска организација ступају у тржишни тј 
купо-продајни однос. Материјални облик овог односа је плаћена улазница. 

Свако такмичење има сталне и повремене или случајне клијенте тј посетиоце 
или пратиоце спортског догађаја. 

Приход екипа од продаје улазница је обично 40-60% од укупне суме продатих 
улазница. Наравно,што нижи ниво клуба или такмичења,то мањи интерес и утолико 
мањи приход. 

Неки клубови чак и немају ставку приход од улазница. 
Празне хале и стадиони указују на тај слуцај.Посећеност је врло битна и као 

подстрек такмичарима,и у економском смислу и смислу даљег развоја одређене 
врсте спорта. 

У старој Југославији просек посећености за Црвену Звезду је био око 25 хиљада 
продатих улазница.Почетком деведесетих је оборен рекорд-продато је преко 1,2 
милиона улазница за Утакмицу купа шампиона (дерби са Партизаном). 

Такмичења међународног нивоа и изнад свих Олимпијске игре имају највећу моћ 
привлачења гледалаца. Фудбал је најинтересантнији на свим нивоима. 

Једна од маркетинг стратегија је продаја сезонских улазница што је нешто као 
куповина књиге док још није ушла у штампу. 

Приход од улазница је ОСНОВНИ ИЗВОР ПРИХОДА спортских организација. 
Ако се зна да ће бити добра посећеност,приход од улазница олакшава унапред 

продају адвертајзинг права (права на оглашавање и рекламу). Лакше се привлаче 
средства спонзора. Велики обим продаје улазница јача публицитет и привлачи 
медије а они опет,са своје стране,укључују додатне спонзоре који имају потребу,пре 
свега за ТВ оглашавањем. 

Маркетинг менаџери који раде за организаторе догађаја и за клубове, имају на 
располагању разне стратегије за убеђивање широког аудиторијума у значај 
одређеног догађаја, и за привлачење посетилаца. 

Мечеви високог рејтинга по знацају и посећености, НЕ захтевају посебне 
маркетиншке стратегије и подстицаје. За неке догађаје се УНАПРЕД рачуна на 
продате улазнице и такав статус догађаја геометријском прогресијом унапред 
привлачи финансијске интересенте. 

Основна два начина оглашавања у циљу промоције спортског догађаја су: 
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1. редовне медијске репортаже и опште информације у средствима јавног 
оглашавања-то је тзв ПР публицитет. Начин презентовања у средствима јавног 
и медијског информисања, сам ће по себи утицати на рађање и јачање 
потребе за козумацијом догађаја. Обраћање у новинама једног спортисте, 
начин и садржај, мора бити контролисан од стране ПР стручњака; 

 
2. Промоција у медијима усмерена на стимулацију продаје улазница.У питању је 

комерцијални став. Обично га користе организатори спортског догађаја. 
 

Процес продаје улазница на великом тржишту односно територији је обично 
СЕГМЕНТИРАН. Сегментација продаје је амерички приступ. На тај начин се брже 
прилази потрошачима и то на 4 начина: 

1.продајом за целу сезону; 
2.продајом за одређене утакмице или такмичења; 
3.групном продајом улазница и,на крају, 
4.дневном продајом улазница. 

 
Део улазница биће продат директно и то у оквиру пакет аранжмана са 

спонзорима.У том пакету су обично и неки други спортски производи. 
За престижна места цене улазница понекад достижу енормне размере. 

Престижна места су: 
1.почасне ложе /утицајне личности/ 
2.специјалне престижне ложе/бизнис партнери, џет-сет../ и 
3.ВИП места/личности са заслугама које ове карте добијају по нижој цени/ 

Постоје још и ВИП позивнице, ВИП паркинзи. Приходи по основу престижних 
места достижу више милиона долара.То је уједно начин привлачења будућих бизнис 
партнера,спонзора итд. 

Од самих спортских почетака,маркетинг у спорту је био усмерен на продају 
улазница. Али, у комплетном буџету рецимо Олимпијских игара, сам буџет од 
улазница не достиже ни 20%, иако је продато рецимо 60% од укупно штампаних 
улазница. Дакле, никад се не треба озбиљно ослањати на приход од продаје 
улазница.Увек се мора рачунати на слабу продају.Тај став маркетинг менаџера је 
познат у америчкој макроекономији као Функционални став типа: Рачунај на најгоре а 
све што дође одозго је добро дошло! 

Ипак,то не значи да се одустаје од ове стратегије.Напротив,трговина 
улазницама је примарна маркетинг стратегија сваког спортског догађаја,јер ће 
посећеност свакако привући секундарне приходе од спонзора, оглашивача, медија.А  
број продатих улазница је и даље основна МЕРА интереса козумената спорта! 

 
 

1.20.   ПРОДАЈА  МЕДИЈСКИХ  ПРАВА 
 
Маркетинг стручњаци увек полазе од претпоставке да стадион има ограничен 

капацитет, као и да спортски конзументи имају ограничене могућности плаћања. 
Укратко, спортских конзумената је више од броја оних који уђу на стадион. Њихово 
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решење за задовољење потребе посматрања спортског догађаја  је  т е л е в и з и ј а. 
Оног часа када је велики број љубитеља спорта могао да прати  спортски догађај 
преко ТВ екрана, један спортски догађај је имао домет до скоро једне четвртине 
становника планете, и више. 

Спорт је постао део масовне културе. 
Троугао који чине спорт, телевизија и други медији,аудиторијум, попуњавају и   с 

п о н з о р и. 
Свака телевизија има комерцијалне амбиције али и потребу за спортском 

информацијом. Стога је модерна индустрија спорта незамислива без телевизије. 
Спорт, међутим, има неке старе строге законе и принципе. Пошто се у тај однос 
медија и спорта умећу спонзори и бројни маркетинг менаџери, битно је да се они 
упознају добро са тим принципима. Спорт не чини само потреба за профитом. 

Не треба говорити само о телевизији а заборавити радио. И данас се утакмице 
прате преко тог медија којем додуше недостаје важни део-жива слика, али се зато 
свугде може са собом понети. 

Први спонзори су се појавили прилоком радио преноса бокс меча компаније 
Gillete 1935. године. 

Али,озбиљна веза спорта и спонзора дошла је са телевизијом. 
BBC  је 1954. платио за пренос тениског турнира у Вимблдону по 125 фунти 

дневно. Продајом ТВ права осамдесетих,Вимблдон је већ зарадио 9 милиона 
долара. 

Продаја права медијског приказивања (посебно тв права) је, у оквиру маркетинга 
спорта,посао који доноси највећи новац. 

Уз право на ТВ пренос,организатори продају и друга права.Пример је право 
емитовања реклама,дужине од 30 до 60 секунди и до 50 пута у току једног спортског 
догађаја,и право на директну продају спонзорових производа крај терена,право 
приказивања на кабловској тв итд. 

МОК контролише све уговоре у вези права медијског приказивања. 
 
 

1.21.  ТВ ПРАВА и СПОРТСКИ БИЗНИС 
 
Телевизија је прва омогућила учешће новца из маркетинг буџета великих 

компанија у спорту. 
ТВ компанија ФОX је на пример направила уговор по којем ће од укупне њене 

зараде 58% ићи играчима за плате. 
ТВ куће ABC, NBC, TNT купујући права на приказивање спортског догађаја, 

покриле су скоро половину плата свих играча у све 4 професионалне лиге САД. 
Глобално, скоро 70% плата у професионалном спорту потиче из спортског 

бизниса а само нешто више од 30% се покрива из продаје улазница. 
У пракси, постоји више варијанти пословног односа медија и организатора 

спортског догађаја: продавац права може да да неограничено рекламно време купцу 
права медијског приказивања спортског догађаја, што је изузетно привлачно за ТВ 
компаније , или може да ограничи рекламно време купца на 30 минута и то по 20 до 
30 секунди у 30 до 60 приказивања. 
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Чест је случај да рекламне маркетиншке агенције буду ангажоване од стране 
продавца да са ТВ медијем склопе као посредници посао везан за рекламне 
секундаже. Али, оставља се и телевизији право да самостално реализује тај медија 
план. 

Телевизија најпре уложи у куповину права на приказивање спортског догађаја, а 
затим враћа то улагање продајом рекламног времена у току преноса спортског 
догађаја,или у току одложених преноса и репортажа. 

С друге стране,они који се оглашавају путрем ТВ реклама,купују огромни 
спортски аудиторијум. 

Савремени маркетинг спорта базира се на концепту званом “4 С”,сто знаци: 
Спорт, Спортски аудиторијум, Средства медијског информисања и Спонзори. 
 
 

1.22.   КРЕИРАЊЕ  РЕКЛАМНОГ  КОНЦЕПТА 
 
Пошто добију права на медијско приказивање,остаје да се креира рекламна 

апаратура и то је могуће на више начина: 
 

1.  Рекламно време – пренос спортског догађаја се прекида до 60 пута и то по 30 
секунди ; 

2.  Рекламни панои – током преноса стоји лого рекламиране компаније или се 
повремено емитује као кајрон у кролу; 

3. Привлачење пажње – коментатор повремено и везано са спортским догађајем 
потенцира или објашњава неке врлине спонзора; 

4. Персонификација – понекад се назив компаније спонзора користи као саставни 
назив такмичења (Туборг такмицење,на пример); 

5.  Кратки прекиди – у прекидима који трају најдуже 5 секунди,приказују се 
материјали спонзора-оглашивача. 

 
Програм спортског догађаја  је у телевизијском продукцијском смислу неколико 

пута јефтинији од производње играног драмског програма. 
Али,преноса спортског догађаја нема сваки дан те реткост и мала учесталост 

великих спортских догађаја вишеструко повећава њихову цену, кад је реч о откупу 
права. 

Рејтинг гледаности спортског догађаја је јако висок и то је оно што привлачи 
спонзоре јер они желе домет до највеће могуће циљне групе. 

Што је већа гледаност,то је виша цена коју ТВ компанија наплаћује за рекламно 
време. 

Фудбал, кошарка и тенис су добро котирани спортски догађаји за спонзоре и ТВ 
компаније. 
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1.23.  МЕДИЈСКЕ  МРЕЖЕ 
 
За маркетинг спортског догађаја, најважнији су : 

• радио-мрежа ;  
• јавна ТВ мрежа ; 
• кабловска мрежа 
• сателитска мрежа. 

  
1.РАДИО – мрежа је систем радио веза подељен на локалне, националне и 

међународне станице. 
Радио мрежа је опстала и поред телевизијског бума. 
Радио и даље конкурише за куповину права преноса спортских догађаја. 
ТВ сигнал је сигнал и за радио. 
Комерцијална оглашавња имају циљно тржиште и то је шанса за локални радио 

и наравно,за локални спорт. 
2.ЈАВНА  ТВ МРЕЖА – може бити локална,национална и меџународна. 
Јавна ТВ мрежа је обично националног карактера.Они имају велико искуство у 

комерцијализацији ТВ преноса спортског догађаја. 
Код нас је то РТС, у Великој Британији је BBC, у Америци ABC,NBC,FOX,у Русији 

ОРТ. 
3.МРЕЖА  КАБЛОВСКЕ ТВ – ту се ТВ слика од извора до корисника преноси 

кабловским везама. 
Технички,кабловска ТВ зависи од ширења кабловске мреже. 
У многим земљама,кабловска телевизија почиње свој рад ширењем туђих 

сателитских програма, који садрже бар један спортски програм из  светске мреже. 
На тржишту кабловске ТВ примат са највишим рејтингом гледаности држи 

компанија ESPN . 
80% ЕSPN-а припада америчкој ТV АBC и најутицајнија је на највећем спортском 

медијском тржишту тојест у САД-у. Кабловску мрежу SКY са 4 спортска програма 
држи FOX.  

Кабловска телевизија има стратегију да купује она права на преносе која НЕ 
купују ТВ компаније из јавне ТВ мреже.То значи да претендује само на део спортских 
догађаја. 

Кабловска мрежа има понуду “Плати да би гледао” конкретан програм или 
спортски догађај. Бокс , голф и тенис користе овај пакет  и  приход је значајан. 

4.САТЕЛИТСКА  ТВ  МРЕЖА – постоје за јавну и кабловску ТВ технички 
недоступне територије до којих оне допиру уз помоћ сателитске ТВ. Гледаоци се све 
више ослањају на ТВ компаније које имају приступ сателиту.  
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1.24.  С П О Н З О Р С Т В О 
 

Спонзорство је за спорт највазнији извор финансија.У историји Олимпијских 
игара,први је LА 1984. остварио суфицит од скоро 230 милиона долара,захваљујући 
бројним америчким компанијама које су се појавиле у улози спонзора.То је добар 
бизнис не само за спорт већ,наравно,и за саму компанију-спонзора.Те исте 1984. 
спонзори су у Америци дали на спорт 680 милиона долара,док су 1999.спонзорска 
средства износила чак око 10 милијарди долара. 

Маркетинг стратегије располажу и другим начинима укључивања финансија у 
спорт,али спонзорство је свакако на првом месту. 

У смислу значаја које спонзорство има у маркетинг менаџменту дефинише се 
као ТЕХНИКА реализације продаје и куповине спортског имиџа.Спонзорство је 
комерцијални однос спорта и профитне компаније или спортисте и компаније. 

Купац је компанија која користи спорт као маркетинг промотера њених 
производа. На тај начин она утврђује свој корпоративни имиџ,а кад је реч о њеном 
производу, креира његов бренд имиџ. 

Спонзорише се или један спортски догађај или конкретан спорт,или спортска 
организација или сам спортиста. Спонзорство олакшава и повећава цену продаје или 
организације, или догађаја или самог спортисте.Кад је у питању спортиста,не циља 
се само на крајњи имиџ, већ се спонзоришу, на пример његове припреме за 
такмичење. 

Спонзорство није исто што и PR и адвертајзинг. Спорт даје предност 
спонзорству. Кад кажемо спонзорство у спорту, мислимо на: 

продавце спонзорских права (спортска платформа), компаније- спонзоре, медије 
и спортски аудиторијум или конзументе. 

Порука спонзора је усмерена на спортско тржиште,на велику циљну групу 
конзумената али и актера спорта.То је ЕФИКАСНА промоција која ће врло вероватно 
повећати тражњу за производима спонзора и тиме му донети профит. 
 
 

1.24.1.  СПОНЗОРСКИ  ОДНОСИ 
 

Компаније-спонзори купују спонзорска права у сврху промоције својих 
производа, и то право купују од спортских организација, клубова, лига, спортиста, 
тренера и других који се појављују у улози продавца права спонзорима. 

Продавац спортских права/на страни спорта/ је субјекат а купац је објекат/на 
страни спонзора/. 

Циљ субјекта је повећање буџета и остваривање добити. 
Најнижи праг узајамног интереса је нека стопа повећања буџета на обе стране,и 

на страни спорта и на страни профитне компаније. 
Купац односно спонзор,купујући право добија пакет могућности који ће усмерити 

ка циљном тржишту.Како ће то урадити? 
 

-  постављањем реклама на стадионима и дворанама; 
-  звучним и визуелним оглашавањем; 
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-  постављањем свог лого-а на спортској одећи спортиста; 
- постављањем својих знакова и порука и на другим пратећим     материјалима 
спортског догађаја као што су  улазнице, плакати,  каталози…. 

 
Спортски маркетинг менаџери обично знају шта занима купца тј спонзор-

компанију.Они знају које су одлике тржишта спортских конзумената,колико је то 
тржиште,колики је пратећи радио и ТВ аудиторијум и какав имиџ има тај спорт 
односно спортиста. 

То не мора бити спорт у ужем смислу речи већ могу бити чак и рекреативне 
активности ако су масовне,као маратон,крос, 

групни фитнес и сл. 
Логично је да спонзори избегавају спонзоре конкуренте,и то им је некад један од 

услова у споразуму. 
 
 

1.24.2.  ВРСТЕ  СПОНЗОРСТВА 
 

Продавац (на страни спорта) може продавати тзв. пакет-аранжман једном и то 
тзв. генералном спонзору. 

Али ,много је чешће да продавац нуди спонзору ексклузивно спонзорисање 
појединих активности.Рецимо,само један спонзор може имати ексклузивна права 
превозника,или добављаша  хране,или спортске опреме,или банке или осигурања. 

Сваки спонзор може бити Ексклузиван за одређено ексклузивно право.  
Ако право није ексклузивно,појављују се и други спонзори као промотери 

конкурентских производа и то ће свакако смањити ефекат спонзорства. 
ТОП спонзори,  као Coca Cola, Visa, Мc Donalds, добијају 10 бенефиција: 

 
1. ексклузивни производ – то значи да се поред Coca Cola-e неће појавити 

и Pepsi као укључен у ту врсту такмичења (реч је о олимпијском 
спонзорству); 

2. право коришћења назива “Официјелни” производ или спонзор.Сви 
амблеми и симболи спорта и спортског догађаја доступни су том 
спонзору; 

3. доступност специјалним информацијама што омогућава ширење 
медијске експонираности; 

4. право коришћења олимпијског архива; 
5. право стављања олимпијских амблема на своје производе  (спортска 

одећа); 
6. приоритетни приступ улазницама и бољим местима на стадиону; 
7. право креирања програма сувенира и право избора термина ТВ 

оглашавања; 
8. право приказивања узорака својих производа на олимпијским објектима; 
9. право спонзора да од МОК-а добије резултате истраживања о медијским 

ефектима учешћа тог спнзора у олимпијском маркетингу, и, 
10. право првенства у преговорима за наступајуће игре. 
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Спонзорско право на спортски догађај добија се тако што власник тог права 
прода,преда,уступи или пренесе,под неким одређеним условима, део својих 
привилегија заинтересованим компанијама оглашивачима и спонзорима. 
 

КОЛИКО  УГЛОВА  ИМА  спортски догађај ? 
 
Могуће је,пре свега,посматрати 3 угла односно троугао: 

 
1.догађај 
2.гледаоци 
3.спонзори 

 
Ову шему наводи аналитичар спортског маркетинга Fil Shaf. 
 
Друга шема је четвороугао или 4С и то: 

 
1.СД или спортски догађај 
2.СА или спортски аудиторијум 
3.спонзори и 
4.средства медијског информисања 

 
Услов свих услова је учешће четвртог угла тојест медија.У извесном смислу тако 

значајан услов је и аудиторијум,али се он претпоставља због постојања иначе 
природног интересовања за спорт и спортски догађај. 

Сви учесници догађаја узајамно утврђују процедуру функционисања. 
Усмерени су на идентификацију потреба конзумената, на анимирање 

потрошачких жеља, и, што лакшу комуникацију потрошача са производима. 
 
 

1.24.3.  НЕСПОНЗОРИСАН И СПОНЗОРИСАН СПОРТСКИ ДОГАЂАЈ 
 

Спортски догађај не мора бити спонзорисан. 
Он може бити неспонзорисан. Карактеристичан је за аматерски спорт, 

такмичења на нижем нивоу,такмичења најмлађих спортиста итд. Тада се спонзор НЕ 
појављује ни у једном сегменту догађаја. 

У оваквим случајевима,спортска организација нема маркетинг менаџмент и нема 
специјалисте спортског маркетинга. 

Квалитет се тешко достиже само на ентузијазму без уплива финансијских 
средстава. 

Спонзорисани спортски догађај има 2 варијанте: 
 

1. Индиректна варијанта спонзорисаног спортског догађаја /спонзори немају 
директан контакт са аудиторијумом већ контакт остварују преко канала 
спортског догађаја.Једини директан додир са публиком тада има сам 
организатор спортског догађаја или/и медији/. 
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2. Директна варијанта спонзорисаног спортског догађаја /постоји директни 
комерцијални канал комуникације између свих учесника 4С и спонзор тада 
може да врши директни бизнис са спортским аудиторијумом и то кроз медије, 
оглашавање на месту догађаја, продају производа на месту догађаја и сл. 

 
 
Примери: 
 

Врхунац директне варијанте је Персонификовани спортски догађај када се и 
назив спонзора појављу у називу такмичења, као на пример “Оранге балл” на 
Флориди.Овај маркетиншки облик је распрострањен у спорту и у музици. 

Постоје спортски догађаји који немају публику већ њихов аудиторијум 
представљају ТВ гледаоци.Тада се медијске куће појављују и као посредници 
спортског догађаја,и као једини спонзори.Организатори таквог спортског догађаја 
продају право на пренос и спонзорство ТВ станици.У смислу недостатка директног 
непосредованог присуства четвртог угла спортског догађаја,ово је пример 
индиректне варијанте.  
 
 

1.24.4. НЕСПОНЗОРСКИ  ОБЛИЦИ  СПОРТСКОГ  МАРКЕТИНГА 
 

Спонзорство НИЈЕ једини облик комуникације спортских организација и 
спортита са компанијама.Али,сви односи,спонзорски и они други,које ћемо 
навести,јесу засновани на комерцијализацији већ постигутог доброг имиџа спортисте 
или организације. 

Неспонзорски односи немају одговор на питање Где почиње а где се завршава 
бизнис? Такви облици спортског маркетинга се јављају у непрофитним спортским 
организацијама. 

Важно је напоменути да непрофитне спортске организације представљају 
већину  па тако и неспонзорски извори спортског буџета. 
 

Ти извори су: 
 

1. Меценарство – у питању су богати навијачи,ентузијасти који се потом 
задовоље малим привилегијама као што је одлично место на трибини,увек 
одвојена карта за мецену и сл. 
Меценарство кошта од 5 до неколико стотина хиљада долара. 

2. Покровитељство – реч  је о личности или компанији која формира посебан 
однос са екипом или спортистом,а заузврат добије јавну захвалницу која 
посредно промовише ту особу,компанију или њихов производ. 

3. Донаторство – донатори су они који помажу а заузврат добију писану потврду 
као знак захвалности; 

4. Контрибуторство – потпуно добровољни прилози и доприноси. 
5. Чланство – скоро свака спортска организација,па и аматерска,има своје 

чланство. Бити члан значи имати престиж и неке привилегије. Плаћа се 
годишња чланарина за чланство.За аматере је то значајан приход. 
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Многе компаније које имају спонзорски статус имају ниже пореске стопе што је 
за њих итекако важно,а посредно је бенефит за спорт. 

 
 

1.24.5. СТРАТЕГИЈЕ ЗА ПРИВЛАЧЕЊЕ СПОНЗОРА 
 

        Данас су велика спортска такмичења толико скупа да су незамислива без 
спонзора. 

За организацију спортских догађаја је подједнако прихватљиво спонзорство у 
новцу или спонзорство у роби.Тако се обезбеђују: званични превозник, лопта, вода, 
мобилни оператер, осигурање, банка... 

Постоје три основне стратегије за обезбеђивање спонзора: 
 

1. склопити договор са фирмом која је на врху листе по обрту капитала и 
публицитету (такав приступ олакшава каснији ангажман додатних спонзора 
који воле да се нађу у “добром друштву”) 

2. паралелно преговарати са више компанија (увек ће се наћи оне које су вољне) 
3. традиционална стратегија позивања малих компанија и малих улога на почетку 

да би како списак спонзора расте расла и потраживања. 
 
Прецизирање договора са спонзорима је јако важно, да за време спортског 

догађаја не би дошло до нежељених конфликата. 
Гледалац ТВ преноса најбоље памти рекламе емитоване у полувремену, док 

публика на утакмици најбоље региструје рекламе уз паркет терена. 
Спонзорима се поред ових услуга нуди и много других права, од постављања 

штандова испред хала и у њој,  до права на коришћење успомене на првенство у 
својим рекламним кампањама у трајању од годину дана од завршетка такмичења. 

Стручњаци за маркетинг у спорту  су се заинтересовали за феномен успешности 
рекламе уколико је исход спортског такмичења негативан за већину популације 
(нпр.наш тим изгуби од најслабијег противника). 

Закључили су да је и  негативна реклама-реклама, значи не постоји негативни 
публицитет у овом смислу, али постоји екстремно скуп  и ефикасан начин 
рекламирања, а то је пуштање рекламе у тренутку постизања гола.То је тзв. 
спонзорство гола. 

Спонзорство у спорту је вид партнерства.Спорт данас продаје производе и 
услуге, ствара компетитивну предност на тржишту.Уз помоћ медија, присуство на 
спортским дешавањима ствара огроман публицитет и отвара пут до најширих слојева 
становништва, нудећи свој бренд кроз призму спорта као начина живота. 
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1.25.  АМБУШ МАРКЕТИНГ У СПОРТУ 
 
Амбуш маркетинг у спорту је релативно нова појава и означава тзв. маркетинг из 

заседе или паразитски маркетинг, односно злоупотребу спортских догађаја у 
рекламне сврхе које нису покривене договором/ уговором о спонзорству. 

Познат је пример са Олимпијских игара у Атланти 1996.године када је компанија 
Nike пред почетак утакмица делила предмете са логом своје компаније публици, а 
званични спонзор била је компанија Reebok. 

 2000.године аустралијски авио-превозник Quantas Airlines користио је слоган 
“дух Аустралије” алудирајуци на слоган Олимпијских игара у Сиднеју  ”поделимо дух”. 
Званични спонзор ове спортске манифестације била је авио компанија Ansett Air. 

FIFA је већ неколико пута реаговала на маркетинг из заседе подизањем тужби. 
FIFA је тужила компанију Burger King јер је пред Светско првенство у Немачкој 
бесправно организовала наградну игру обећавајући пут на првенство на изненађење 
званичног спонзора Мc Donalds-а. 

Паразитски маркетинг је претња успешном партнерству између спортског 
менаџмента и спонзора. 

У правним круговима се разматра увођење специјалних законских одередби које 
би спречиле активности маркетинга из заседе.Помиње се могућност забране 
уношења предмета са видним логом компанија које нису званични спонзори  
утакмице, мада је такав поступак спада у домен нарушавања слободе понашања и 
избора широког спортског аудиторијума.. 

У Енглеској ће пред Олимпијске игре 2012. законски забранити употребу израза 
“злато”, “лето” и “2012” у рекламама како би се заштитили од ловаца на незаконити 
публицитет. 

Спонзори у спорту су неопходни за обезбеђење квалитета такмичења, изградњу 
стадиона и унапређење инфраструктуре. 

 
        

1.26.  МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈЕ У СПОРТУ 
 

        Маркетинг стратегија је научно поткована техника помоћу које компанија тежи 
постизању планираних циљева. 

Маркетинг стратегија се састоји из утврђивања циљног тржишта, процене 
конкуренције, елемената маркетинг микса, задовољења потреба потрошача. 

Започиње се израдом тзв. Swот анализе која представља анализу тренутног 
стања и капацитета унутрашњих ресурса и тржишног окружења. 

Сегментација тржишта је важна стратегија која издваја циљне потрошаче и тиме 
омогућава прогнозу реализације и избор стратегија дистрибуције. 

Основне методе сегментације тржишта су: 
• сегментација на основу потрошача (географски приступ, психолошки 

приступ, демографски, економски, социјални приступ) 
• сегментација на основу производа (да ли је у питању продаја спонзорских 

права, права на спортску марку итд.) 
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• сегментација на основу дистрибуције (при продаји играча  клубови знају 
који агент-менаџер је задужен за које тржиште) 

Свака стратегија је заправо једна варијабла, а маркетинг микс је комбиновање 
најсигурнијих варијабли. 

Пример стратегије трансфера фудбалера из једног клуба у други: 
1. менаџмент одлучује да “купи”  играча на одређеној позицији  како би 

реализовали боље резултате на предстојећим спортским такмичењима, 
2. менаџери прибављају информације о потенцијалним кандидатима за 

трансфер (извори информација: лични извори, агенти, општи извори, 
посебна истраживања и информације од продаваца или самог 
спортисте), 

3. оцена вредности понуде и процена користи куповине играча које је 
менаџмент примио у тзв.ужи избор, 

4. куповина одабраног играча, 
5. евалуација обављене куповина ( процена остварене користи). 
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2. ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ У СПОРТУ 
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2. ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ У СПОРТУ 
 

 

2.1. САВРЕМЕНИ ЗНАЧАЈ ОДНОСА С ЈАВНОШЋУ У ПОСЛОВАЊУ 
 
 

У данашње време захваљујући медијима и могућностима Интернета 
информације путују великом брзином и доспевају у најудаљеније делове света. 
Информација је најдрагоценија роба 21. века. 

Статистички подаци показују да човек 60% свог времена у будном стању 
проводи у примању информација.Информативне активности поспешују формирање 
става о некоме или нечему.Ставови јавности, односно јавно мњење утичу на кретање 
на тржишту. Информисаност јавности директно утиче на тржишне законе потребе и 
потражње. 

Људи су донекле непредвидиви у свом понашању и није их једноставно 
контролисати. Из тог разлога је задатак односа с јавношћу да континуирано 
истражује и развија комуникацијске моделе. 

 
Комуникација је процес размене симбола и знакова. Тај процес садржи 7 

елемената и то су: 
-извор поруке; 
-пријемник поруке; 
-порука; 
-кодирање(шифровање); 
-дешифровање 
-канал поруке и 
-повратна веза 

 
Извор је место рађања комуникације, место производње поруке. 
Пријемник поруке је аудиторијум или публика. 
Порука је идеја намењена, означена и саопштена. 
Канал поруке је пут који порука иде од пошиљаоца до примаоца. 
Шифровање је кодирање идеје у форми слике, тона, боје и сл. 
Дешифровање је распознавање ових симбола и знакова од стране примаоца. 
Повратна веза је одзив примаоца на послату поруку и његова реакција. 
Реч “комуникација” потиче од латинске речи “communicare” што значи 

разговарати, спразумевати се. Комуникација није само просто слање поруке. Ствар је 
у томе да порука буде примљена са разумевањем и прихватањем. Порука се шаље 
или непосредно, лицем у лице, или се шаље путем медија када се жели пласирати 
ширем аудиторијуму.Многе вредности као идентитет, култура, имиџ, преносе се кроз 
разне облике комуникације. 

Успешно пласирана порука достиже висок узајамни ниво задовољења потреба,и 
пошиљаоца и примаоца (реципијента). 

Умешност комуникације је вештина и стице се учењем. 
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Успешна комуникација претпоставља уважавање 4 ЗЛАТНА  ПРАВИЛА: 
1. Флексибилност  
2.  Вештина  
3.  Поштовање личности и  
4.  Тимски рад 
Успоставити добру комуникацију у пословном окружењу је предуслов за 

настанак успешног бизниса јер сви пословни неспоразуми су у суштини последица 
неадекватне комуникације. 

Односи с јавношћу, као важан сектор менаџмента компаније су задужени за 
представљање компаније на тржишту, за стварање добре репутације, одржавање 
двосмерне комуникације и стварање позитивног идентитета компаније. 

Мас-медији и интернет представљају технолошку основу за размену 
информација, а служба за односе с јавношћу путем ових комуникацијских канала 
информише јавност о пословању своје компаније. 

Служба односа с јавношћу или PR служба саопстава јавности позитивне вести, 
али мора бити припремљена и за информисање у тзв. кризним ситуацијама. 

Позитивну репутацију ствара компанија која правовремено и истинито 
информисе јавност пружајуци јој једнако позитивне и негативне информације. На тај 
начин се стиче поверење јавности које је кљуцни фактор позиционирања на тржишту. 

Успех у обављању послова односа с јавношћу у великој мери зависи од 
образовања запослених. У Америци постоје строги прописи који налажу стално 
усавршавање PR менаџера. 

Односи с јавношћу су професија будућности. Према проценама из 1998. године 
3,5 милиона људи у свету се бавило односима с јавношћу у том тренутку.  

Данас је тај број много већи. 
Служба за односе с јавношћу треба да заинтригира радозналост људи путем 

медијски пласираних информација које немају убеђивацки став, већ на необавезан 
начин упознају јавност са делатношћу своје компаније. 
 
 

2.2. ДЕФИНИЦИЈА ОДНОСА С ЈАВНОШЋУ 
 

Најшира дефиниција односа с јавношћу јеста умеће рада и говора који ће 
створити повољно мишљење код људи о некој организацији, институцији или 
појединцу. 

Односи с јавношћу су филозофија управљања која се базира на комуникацији с 
јавношћу и успостављању међусобног разумевања. 

Односи с јавношћу користе сазнања о позицији у окружењу како би створили 
услове за утицај на јавно мњење и стварање идеалне слике  у будућности. 

Филип Котлер, оснивач науке о маркетингу дефинисао је односе с јавношћу на 
следећи начин:  

“Улога PR менаџмента је да процени ставове јавног мњења, да одреди политику 
и поступке појединца или организације са јавним интересом, да одређени програм 
пласира и спроведе у дело и да придобије разумевање и одобрење јавности.” 
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На основу различитих дефиниција закључујемо да су односи с јавношћу у 
најширем смислу активности усмерене на развијање позитивног става јавности о 
некој организацији, институцији или појединцу , а у ужем смислу су то конкретне 
акције неке организације усмерене ка одређеној интересној групи (потрошачи, 
запослени, пословни партнери, итд.) ради придобијања поверења. 

Односи с јавношћу у својим делатностима инкорпорирају маркетиншке, 
психолошке и медијске односе с људима. 
 

"Када бих имао последњи маркетиншки долар, 
 њега бих потрошио на ПР" 

                                                          Бил Гејтс 
 

“PR је уметност да се људима понуде разлози да убеде сами себе“ 
                                        Michael Levine  (“Guerrilla PR Wired“) 

 
 

2.3. ЦИЉЕВИ ОДНОСА С ЈАВНОШЋУ 
 

 
Служба односа с јавношћу гради мреже односа са циљним групама како би 

осигурала да се пласирана информација доспети до оног сегмента јавности коме је 
намењена. 

“Свака роба има свога купца” је најпознатија тржишна изрека која на једноставан 
начин објашњава закон тржишта. 

Сегментација тржишта на циљне групе може се вршити на основу:  
-    географске припадности ( народи, државе, градови, села) 
- демографских карактеристика (године-узраст, пол, образовање, 

занимање, религија, раса, итд.) 
-   психолошких одлика одређеног друштвеног слоја ( да ли чита, да ли 

гледа ТВ, да ли користи Интернет и сл.)  
Јавност се може поделити и на основу поверења које показује. Постоје тзв. 

непоколебљиве присталице (навијачи). Ова група представља истовремено и 
бесплатне пропагаторе идеја компаније. 

Постоје променљиве присталице које своје мишљење формирају на основу 
гласина из околине и о њима служба односа с јавношћу посебно мора водити рачуна. 

 Постоје и тзв. незаинтересовани који предстваљају посебан изазов за односе с 
јавношћу. 

У најширем смислу, јавност карактерише почетна незаинтересованост. Та 
чињеница инспирише да се изврши утицај којим би јавност прешла у стање 
заинтересованости. 

Људи не производе ставове спонтано, они их уче. Постоје две врсте процеса 
учења: оно које се одвија током целог живота и епизодно учење.  

Основни психолошки механизам који делује на социјалном плану је друштвени 
утицај или конформизам. То је потреба акомодације на околне утицаје, потреба да се 
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не истиче нити разликује, да не би средина одбацила индивидуу већ да би је 
прихватила у своје кругове. 

Постоје и особе које радо контрирају, тада је у питању друга страна исте 
медаље, односно искривљена употреба механизма адаптације. 

Међутим, најзначајнија и најмоћнија од свих краткорочних сила учења је моћ мас 
медија.Медији усмеравају индивидуалну пажњу према одређеној теми, личности, 
групи, итд. 

Дакле, јавно мњење је само наизглед конзистентно. Ако став не би служио 
одређеној функцији (личној, пре свега) мала је вероватноћа да би се уопште 
формирао. Значи, став мора на неки начин бити од користи особи која га формира. 

PR менаџери се баве утицајем на понашање потрошача. Њихов интерес је 
утицај на формирање јавних ставова а основно средство рада су мас-медији. 
 
 

2.4.  СТРАТЕГИЈЕ ОДНОСА С ЈАВНОШЋУ 
 

Стратегију којом ће компанија иступити у јавности бирају служба за односе с 
јавношћу у договору са маркетингом и менаџментом компаније. 

Основна подела стратегија је на: 
 

• недиференцирану стратегију којом се организација обраћа целокупној 
јавности у циљу формирања имиџа. Ова стратегија је најјефтинија али и 
најнепоузданија. Готово је немогуће пласирати информацију која ће за све 
људе имати исто значење. 
        На тржишту влада велика конкуренција, те се избор ове стратегије у 
већини случајева недовољно исплати. Једини случај у којем ова стратегија 
може дати почетне позитивне ефекте је прво пласирање информације о некој 
организацији након отварања те организације са циљем да  јавност прихвати 
њихово постојање да би се у каснијим стратегијама обраћали својој циљној 
групи коју би лакше препознали након примене ове недиференциране 
стратегије. 

 
• диференцирану стратегију која представља специфицну комбинацију 

програма комуникације са различитим циљним групама. Циљ је задобијање 
поверења различитих циљних група. 
        Ова стратегија повећава трошкове пословања јер подразумева израду 
различитих програма коминикације и њихових варијанти које прате промене у 
окружењу. 
        Ова стратегија је корисна ако доведе до стварања наклоности нових 
сегмената јавности. 

 
• фокусирану стратегију која се примењује ако компанија има ограничена 

финансијска средства за активности односа с јавношћу. Тада се комуникација 
усмерава ка циљним групама са којима је већ успостављено поверење. Ризик 
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ове стратегије лежи у могућности да се појави озбиљан конкурент који се 
обраћа истој циљној групи. 

 
Са временског аспекта разликују се:  
 

-   дугорочни или стратегијски PR планови који се односе на изградњу имиџа и   
идентитета 

- краткорочни или тактички планови који се односе на остваривање  
краткорочних циљева или на превазилажење актуелних проблема. 

 
План односа с јавношћу је документ који даје одговоре на  6 кључних питања: 

1. ко треба да зна о томе шта се ради? 
2. колико има оних којима нешто треба рећи? 
3. шта рећи и како рећи? 
4. ко ће рећи? 
5. где, колико често и када рећи? 
6. колико средстава уложити? 

 
PR службе трагају за најбољим и најефикаснијим стратегијама комуникације, 

имајуци у виду да тренд мишљења увек претходи тренду понашања потрошача и 
зато је важно да информације на време допру до циљне јавности. 
 
 

2.5.  АКТИВНОСТИ ОДНОСА С ЈАВНОШЋУ 
 

Један од најважнијих задатака службе за односе с јавношћу је остварење што 
боље сарадње са представницима мас-медија. 

Служба за односе с јавношћу организује протоколе посета, шаље обавештења 
медијима, организује конференције за штампу и припрема саопштења за јавност. 

Служба за односе с јавношћу прави своју базу новинара, друштвено-политичких 
или културних званичника, јавних личности , итд. 

Служба за односе с јавношћу мора редовно да прати сву штампу и издваја 
занимљиве текстове (press clipping). Такође, важно је да PR служба фотографише, 
односно прави видео запис свих важних догађаја. 

PR менаџер је подређен генералном директору и уско сарађује са сектором 
маркетинга и продаје. 

Листа најважнијих активности односа с јавношћу: 
 

-комуницирање са окружењем 
-изградња корпоративног имиџа 
-изградња корпоративног идентитета 
--успостављање односа са мас-медијима 
-планирање спонзорстава 
-комуникација са запосленима 
-управљање односима с купцима 
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-едукација циљних група 
-комуникација са финансијским институцијама 
-планирање односа с јавношћу у условима кризе 
-планирање односа с јавношћу са међународним окружењем 
-контрола и анализа ефеката односа с јавношћу 

 
Примена односа с јавношћу у пракси подразумева: 

 
- пословање уз пуно разумевање људског понашања (нпр. комуникација са 
бунтовним делом тима) 

- анализирање будућих трендова у окружењу и предвиђање њихових последица 
(нпр. приватизација предузећа) 

- истраживање мишљења, ставова и очекивања јавности 
- спречавање конфликата 
- пројектовање корпоративног идентитета и имиџа ( креирање начина на који ће 
изгледати сви елементи које јавност може видети или чути: којим стилом се 
комуницира с јавношћу, како изгледа зграда у којој је смештено седиште 
организације, како изгледа службено писмо, бира назив производа, итд.) 

 
Процес планирања односа с јавношћу пролази кроз следеће фазе: 

 
1. анализа и дијагноза ситуације 
2. одређивање циљева 
3. одређивање буџета за остваривање циљева 
4. формирање ПР програма 
5. дефинисање тактике за остваривање ПР плана 
6. евалуација и мониторинг остварених резултата  

 
Процес планирања кампање односа са јавношћу обухвата: 

 
-анализу циљне групе 
-планирање циљева кампање 
- одређивање стратегије 
-израда медија плана 
-креирање медијске поруке 
-спровођење кампање 
-процена резултата кампање 

 
 

2.6.  PR И ПУБЛИЦИТЕТ 
 

ПР програми су увек и формалног и неформалног карактера..Циљ ПР-а је да 
права мера ове две врсте програма изазове позитиван спортски публицитет. 

ПР је публиковање информација ради изазивања пажње и наклоности према 
садржају поруке у писаним и електронским медијима.Ако се оваква порука емитује на 
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неплатежној основи,она онда треба да има едукативни карактер и да утиче на 
обликовање спортског интересовања код младих посебно. 

Али,ако спортска организација не плаћа ову врсту медијски пласираних 
порука,тешко да може да контролише садржај и смисао поруке. 

У спорту,први корак ка публицитету је достизање оптималних спортских 
резултата. То је увек повод за комуникацију с јавношћу путем медија или 
непосредније. 

ПР има посебно деликатан задатак када је у питању спортски неуспех или неки 
лични скандал спортисте,или друштвени скандал кад је реч о организацији спорта. 

ПР у спорту мора бити брз,ефикасан.Одговори на питања из јавности морају 
бити спремни и на време прослеђена путем медија.Одговори који релативизују 
питање и одлажу термин за давање информација,представљају лош ПР. 

Такође, информације се пожељно презентују ако одају утисак да су неформалне 
и ексклузивне.Јавност воли да сазна увек више и што пре. 
 
 

2.7.  PR И АДВЕРТАЈЗИНГ 
 

Адвертајзинг је настао у 17. веку са појавом штампарије. 
У спорту се адвертајзинг уз спонзорство показао као веома успешна техника. 

Стручњаци сматрају да су ПР и адвертајзинг постали равноправни комуникацијски 
модели. Систем ПР је до скоро за спорт био једини начин за ширење веза са 
окружењем. 

Међутим, спорт је прерастао у бизнис, у индустрију па се појавила потреба за 
класичним рекламирањем спорта, спортских производа и услуга (нпр. честе су 
рекламе за фитнес центар и рекреативне програме, улажу се средства у 
рекламирање начина продаје улазница за спортске догађаје)  

Разликују се следећи типови адвертајзинга: 

- Институционални усмерен ка изградњи дугорочног позитивног имиџа, овај вид 
адвертајзинга даје најбоље резултате у комбинацији са ПР-ом. 

- Адвертајзинг производа у циљу изградње производног бренда 

- Продајни адвертајзинг чији је циљ повећање продаје (нпр. снижења, 
распродаје). 

 

Адвертајзинг може да послужи у сврху информисања јавности о новом 
производу, догађају, организацији., али служи и да побуди потрошачку потребу и 
изазове позитивну одлуку о куповини одређеног производа, услуге, улазнице, итд. 

Такође, адвертајзинг има улогу и у подсећању јавности на одређен производ, 
компанију, особу и у том контексту служи очувању изграђеног имиџа. 
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2.8.  PR И ПРОМОЦИЈА 
 

Односи јавношћу нису обична промотивна активност јер су њихови циљеви 
шири , али се у многим  аспектима подударају са циљевима промотивних активности 
(нпр.придобити поверење јавности и потрошача). 

Циљ односа с јавношћу је формирање позитивног јавног мишљења не само код 
циљне групе већ код целокупне јавности. 

Многе фирме придају већи значај односима с јавношћу него економској 
пропаганди. На пример: фирма Цаннон је спонзорисала фудбал, а након те акције 
свака британска компанија купила је по неку Цаннон масину. 

Пропаганда има за циљ убеђивање потрошача ради куповине а односи  с 
јавношћу имају за циљ убеђивање ради образовања потенцијалних корисника. 

Неке од метода за ширење информација су: 
 

-извештаји за јавност 
-израда брошура 
-организовање конференција за штампу 
-израда годишњих извештаја 
-организовање посета угледних личности 
-организовање промотивних скупова (нпр. Отварање нове радне јединице) 
Разлика између класичне рекламе и ПР-а јесте у томе што се рекламом преноси 

порука оглашивача, оно  што он жели да каже циљној групи, а ПР наводи јавност да 
формирају одређено мишљење на основу информација, чињеница и података које 
им пласира служба односа с јавношћу. 

Промоција у спорту  је техника убеђивацке комуникације која садрзи важну 
информацију о спортском производу,услузи или догађају,или спортској организацији. 
Усмерена је на конзументе спорта директно или индиректно,преко оних који утичу на 
потрошаче спортских услуга. Промоција има функцију информисања, персуазије 
(убеђивања) и утицаја на одлуку конзумента. 

Спортска организација, спортисти, спортски објекти имају двоструку улогу.Они 
себе оглашавају и промовишу,али су врло интересантни и као медији оглашавања 
због своје многобројне публике.Стога морају да воде рачуна о квалитету и 
препознатљивости,као и динамици свог имиџа. 

PR је за спортску организацију најзначајнији метод промоције њених производа 
и услуга.Спорт је јавна делатност и обавезан је да негује однос с јавношћу и да буде 
одзиван на реакције јавног аудиторијума презентоване кроз медије.Медији су фактор 
развоја имиџа,али га у случају грешака,могу и уништити.Треба уважавати моћ 
медија. 

Маркетинг менаџмент спортских организација мора непрестано да се труди да 
анулира негативне медијске ефекте ако се појаве и да умањи критике јавности.Ово 
могу да чине чак и тако што пишу,говоре и приказују и позитивне и негативне стране 
спортских субјеката.Понекад опис нечије слабости изазива позитивни одзив јавног 
мњења.Сваки опис који омогућава идентификацију стандардног аудиторијума је 
добро досао.Спортиста је врста идеала и поред изванредних резултата, он мора 
бити пласиран у пакету са пожељним људским особинама. 
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2.9.  PR И ИМИЏ 
 

Имиџ је главни фактор спортске личности,колектива или догађаја. 
Сам по себи је спортски производ који учествује у комплексној изградњи других 

производа.Имиџ се мора градити аутентично и не може се ослањати само на 
активност маркетиншких агенција и стручњака. 

Основна 3 фактора од којих зависи спортски имиџ су: 
 

- опште, стварне и реалне особине спортског субјекта (спортисте, клуба,  
догађаја); 

-   капитал из опште репутације спортских субјеката и 
-   социјалне карактеристике укупног понашања спортских субјеката. 

 
Ова три фактора представљају реални,базични имиџ који захтева надоградњу уз 

помоћ промотивних активности. 
Обично имиџ стручњаци оријентишу на потенцијалне спортске квалитете,пре 

свега психолошке предности, да би их истакли у јавности.Притом увек имају на уму 
да јавност има тенденцију да формира позитивну предрасуду око неке архетипске 
особине. 

За спорт су релеватни архетипови специфицног типа. На пример,доброта не 
мора бити пожељна у спорту јер се она везује за попустљивост. 

С друге стране,храброст,стрпљивост,упорност и друге особине из “свежња” који 
у психологији чини пасивну агресивност,су у спорту пожељне особине.Битно је 
такође да изграђен имиџ буде доследан али то не знаци да буде фиксиран и 
непроменљив јер су изненађења повремено неопходна ради освежења одзива и 
пажње оних којима је тај имиџ пласиран. 
 

Професионални или пословни имиџ увек носи “печат” личног имиџа,односно 
личности. Увек се посматра и примећује: 
 

- општи лични изглед, одевање, понашање у разним ситуацијама; ---
комуникативност, разумевање, 

- објективна успешност у послу, 
- изглед нечијег пословног и кућног простора. 
 
Посматрају се и нечије сасвим личне карактеристике као што су карактерне 

особине, избор пријатеља, сарадника итд. 
Најважнији елементи који формирају професионални имиџ су: 

 
- припадност одређеној категорији делатности(спорт); 
- атрактивност (грађа,изглед,облачење); 
- приуштивост (непрекорачивање расположивог времена и буџета) и 
- уверљивост (способност да се пласира поверење и стручност). 

 
 



Академија фудбала        –        Јелена Радовић Јовановић: Односи с јавношћу и маркетинг у спорту 

 46 

2.10.  PR И БРЕНД 
 “У задњих педесет година економска база преокренула се од производње ка 
потрошњи. Гравитирала је из сфере рационалности у царство жеља, са 
објективног у субјективно, у царство психологије.” 
  
                                                                               New York Times 
 

Марка спада у оруђе комуникације,то је прва компонента која обезбеђује 
визуелну комуникацију. Идентитет марке мора да обухвати све елементе вредности 
производа(спортског). 

Марка везана за спорт има у основи предуслов за добру тржишну 
комуникацију,јер сви људи без разлике цене спорт,а неки га обожавају. 

Идентитет марке се остварује преко: 
 

-доброг имена; 
-препознатљивог логотипа; 
-доминантне боје; 
-симбола (симбол Подравка супе је петао) 
-амбалаже (или упадљива или необична) 
-слогана 
-музике 

 
Идентитет марке није прост збир свих ових елемената већ је то садржајна 

компилација, али не у смислу “свега по мало” већ у смислу “сваки елемент доведен 
до перфекције”. 

Савремено тржиште је еволуирало и превазишло основни ниво који се базира 
на законима понуде и потражње  и сада се налази на сложенијем ступњу чија је 
суштина  разумевања људских емоционалних потреба и жеља. 

Компаније данас имају веће шансе за тржишни успех уколико граде тзв. 
партнерске односе на дуже стазе са својим циљним групама потрошача. 

Више није приоритет смањити трошкове производње да би се остварио профит 
кроз задовољење класичних закона потражње, већ се перспектива успешног бизниса 
огледа кроз успостављање квалитетних односа са клијентима. 

 Савремени маркетинг се не базира више искључиво  на статистичким 
анализама и истраживањима, већ првенствено на психолошким открићима. 
Позитивна реакција, емоција, бренд неки су од најчешће употребљаваних израза у 
савременој маркетиншкој терминологији. 

Реч бранд (жиг) је енглеска реч и њена прва примена била је код каубоја на 
дивљем западу који су жигосали своје краве да би их разликовали од осталих крава у 
прерији. У пословној терминологији брендирање производа је циљано 
диференцирање једног производа у односу на друге производе. Та компонента која 
један производ разликује од других може бити емотивна компонента , односно начин 
на који потрошачи перцепирају одређени производ. Када говоримо о диференцирању 
производа на основу перцепције, говоримо о диференцирању које настаје у свести 
потрошача. 
        Суштина успеха маркетинга је изградња успешног бренда. 
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Стручњаци кажу да се данас производи више не продају, већ се купују, мислећи 
да су данас све ређе продавнице у којима вас услужују продавци и нуде вам 
производе, а све је више великих тржних центара у којима роба изложена на 
рафовима чека да буде примећена и купљена. Да ли ће роба бити купљена, зависи 
од њене перцепције у свести потрошача, односно од њеног бренда. 

Брендинг има функцију пред-продаје производа или услуге кориснику. Брендинг 
се показао као ефикасан вид продаје. 

Брендирање се врши да би  у крајњем исходу дошло до продаје која компанији 
ствара профит. Производ је потребно позиционирати на тржишту и зато се ствара 
бренд .  

Тржиште  је велико, али избирљиво и иако “свака роба има свога купца” нема 
места за све производе јер купци не купују више “било шта” већ квалитетне 
производе познатих компанија – купују бренд. 

Данашњим друштвом владају информације, али је истовремено, колико зависан 
од информација, човек истовремено и презасићен информацијама из свакодневне 
комуникације али још више информацијама које прима путем медија. 

Потрошачи су као слушаоци музичког концерта, тржиште је оркестар, а бренд је 
онај одсвирани тон који маркетинг диригује а публика прихвата са одушевљењем.Тон 
је мали део целокупне композиције, и тешко је постићи да баш тај тон буде примећен 
и позитивно прихваћен. Једнако тако је тешко креирати и позиционирати производни 
бренд.  
        Више није довољно да имате најбољи и најквалитетнији производ, најповољнију 
цену, најбољу дистрибуциону мрежу и врхунску промоцију, најважније је колико и шта 
о вашем производу зна и мисли просечни потрошач. 

Најважније је позиционирати се у свести потрошача. На пример можда Google 
није најбољи претраживач на Интернету али има најбољу позицију у свести 
корисника. 

Бренд се заправо ствара PR-ом а не рекламом. Рекламом се бренд само 
одржава. 
                   
 

2.11.  МЕДИЈИ КАО КОМУНИКАЦИЈСКА МРЕЖА  
 

Комуникацијску мрежу чини преносно средство из неживе,техничке природе тј 
окружења.То су средства за пренос звука и слике. 

Јавна мрежа података увек обухвата више корисника.Корисници могу бити и 
физичка и правна лица. 

Избор канала комуникације зависи од циља,циљне групе којој је порука 
намењена, особина преносника и саме информације. 

За информације од општег значаја,канал комуникације су мас медији.Пласман 
преко мас медија мора бити на нивоу,мора да негује правила писмености и да има у 
виду домет слушаности односно гледаности. 

Мас медији су канал масовне комуникацијске праксе. 
Порука се симболички обликује у информацију одговарајућег карактера,и 

емитује у јавност одговарајућим комуникацијским техникама. 
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Важно је имати на уму да  масс медији увек поред информативне имају и 
едукативну-образовну функцију.Информативна функција треба да задовољава 
одређене социјалне и естетске критеријуме.Важно је правилно одабрати врсту мас 
медија ради успешног остваривања односа с јавношћу. 

Да би избор медија био правилан,потребно је познавање карактеристика 
појединих мас медија. 

Најважније је питање како одређен медиј утиче на корисника односно примаоца 
информације. 
 
 

2.12.  PR И МЕДИЈИ 
 

Приступ јавности и понашање у јавности мора бити дефинисано, унапред 
припремљено и планирано као врста програмског контакта с јавношћу. 

Битно је да ли се ради о коментару спортске победе или пораза,или неког 
постигнутог статуса на основу пласмана спортског лика или услуге. 

Иако спорт није лишен агресивности, спортска јавност је увек више 
благонаклона према мање агресивним клубовима. 

 
Програми контаката спортских организација са медијима су следећи: 

 
- press информације за новинаре:то су саопштења или кратке вести о 
актуелностима у  вези спорта; 

- press конференције су сусрети представника спорта са представницима 
медија; 

-  брифинзи су инструктивни сусрети са представницима медија где се излаже 
став спортске организације о разним питањима.Циљ сваког брифинга је 
стварање позитивне атмосфере у односу на неке нове кораке; 

-  каталози,брошуре и књиге; 
-  периодична штампана издања као клупске новине; 

Медији увек реагују на све врсте информативних понуда а посебно кад је реч о 
спорту. 

Једна од медијских могућности ПР-а су документарни видео записи. 
Ови записи морају бити међународно разумљиви.Сама реч “документарни” 

значи да не смеју да личе на комерцијалне записе са рекламерском наменом. 
Оптимална дужина записа или презентације је 10-15 минута.Продукцијски домет 
треба да буде утисак веродостојности, животне истинитости, ентузијазма. 

Ова врста  записа мора да садржи квалитетан превод.Овакви записи постављају 
се на ТВ станице са међународним дометом(сателитске),на мобилне видео уређаје 
који имају високу циркулацију,дистрибуирају се на пресс конференцијама 
новинарима јер су то људи са великим обимом контаката и утицаја на јавност. 

Није занемарљива ни функција видео записа коју они имају на локалном 
нивоу.Неопходно је дати информације о организацији,њеној мисији и стратегији 
разним владиним секторима и политичарима,јер је за спорт њихова подршка важна.  
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Процедуре прослеђивања вести телевизији морају бити познате особама 
задуженим за однос с јавношћу. Телевизија је најмоћније средство комуникације. 
Сателитска телевизија повећала је знатно домет до гледалаца.Ако је важно да нека 
вест доспе на телевизију,треба учинити следеће: 
 

- позвати телефоном одељење за креирање вести и пружити причу; 
- позвати организатора и уговорити околности и место снимања; 
- послати већ готов снимак вести на цд-у или дигиталној траци; 
- послати текст са пропратним видео материјалом. 

 

Не може свака вест бити објављена већ само она која има општи значај. 
За припрему телевизијског емитовања вести је потребно неко време.Ако важна 

вест стигне ујутру,неће бити одмах емитована већ најраније у току послеподнева. 
ТВ вест чине и рукопис и визуелни материјал,по могућности са лица места. 
За слање поруке путем телевизије потребни су високи продукцијски трошкови, 

актуелна тема,добар опис кључних елемената приче и визуелни детаљи. 
Пре него што пласира информацију кроз ТВ интервју,служба за односе с 

јавношћу мора да изврши темељну припрему.Ако постоји разлог за одбијање 
интервјуа, то се мора учинити у писменој форми и уз крајње уважавање медија и уз 
добре аргументе. 

Ако се ради о учешћу у емисији која се “живо” емитује, у питању је 
најзахтевнији степен ангажмана,и учесника,и новинара. 

Постоје ствари о којима се,у таквом случају,неизоставно мора водити рачуна,а 
то су: 

-да тема буде актуелна,занимљива,ексклузивна; 
-да се вест посматра из новог угла; 
-да се тема повезе са стварношћу,културом,историјом и сл; 
-да водитељ изабере саговорника,компетентног стручњака за наведену област; 
-да водитељ буде одлицно упућен у тематику; 
-да питања буду битна а одговори јасни и да не промашују тему; 
-да се користе визуелни материјали као табеле,видео касете,документарни 

записи на тему и сл. 
Сваки спортски радник или представник организације који наступа у “живој” ТВ 

емисији,мора да буде припремљен,да води рачуна о свом изгледу, понашању, 
гестикулацији, одевању и посебно о психолошком утиску који оставља. PR стручњаци 
могу много помоћи у овим ситуацијама. 

 

Постоји више ситуација у којима се информације преносе сарадницима путем 
неколико могућих врста излагања односно брифинга..Брифинг може бити: вербални, 
писани,телефонски и путем конференцијске везе. 

Белешку са усменог брифинга води сарадник који је за то одређен. 
Основне смернице за белешке са усменог брифинга су: 
-на почетку назначити сврху брифинга; 
-навести документа/изворе који се користе; 
-навести детаље везане за временско трајање,планирање и сл.; 
-навести тачно шта треба урадити:када,ко и како; 
-навести планирани буџет до детаља; 
-навести датум завршетка. 
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2.13.  ОРГАНИЗАЦИЈА СПЕЦИЈАЛНИХ ДОГАЂАЈА 
 

За успешно организовање специјалних догађаја треба направити и припремити: 
- списак званица (сваки догађај захтева посебну листу људи),  
- дизајнирање позивница и начин уручивања (најбоље је да се коверта са 
логотипом ручно адресира на име званице).Позивница мора да садржи: 
сврху догађаја, место и време одржавања, повод, врсту послужења, контакт 
телефон и име контакт особе. 

Приликом избора локације треба водити рачуна о репутацији тог места, 
погодности за комуникацију, величини, приступачности за медије, итд. 

Приликом планирања специјалног догађаја увек треба мислити да ли ће тај 
догађај некога заинтригирати и колико ће бити бурна реакција јавности. 

Важно је догађај најавити у медијима, али је такође битно да се сам догађај 
медијски отпрати. 

На специјални догађај се увек позивају представници медија.У ту сврху се 
користи проширена форма позивнице а добро је и лично усмено позивање уз 
објашњење о каквом је догађају реч. 

Прелиминарне информације морају дати одговор на питања: 
шта,где,када и како. 
У потпису или зачељу је субјект догађаја тј. одговор на питање КО. 
Медијским екипама се прослеђују и техничка упутства.Наиме,позивница треба 

да садржи информацију о аудио-визуелним могућностима працења догађаја,и 
битним техничким околностима или погодностима.Све виталне информације се 
пакују у медијске брошуре.Најчешће су то информације довољне за репортера да 
направи најаву догађаја.На самом месту одржавања прес конференције,треба да 
буде довољно билтена и брошура доступних новинарима. 

Брошуре треба да садрже опис догађаја,слике,наслове,биографије говорника, 
учесника и сл. ПР служба која припрема специјални догађај,треба да припреми и 
листу претпостављених новинарских питања са могућим одговорима за говорнике. 

Специјални догађаји су често пропраћени коктелом,који има сврху да створи 
опустену атмосферу у којој новинари могу доћи до специфичних и ретких 
информација. 

 
 

2.14.  КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ШТАМПУ 
 

Приликом планирања конференције за штампу треба детаљно осмислити ток 
конференције и формирати списак званица- новинара. Обично се позив на 
конференцију шаље што већем броју медија како би се обезбедила присутност 
довољног броја новинара. 

Позивно писмо мора изазвати интересовање медија, значи мора бити довољно 
интригантно да завређује медијску пажњу. 

Пожељно је да организација која сазива PRESS конференцију направи 
пропагандни материјал  (билтен, летак, брошуру) који ће садржати укратко описан 
рад организације, најважније активности и  циљеве. 
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Тај пропагандни материјал  се дели на Пресс конференцији и служи новинарима 
као додатни информатор. 

На press конференцији организацију представљају две  или три особе које на 
најстручнији и најелоквентнији начин могу да објасне односно представе повод 
конференције. То су најчешће PR менаџер који има улогу водитеља конференције 
(дочекује новинаре,отвара конференцију, држи уводну реч,…), затим директор, 
односно тренер и особа која је директно укључена у пројекат ( спортски играч који је 
постигао или промашио одлучујући гол ). 

Веома је важно да конференција крене у тачно назначено време и да се поштује 
дневни ред , односно тајминг конференције. Салу у којој се одржава конференција 
треба прилагодити медијским-ТВ захтевима и броју представника медија ( ни 
премали , ни превелики простор). 
 
 

2.15. САОПШТЕЊА ЗА ЈАВНОСТ 
 

Саопштење за јавност даје могућност PR служби да вест напише онако како 
жели да је новинари објаве. Писано саопштење је готово немогуће случајно погресно 
цитирати. 

У саопштењима се користи званични језички стил,  без сувишних речи, жаргона, 
скраћеница, итд. 

Саопштење треба започети важном информацијом.Почетак, односно првих 10 
речи су кључне. Оне заинтересују  или не новинара који на основу тога одлучује да 
ли вест да објави или не. 

Поента мора бити садржана у наслову саопштења. 
У уводу треба сажето одговорити на питања: ко, где, кад и зашто. У другом и 

трећем параграфу се могу наводити цитати , односно извори информација. 
Најефектније саопштење није дуже од једне странице куцаног текста. 

Саопштење треба на крају да садржи контакт телефон, е-маил адресу и име особе 
задужене за односе с јавношћу. 

Врсте саопштења за јавност су: 
• Припремна: обавештавају о догађајима, пројектима или 
програмима који тек треба да се догоде . 
• Актуелна: дају податке о догађајима који се одигравају у време 
издавања саопштења. Ова саопштења треба одмах да буду 
објављена. 
• Локална: долазе из одређених области и у вези су са »вестима из 
мог краја«. 
• Ексклузивна: достављена једној агенцији, новини или једној 
радијској или ТВ станици с правом да га објави искљуциво та агенција,новина, 
радијска, односно ТВ станица. 
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2.16.  РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ НОВИНАРСКОГ И PR  ТЕКСТА 
 

Све чешће се у медијима  појављује термин PR текст. Мисли се на специфицну 
врсту новинарског текста. 

Маркетиншке агенције нуде својим клијентима могућност да у штампаним 
медијима објављују њихове PR текстове. 

Људи су презасићени рекламама, па стручњаци немилосрдно трагају за новим 
начинима да реклама ипак заокупи њихову пажњу.  PR текст “провучен” у оквиру 
новинарског чланка или у делу новина у којем обично нису рекламе , има  шансе да 
буде примећен. Стручњаци сматрају да овакав вид рекламирања ствара негативне 
ефекте и по фирму која је “прогурала” свој текст и за новину која је то објавила. 
Зашто? Читаоци се осећају превареним када узму да читају чланак у својим 
омиљеним новинама, а онда на сред ступца наиђу на нпр. причу о некој компанији и 
најновијем производу уз фотографију директора на презентацији. Потрошачи су 
софистицирани и са њима треба градити однос пун поштовања и поверења. 

Прави PR текст је нешто друго: када новинар пише о некој значајној друштвеној 
теми и када као позитиван пример наведе одређеног појединца или компанију- то је 
прави PR текст.На тај начин ће читалац примити позитивну поруку о поменутој особи, 
односно компанији а да то не схвати као наметљиво рекламирање већ као део 
новинарског чланка. Задатак PR службе јесте да проследи новинарима податке да би 
они могли баш ту особу или компанију да наведу као позитиван пример, односно да 
представе у позитивном светлу. 

 
Не постоји заправо разлика између PR и новинарског текста. Прави , делотворан 

PR текст је квалитетан новинарски текст. 
 
 

2.17.  PR У КРИЗНИМ СИТУАЦИЈАМА 
 

Кризна ситуација је један необичан догађај или серија догађаја који лоше утицу 
на интегритет производа, репутацију или финансијску стабилност организације, на 
здравље или расположење запослених, на заједницу или друштво уопште. 

Пр службе у кризним ситуацијама мисле на будућност и труде се да очувају везе 
са појединцима или групама које су важне за организацију. 

У кризним ситуацијама је угрожена репутација организације или појединца. 
Неке од тактика које се примењују у кризним ситуацијама су: 

 
-показивање жаљења 
-понуда решења 
-промене 
-накнада штете 

 
Резултати истраживања о утицају кризних ситуација на окружење показују да 

што је већа криза, јавност ће је дуже памтити. 
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Понашање организације у условима кризне ситуације има великог утицаја на 
реакције јавности. 

Јавност у кризним ситуацијама радије верује сведоцима тзв. трећим лицима 
него представницима организације. Када организација изгуби углед у јавности, нагло 
опада њено пословање. Једном нарушену репутацију, веома је тешко повратити, али 
није немогуће. 

У кризним ситуацијама медији имају кључну улогу.Ово стога што у кризним 
ситуацијама опада кредибилитет организације која је узрочник кризе.Тада се више 
него икад верује новинарима.За личност или организацију је важно да сарађују са 
медијима и да поштују неке основне смернице: 
 

- никад НЕ давати одговор “Нема коментара”; 
- бити предусретљив али се НЕ извињавати превише; 
- бити јасан а не конфузан,нагласити битно; 
- добро је сазвати пресс конференцију одмах после емитовања вести о кризи; 
- одредити конкретну особу за контакт с медијима,младу и елоквентну(тзв. 
портпарол); 

- формирати централни инфо центар са телефонима,факсовима итд; 
- обезбедити стални прилив свежих информација; 
- обезбедити добру и опуштену атмосферу; 
- поштено се опходити према представницима медија(ако податак није 
доступан,образложити то,ако постоји кривица организације-признати је). 

 
Кризно комуницирање обухвата: 
 

- анализу кризе и предвиђање реакције јавности 
- израда стратегија за излазак из кризне ситуације 
- примена стратегија за излазак из кризе, односно акција 
- контакти са јавношћу и медијима 

 
Оваквим третманом јавности у кризној ситуацији,организација доказује да јој је 

конзумент на првом месту. 
Кризна ситуација може се догодити свакоме - и тада је важно наставити 

комуникацију са јавношћу! 
 
 

2.18.  ЛОБИРАЊЕ 
 

Лобирање је најшире дефинисано циљано и сврсисходно тражење 
истомишљеника и утицај на начине представљања заједничких ставова. 

Лобирањем се ствара равнотежа између различитих интереса.Реч је о 
посредовању између носиоца идеје и доносиоца одлуке. Лобирање је развијено у 
демократским друштвима. 

За PR менаџере лобирање је важан сегмент екстерне комуникације у циљу 
остваривања интерних планова. 
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Лобирање је врста преговарања. 
Четири корака успешног лобирања су: 

 
1.Праћење. 
2.Представљање. 
3.Доказивање. 
4.Притисак 

 
Пирамиду лобирања чини 5 стратегија: 
 

- Стратегија тима 
(Ко ће све поред лобиста бити ангажован и какве ће бити њихове улоге?) 

- Стратегија порука 
(Шта му треба без обзира на тему разговора рећи?) 

- Стратегија стила 
(Како да се понашамо према њему?) 

- Стратегија контаката 
(Ко ступа у контакт, како често и због чега?) 

- Стратегија гостољубивости 
(Како да бринемо за тог појединца?) 

 
Лобирање је заступање организованих интереса, односно претстављање 

сопствених интереса на такав начин да они који одлучују те интересе уважавају. 
Успешност лобирања у 20% случајева зависи од конкуренције и окружења, а 

80% зависи од вештине лобисте или  PR менаџера и компатибилнисти његових 
ставова и ставова онога ко доноси одлуке. 
 
 

2.19.  ЕТИКА И ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ 
 

У односима с јавношћу етику чине морална начела која одређују добро и лоше 
понашање појединца или организације. Треба имати у виду да немају сви  људи исте 
моралне системе вредности се те у активностима треба руководити општим 
друштвено-прихватљивим обрасцима понашања. 

Поштење је најбоља политика односа с јавношћу. 
Остала етичка начела којих се у односима с јавношћу треба придржавати су : 

приказивање свих страна проблема, постовање неистомичљеника, успостављање 
равнотеже између лојалности организацији и обавеза према јавности. 

PR менаџери су професионалци са индивидуалним интегритетом и нису оруђе 
компаније. 

Они су дужни да бране част професије. 
Јавности се често презентују импресивни статистички подаци о неком производу 

који су добијени истраживањем (нпр. водеци стоматолози…или четири од пет лекара 
препоручују овај производ). То су често тзв. промоцијске преваре јер јавност има 
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право да чује целокупан извештај о истраживању а не само део информације који 
доприноси акцији неке организације. 

Злоупотребе у односима с јавношћу се крећу од претеривања у хваљењу, преко 
скривања чињеница до потпуних лажи. 

Још један етички проблем је подмићивање у циљу остваривања личних циљева. 
То је чест слуцај са новинарима који по налогу стручњака за односе с јавношћу врше 
агресивну промоцијску делатност. Тада је реч о злоупотреби положаја. 

Етика је ствар одлуке појединца а друштвена одговорност је утицај пословних 
одлука на друштво. 
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3. КРЕИРАЊЕ ПЕРСОНАЛНОГ ИМИЏА 
 

3.1.  ИМИЏ 
 

Када кажемо имиџ, одмах помишљамо на изглед некога или нечега.Наша прва 
асоцијација не укључује питање откуд такав изглед и да ли је исти последица 
унутрашње потребе или свесне намере да се остави одређен утисак.Када описујемо 
први утисак о некој особи,покушавамо да  га вежемо за познате представе,и обично 
кажемо: тај ми личи на попа, рецимо,јер има на себи неку врсту мантије; или, ако се 
највише осврћемо на црте лица,рећићемо,на пример, да нам неко личи на мачку. 

Тај први утисак је важан и,што је веома битно,он је често и најтачнији.Ово стога 
што када имамо мало података о особи,више ангажујемо интуицију и нека своја 
„стара знања“-мање размишљамо“јер немамо времена“, а више осећамо и 
доживљавамо. Битно је и то да сваки први утисак има за неизбежну компоненту 
естетски одзив-осећај да је нешто лепо и добро. 

На естетски одзив много утиче нормалност облика,правилност форме.То је 
заправо нешто што се прво уочава,скоро аутоматски,и ако је одзив позитиван,све 
друго иде лакше. 

Креирање имиџа је посао,а као и у сваком послу,за почетак је добро погледати 
како је све почело некада давно. 

Маскирање и костимирање је стара делатност која је постојала још у време 
првобитних заједница када човек није имао диференцирану свест о себи нити 
потребу да себе одвоји или истакне у групи или заједници. 

Биле су  тада заступљене магијске делатности везане за однос према природи, 
страх од непознатих сила и за опстанак сам по себи. 

Облачење, маскирање и шминкање је једна од првих дистинкција човека у 
односу на животињу. Везана је такође за звук односно гласове,затим за одређене 
покрете и обредне ритуале уопште.Оно што треба нагласити јесте да је човек мењао 
свој изглед не би ли се сакрио од мрачних сила,и то тако што се трудио да личи на 
какву опасну животињу или пак обичну биљку или дрво,што би га стапало с 
природом. 

Целокупна мала заједница била би припремљена својим изгледом за одређену 
ритуалну прилику,а по налогу врача, и деловала је као један организам.Ни једна 
индивидуа осим врача се није истицала нити показивала индивидуалну креативност. 

Тек настанком првих држава,долази до стратификације друштвених слојева. 
Биле су то касте у Индији,сталежи у феудалном и класе и слојеви  у капиталистичком 
друштву. 

Одређен начин облачења,држања,понашања,одређен речник,гестови и наклони 
нису били  одлике  индивидуалног имиџа већ припадности одређеном друштвеном 
слоју. 

Стари Егупћани, стари Грци и Римљани су ценили филозофску истину која је 
мера лепоте и добра.Њихова естетика видљива је у гардероби.Бела боја одеће и 
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ловоров венац.без иједне сувишне кинђуре,говоре о томе да су овим државама 
владале уметност и филозофија. 

Египћани су због врућег поднебља и данас остали верни белој боји. Њихови 
владари фараони су се шминкали баш колико и жене,наглашавајући посебно 
очи/вероватно због митског значења Хорусовог ока/.[минка,злато и три главне врсте 
камена:тиркиз,рубин и смарагд,које су красиле фараонову круну,биле су знак да је он 
први до божанства,а сви остали доле. 

Током мрачног средњег века за који званично слови период од 5. до 15. века, 
завладала је црквена догма.Било је много криминала,што због опште немаштине што 
због лаке могућности да  неки богаташ који би се усудио да крене на пут,бродом или 
кочијом, буде опљачкан без последица. 

Гусари су владали морима а разне протуве и одметници шумама. 
Када помињемо припаднике ових група,помишљамо најпре на њихову 

карактеристичну одећу: одећу гусара, принца Валијанта, Робина Худа, 
средњевековних свештеника... 

Њихово разликовање по слојевима у погледу имиџа али и психологије,било је 
велико.Унутар једног слоја,сви су били налик једни на друге.Уосталом,у судским 
поступцима није било ретко кажњавање оригиналности. 

У средњем веку цењен је фалсификат,копија.Свештеници су били такорећи 
једини писмени људи а они су се бавили преписивањем црквених списа. 

Црквеној власти нису одговарали мислећи појединци.Такви су се ипак 
појављивали.Пример су учитељ Бернар и песник Абелар.Први интелектуалци су се 
заправо и појавили у ово мрачно време.Звали су се голијарди и били су то најчешће 
сиромашни студенти који су се одметали из насељених средина пратећи своје 
учитеље. 

Свако доба „избацило“ је по неки истакнут друштвени слој и појединце,узоре тог 
слоја.Такви историјски ликови остају богата инспирација каснијим генерацијама.Они 
су,наравно,погодни као узори за оне који бирају идентитет,спонтано или 
намерно,ради утиска који би хтели да оставе. 

 Тек је такозвано Модерно доба од краја 18. века и Савремено доба /20. и 21. 
век/ донело индивидуализам,издвајање,вредновање једне личности и поштовање 
њене различитости. 

Издвајање Психологије као науке и појава Лингвистике као још млађе науке, 
поклапа се с овим друштвеним преокретом у третирању појединца. 

 Поред индивидуализма,друга важна одлика модерног и савременог доба је 
тржиште,место на којем се представља роба са циљем да буде добро продата. 
Ослобађање тржишта и глобализација чији основни мото гласи: слободан проток 
роба, идеја и људи, довели су индивидуу на ту сцену,било да она представља неку 
робу својим ауторитетом или сама јесте роба. 

Овај тренд је „Змајева кочија на ветру“ и донеће човечанству или апсолутни 
тријумф или потпуну катастрофу, писао је Ентони Гиденс /савремени теоретичар 
друштва и саветник Тонија Блера/. 

 Тек друштвена и тржишна клима Модерног доба чије је оличење  Индивидуа, 
допринела је појави и развоју нове маркетиншке дисциплине познате под називом 
Креирање имиџа.Било да се обликује имиџ појединца или компаније,или неке 
групе,или неке робе,увек треба поступати као да је реч о јединственој личности. 
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Иза сваког избора имиџа лежи јасна психолошка одлука појединца или тима 
стручњака.Једном речју,моделовање имиџа је дуг и озбиљан процес,који се ипак 
мора окончати и јавно представити што брже и што пре,у складу са захтевом 
данашњег времена. 
 

 Сама реч имиџ,значи:слика,представа.Корен има у латинској речи имаго.Први 
пут се систематски користи у метапсихологији,такозваној психологији несвесног. 
Имаго је у том смислу, несвесна представа,рецимо, оца и мајке,и  представља стуб  
Супер ега. 

Имаго је и слика-фантазам као први структурирани несвесни материјал по 
схватању Меланије Клајн,али и слика колективног сећања како је схвата Карл Густав 
Јунг. 

Многе речи у романском језичком корпусу изведене су из ове латинске 
речи.Имагине и у енглеском и у француском има исто значење-Замисли! Другим 
речима:Погледај ту замишљену слику својим унутрашњим оком,баш као што поручује 
Ленон у својој чувеној песми:“Замисли сав свет како живи у миру...“или Хаустор: 
“Замисли живот у ритму музике за плес!“ 

Imagination у енглеском језику је изведеница и значи:машта.Машта је дакле 
замишљање слика,а image(Имиџ) је онда слика из маште. 

Ако тако погледамо,моделовање имиџа је креирање наших замисли,сличица из 
наше маште.То је остварење наших будних снова! 

Не може се значи,само обући нечије одело и постати цар,јер знамо да је цар био 
цар и онда кад је наг иступио пред народ,како пише дечја бајка. 

Било би неуверљиво обући одело рецимо Дворске луде и убедити људе у 
аутентичност тог лика.Кад би то могло тако,глумац би могао бити свако.Добром 
глумцу чак и не треба одговарајућа одећа.Добар глумац се служи делићем свог 
идентитета,личног или колективног,и износи из себе тај Имаго или Лик.Он мора бити 
уверљив тојест мора уверити друге да је он баш Тај неки други у чијем лику тренутно 
обитава његов таленат. 

 Када се ради о имиџ моделовању,за разлику од глуме,овде поред околине мора 
бити уверен и онај ко ствара тај лик,и то пре свега. 

Истина је да,ако,на пример, обучемо намерно неку одећу јарке и веселе боје 
баш оног јутра кад смо тмуро расположени,можда ћемо себе убедити да све није 
тако тмурно.Али,тај потез би личио на симптоматску терапију:док пијем лек,лечим 
се.За креирање имиџа није довољна аутосугестија и краткотрајна гардероба.Само 
наше аутентично учешће,наши снови,фантазми и истински унутрашњи осећај,даће 
аутентичан нови имиџ,који исијава из наше душе. 

Све друго може деловати лажно,гротескно, у духу народне изреке:Видела жаба 
да се коњ поткива...!,или,Стоји му као пилету...! 

 Имиџ консултант мора бити добро упућен у све аспекте овог посла,и да у неку 
руку мора бити и психолог,и економиста,и лингвиста,и маркетинг стручњак,учитељ 
глуме,дизајнер, и наравно,терапеут. 

Ако ради сам са својим клијентом,он мора имати свој тим консултаната. 
За разлику од модерне инстант психотерапије,која има за циљ одстрањење 

непожељног понашања клијента,или бољу адаптацију у општем смислу,имиџ 
консалтинг ради на максимизирању личног ефекта.Полази се од претпоставке да  и 
најбоље увек може бити још боље. 
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Оптимизам је основни став и главно оружје имиџ консултанта. 
Клијенти имиџ консултанта нису појединци са проблемима,већ они који излазе  у 

јавност,било на тржиште,у медије,на конференцију или само на важан састанак.Они 
имају потребу и за брзим али и за трајним резултатом. 

И још нешто-када једном почну, неће престати да раде на себи и свом имиџу! 

3.2.  КОРПОРАТИВНИ и ПЕРСОНАЛНИ  ИМИЏ 
 

Имиџ је доживљај одређене особе или производа од стране јавности.Имиџ је 
оно што људи осећају, мисле и очекују од особе или производа. 

Професионално креиран имиџ постаје бренд, било да је реч о производу, 
компанији или особи. 

Имиџ је кључна компонента тржишног успеха.Имиџ утиче на избор конзумената, 
ствара бренд и вреднује компанију или појединца у свести јавности. 

Корпоративни имиџ је перцепција одређене компаније од стране јавности. 
Корпоративни имиџ је условљен корпоративним идентитетом који се најбоље огледа 
кроз корпоративну комуникацију (ПР, рекламе,Wеб странице,итд.). 

Успешан корпоративни имиџ доприноси стварању психолошке предности код 
потрошача, повећава мотивисаност запослених, отвара могућност избора 
најквалификованијих радника при запошљавању, повећава економски учинак 
рекламирања, креира погодну тржишну подлогу за пласирање нових производа (нпр. 
Мicrosoft је неколико пута одлагао пласирање новог оперативног система Wиндоwс 
95, али су потрошачи стрпљиво чекали) и представља моћан сигнал за конкурентске 
компаније (нпр. Procter& Gamble прати репутација да брзо и радикално реагују на 
смањење цена конкурентских производа и пласирање нових). 

Репутација је интересантна област јер представља спој финансија, менаџмента, 
маркетинга и PR-а.Данашњи бизнис лидери се сусрећу са изузетно компетитивним 
окружењем које захтева од њих да осим техничких знања буду и добри менаџери и 
PR специјалисти. 

Комуникационе технике су основно средство управљања имиџом. 
Персонални имиџ је начин перцепције одређене особе у јавности.У Јунговој 

психологији персонални имиџ је схваћен као лична фасада којом се особа 
представља околини. 

Персонални имиџ у последње време постаје све значајнији, јер услед тржишне 
презасићености долази до потребе за персонификацијом бренда.Било да је реч о 
производном или корпоративном бренду, тржиште намеће потребу да иза или испред 
њега стоји персонални бренд. 

Персонални бренд је врх пирамиде имиџ консалтинга.Персонално брендирање у 
себи подразумева све карактеристике и етапе производног брендинга, али је за 
нијансу сложеније јер се бави људским бићима и њиховом сложеном психолошком 
структуром.Два производа могу бити по саставу идентична а разликовати се само у 
амбалажи, док су две особе чак  и исто одевене увек различите.У томе лежи 
сложеност и изазовност креирања персоналног имиџа.  
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3.3. ФОРМИРАЊЕ ИДЕНТИТЕТА 
 

        Формирање индивидуалног идентитета је дуг и компликован процес. 
Сигурно је да се тај процес неће успешно никад окончати ако не постоје основни 
друштвени предуслови који окружују појединца. 

 
Прво социјално окружење представља породица.Први објекти љубави и узори 

за идентификацију су мајка и отац,или њихови супститути. 
Тај социјални круг се временом шири на рођаке, комшије, школу, место боравка, 

итд.Осећање припадности као и поистовећење са моделима из непосредне околине 
су основни предуслови за развој идентитета. 

На пример, изузетно интелигентно дете у просечној околини, радије ће 
покушавати да установи комуникацију на преовлађујућем нивоу околине него што ће 
инсистирати на својој различитости или предности.Једноставније речено,оно више 
жели да припада групи и да се осећа прихваћеним,него што жели да се истакне или 
да развија своје способности. 

Потреба за љубављу и прихватањем је базична потреба,док је саморазвој и 
самоактуализација нешто што долази на крају,тек ако су све друге потребе 
задовољене. 

 Обликовање имиџа генерално спада у комплексну потребу самоактуализације. 
Добар имиџ је на неки начин предуслов успешне самоактуализације,о којој је писао 
психолог Маслов. 

Али,могуће је исто тако да појединац пожели да се припреми за прикладно 
понашање у некој групи,мањој или већој,не због великог тржишног ефекта, већ само 
зато да би био емотивно прихваћен. 

Многи људи мисле да немају социјални тренинг и да се зато понашају трапаво и 
неприхватљиво.То их онда извргава порузи и они доживљавају одбацивање,што је 
најболније емотивно искуство.Зато сви групни пороци,какав је често 
алкохолизам,тако дуго опстају.Онај ко одлучи да се лиши порока,више нема шта да 
тражи у кафанском друштву. 

Много је људи спремних да учини било шта у замену за прихватање од стране 
околине околине.Ово је једна од „ситница“ које треба увек да има на уму имиџ 
консултант. 
 
 

 3.4.  ПРИЛАГОЂАВАЊЕ И ЕКСПАНЗИЈА ИДЕНТИТЕТА  
 

Постоји неколико противречности које се тичу основних одлика модерног 
друштва. Модерно друштво,с једне стране,инсистира на индивидуализму и тиме на 
различитости, особености и аутентичности.док,с друге стране,правни основ 
цивилизованог грађанског друштва-устав и закони, инсистирају на заштити од 
дискриминације и било каквој врсти обележавања и издвајања. 

Прилагођавање околини је зато компликован и дискутабилан појам у данашње 
време. То се јасно види на примеру образовног система. 



Академија фудбала        –        Јелена Радовић Јовановић: Односи с јавношћу и маркетинг у спорту 

 62 

Образовни систем се креће у правцу укидања специјалних школа за ментално 
хендикепиране да би се они што безболније инкорпорирали у околину и да би се 
смањила дискриминација.Тиме су под знаком питања и посебно обдарени ученици и 
њихово право на посебно прилагођено образовање.Ово се за сада решава давањем 
шанси талентованим и обдареним ученицима/студентима за убрзано школовање. 

 
Постоји још једна интересантна појава нарочито у тзв. друштвима у 

транзицији:увођење бројних приватних образовних институција сада је учинило 
доступнијим школовање оним мање способним припадницима друштва који лако 
могу да плате образовање.Амбициозни а богати појединци трудиће се на сваки начин 
да компензују недостатак способности својим ставом,изгледом,облачењем итд.Тако 
ће изненада почети да носе помодне наочаре за вид који је,наводно,пропао од 
силног читања;бираће баш оквире какве је носио један Ајнштајн  а у њима ће стајати 
само полупрозорско стакло.Увек ће у руци имати бар неку књигу те ће наивни 
посматрачи помислити да читају чак и док улицом ходају. 

Ово је пример свесне манипулације утиском.Код онога који је изабрао овакав 
нападан умни имиџ,постоји и нада да ће се задивљена реакција околине као 
бумеранг вратити и неким чудом увећати његово знање. 

Модерно друштво је друштво којим владају елите и у складу с тим,у домену 
образовања,ничу такозване елитне школе.Оне међутим губе на првобитном значењу 
елитизма посебних способности а у пракси се оријентишу на платежно способне 
слојеве друштва. 

Идентитет је комплексан и динамичан појам. Динамска психологија помаже да 
се разуме да не постоји процес нити структура који су статични. 

Оно што потпада под појам ЈА се мења кроз време-и кроз индивидуално и кроз 
историјско време. 

Тако на пример,такозвано Модерно доба (почев од Ренесансе) је доба духа и 
доба настанка психологије као посебне науке.Значај појма Несвесног и појма 
Слободе имају највећи значај у том периоду. 

Кулминација је настала 60-их година у Хипи покрету. 
Рок музика,цветићи,преокрет у стилу облачења и кинђурења су симболи,а 

антиратни став је социјална порука.Данас многи појединци који су тада били у 
најлепшим годинама младости,на питање Ко сам ја?,одговарају: 

Ја сам хипик ,или, Ја сам рокер. 
Они тако и изгледају,тако се облаче и таква им је фризура.Тај део поруке о 

идентитету је читљив из њиховог имиџа. 
Идентитет се формира такорећи у ходу и скоро свакодневно,нарочито у младим 

годинама али и касније.Неке небитне ствари током времена бледе и „отпадају“ док 
оно ново што остави траг на доживљај Себе  на неки начин прошири поље 
идентитета. У сваком случају нови ставови улазе у самоопис личности. 

Екстровертне особе увек више себе описују у односу на спољне догађаје и 
ставове о њима,док интровертне радије описују себе кроз своје снове и  унутрашње 
доживљаје уопште. 
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3.5.  ПОРЕКЛО ИНАТА /они који говоре Не/ 
 
          Сви социјални трендови су веома важни за обликовање идентитета индивидуе. 
Једно је сигурно-ма како неке појаве у друштву биле популарне и колико 
застрањујуће, већи део популације ће увек тежити просечности по принципу Гаусове 
нормалне статистичке расподеле. 
 

Али,ако посматрамо сегменте становништва по узрасту,највеће одступање од 
просечности ће бити у групи адолесцената.Ово је психолошки потпуно нормално, 
обзиром да овај период развоја ставља тачку на основне окоснице идентитета, 
представља завршни део  Едипалне фазе  узора за идентификацију, и, што је 
најважније,нужно се испољава кроз снажан отпор према владајућим ауторитетима и 
преовлађујућим вредностима.Ако сви носе кратку косу,тинејЏер ће је пустити и по 
могућности упадљиво офарбати. 

Упадљивост или степен штрчања из околине је управо пропорционалан 
количини бунта. 

Инат је подлога ове појаве. 
Инат се иначе првобитно јавља око друге године живота,при прелазу на тзв 

аналну или опсесивну фазу,када се стиче први свестан осећај себе.Тада почиње 
употреба заменице ЈА али се јављају и експлицитни захтеви околине и очекивања 
родитеља у погледу контроле сфингтера и самоконтроле понашања у ширем 
смислу.Баш тада ће мала деца рећи НЕ на понуђену ношу,и свако изговорено НЕ]У 
убрзано ће јачати сегмент индивидуалне воље и тиме појединачни идентитет.Када 
научи физиолошки да контролише сфингтере и схвати очекивања околине,биће на 
прагу едипалне фазе(њеног првог дела),борбе за љубав родитеља супротног пола 
која/само у најбољен случају/ окончава снажном идентификацијом са родитељем 
истог пола. 

Примера ради,део имиџа многих девојака које се још не сналазе најбоље у 
хетеросексуалним односима,јесте одбијање из ината баш оног дечка који им се 
свиђа.Одлагање пристанка је на неки начин део женске  психологије(али и знак 
Едипалне незрелости). 

Девојка тако има осећај да контролише своја осећања баш као што је некад 
успевала да контролише сфингтере.Кад емотивно мало ојача, понаша се 
амбивалентно тојест по принципу Хоћу-Нећу. 

Таква девојка се може облачити као размажена девојчица рецимо као Мерилин 
Монро, али то није толико битно.Хоћу да кажем да имиџ није само одећа и 
шминка.Имиџ је много више оно понашање на основу којег се брзо,већ при првом 
утиску, могу формирати одређени  закључци; иза таквог понашања стоји неки 
ментални став и он је „база имиџа“. 

Кад се ради о краткорочном и циљаном поступку креирања нечијег имиџа/за 
једну прилику/,свим овим психолошким моментима је могуће манипулисати. 

Дугорочно,све што је манипулација,биће кад-тад разоткривено! 
Поласком у школу, посебно добрим оценама и успехом, идентитет је 

гратификован (доживљава поткрепљење). Идентитет доживљава важну и снажну 
експанзију на групу и то се лако може видети у основним школама као феномен 
групашења.Тада се девојчице држе девојчица и дечаци дечака,што касније неће бити 
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случај.Размењују се тајне и кују завере а развија се и компетиција.Ова појава има 
основ у такозваном фантазму уроћене браће,како га је назвала психоаналитичарка 
Меланија Клајн/о фантазмима ће бити речи детаљније у овом раду,обзиром да играју 
огромну улогу у процесу спонтаног као и накнадног креирања имиЏа/. 

Идентификација са групом посебно долази до изражаја у адолесцентном 
периоду када преовлађује бунт против норми одраслих и уједињује младе у жељи да 
створе нова правила и нови свет. 

Социјалне подгрупе младих обавезно прати одређени имиџ који их разликује од 
околине (нпр.панкери се облаче различито од дизелаша, односно имају различите 
идоле одабране или наметнуте да буду узори њиховог имиџа). 

Овај феномен је више него упадљив и може се укратко описати изреком: 
Што горе,то боље!, или, што дречавије..или, што слободније,необичније.. 

 
 

3.6.    ГРУПНИ ИДЕНТИТЕТ И ВРАЧ КАО ПРЕТЕЧА САВРЕМЕНОГ  
УЗОРА 

 
Када се посматра развој човечанства у целини, може се уочити да је прво 

постојао групни па тек онда индивидуални идентитет. 
Припадник племена је живео само по групним нормама племена, поштовао 

одређене ритуале, и у томе није било места за индивидуалне ставове или издвајање 
било које врсте.Само је врач имао слободу да одлучује и креира идентитет племена. 

Многе групе,посебно младих личе на племена.Такви су навијачи једног 
спортског клуба или припадници локалне банде.Млади уствари воле,после периода 
борбе за индивидуални идентитет,да се приклоне групи и униформишу.Тада сви носе 
црну одећу рецимо,или су све девојке ошишане и офарбане исто.Групе обично имају 
газду и он се разликује имиџом,а ако је имиџ исти,онда је газда тај који је заправо 
најбољи по неком критеријуму! 

Човечанство у целини се понаша као индивидуа,и пролази кроз све битне 
развојне фазе.Као што појединац најпре ужива у океанском осећају Ја,стопљен са 
мајчиним ликом у сцени храњења,дакле формира најпре симбиотски,дијадни 
идентитет па се тек потом кроз бунт и инат одваја психолошки, тако и људска 
заједница најпре функционише као један организам,на чијем врху је Врач као симбол 
људске душе. 

У тој фази развоја заједнице,која би била аналогна оралној фази у 
индивидуалном психолошком развоју ,појединац себе осећа као део веће 
целине,пасиван је,послушан,зависан од околине и од одлука поглавара заједнице.Он 
не слуша зато што је угњетен или зато што мора,већ то чини спонтано у складу с 
природним ступњем,као што то чине,на пример пчеле из једне кошнице. 

Било је то време када је човек био ближе Природи него Духу.Дух је за њега био 
Врач али и сва непозната опасна Природа која даје или узима. 

Претпостављало се да релације које постоје међу представама постоје и међу 
стварима. 

Однос је био симболичан,магијски и то по простом принципу додира. 
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Постојао је велики страх од Непознатог,страх од самовоље Природе-од 
природних непогода,страх од глади пре свега. 

Ритуали одобровољавања Природе су били живописни,окретни,обогаћени 
шминком, маскама,специјалним оделима.У складу са законом статистике,учесници 
ритуала су у 50% случајева успевали у свом магијском науму да,рецимо,дозову 
кишу,и то им је јачало самопоуздање и смањивало страх.[аренило костима и маски 
требало је да личи на шаренило Природе.Тиме се појединац и његово племе 
поистовећивао са околином и то на психолошки магијски начин.Порука Природи је 
гласила:Ја сам исто што и Ти! , или , Ја сам Ти! 

Период анимистичке фазе у развоју човечанства је део нашег колективно 
несвесног.То је нешто о чему не знамо свесно али интуитивно препознајемо 
осећај.Тај начин понашања,облачења,певања и играња се у разним формама 
задржао и данас,у модерном друштву. 

Гардероба учесника ритуала је честа инспирација модним креаторима. 
Игре око ватре личе на многа каснија народна кола,а изглед бубњара је безмало 

идентичан данашњем изгледу бубњара у неком панк-рок бенду.Нешто нас вуче 
коренима! 

Али,сада ритуали више немају функцију одобровољавања Природе.Данашњи 
ритуали имају социјалну функцију прилагођавања захтевима друштвене 
заједнице.Такође,данас постоји један супротан феномен у односу на стање духа 
појединца у првобитној заједници.Данас постоји страх од утопљавања у 
масу,посебно у милионским градовима. 

Индивидуализам је отишао у крајност па постоји велика изолација 
појединаца,одвајања од породице,усамљеност,анонимност.Стога је важно БИТИ  
ВИЂЕН и запажен.Данас је то синоним за смисао појма постојања. 

На тај начин,медији су добили далеко већу улогу од информативне. 
Новинари су у стању и од најмањег и најбаналнијег догађаја да створе велику 

причу, и да ставе у први план и најанонимнијег међу анонимним појединцима. 
Телевизијска камера је савремено огледало.Она подстиче нарцизам и компетицију, 
ривалитет са другим медијским учесницима. 

У крајњем исходу,они који су престали да буду анонимни и усамљени на свету, 
постају још усамљенији и изолованији у социјалном окружењу. 

Што се тиче правила која данас владају у пословном свету,може се рећи да је 
закон снаге капитала,донео ауторитет и моћ великог Врача једном председнику 
успешне Компаније.Запослени раде и слушају. 

Гардероба је прописана те се на посао иде као на ритуални обред. 
На коктеле ради релаксације који се организују једном месечно или годишње 

такође се иде у прописаној гардероби.Много се полаже на изглед крпе којом се 
одевамо,на боју за дан и ноћ,врсту материјала и кроја зависно од прилике. 

У великој компанији мисле само ретки и одабрани-елита!Они су модеран Савет 
великог Врача. Њихов елитизам је поткрепљен или новцем,или друштвеним 
везама,или посебним образовањем,знањем и вештинама. 

Имиџ консултант је по овом последњем критеријуму у врху компанијске елите, 
тик уз Врача тојест председника компаније. 

Када се упореде ове појаве из  временски толико удаљених периода нашег 
развоја, види се толико много сличности или бар резидуа тојест остатака. 
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Изгледа да нове ствари не укидају претходне,већ све остаје у игри,само на 
вишем, комплекснијем и квалитетнијем нивоу. 
 

 

 

3.7. ПЕРСОНА 
 
Психолог Карл Густав Јунг је Персону дефинисао као опште психолошко 

понашање индивидуе према спољашњем свету. 
Персона је део ега окренут ка спољашњем свету. 
Персона настаје компромисом између индивидуе и друштва, односно онога што 

се од особе очекује да буде. 
Да би особа нормално функционисала мора задовољити три фактора: 
 
1. его-узор по којем би желела да се модулира (Шта би волела да буде?) 
2. сазнање о мишљењу околине (како је други виде?) 
3. свесност о психичким и физичким ограничењима за реализацију својих 

идеала(лични критеријум реалности) 
 
Уколико особа није психички довољно развијена, ако је њен развој у неком 

стадијуму стопиран или је на њу вршен притисак, таква особа може касније током 
живота услед недостатка свести о себи покушавати да себе „опише“ разним 
доказима као што су дипломе, статусни симболи и сл. 

Нормална особа прилагођава своје понашање околностима, а да притом 
задржава свој препознатљив карактер.Ипак,свака нормална особа поседује 
такозвани Его-идеал или  жељени имиџ.Свака особа жели да своју природу и своје 
понашање моделира у складу с тим. 

Особа чија се Персона изграђује само на поткрепљењу околине која у томе 
препознаје ликове колективно несвесног,одлучиће се за имиџ човека из масе.Много 
је таквих избора код политичара. 

Јунг сматра да су само ретки људи свесни функционалног типа којем припадају 
као и тога који је њихов стварни тип општег става. 

То је зато што је Несвесно старије од Свесног а најстарије је Колективно 
несвесно. 

Колективно несвесно није спецификовано и одређено већ садржи само 
наслеђену могућност психолошког функционисања,што има основ у наслеђеној 
структури нервног система и мозга. 

Ирационалне функције човека су осећаји и интуиција.Оне искључују разум и 
критеријум реалности.Постоје чулно осетљиви и интуитивни типови. 

Чулно осетљиви типови уочавају детаље,док интуитивни типови несвесно 
разумеју потенције ствари. 

Није ни потребно нагласити колико би добро било да имиџ консултант поседује 
интуитивну функцију а клијент смисао за детаље. 
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Према начину на који индивидуа реагује на објективна и субјективна искуства, 
Јунг разликује два основна става:екстровертни и интровертни. 

Први тип-екстравертни,може се описати као личност окренута више ка околини 
него самој себи.Такву личност више брине какав ће утисак остављати на околину 
него мишљење о самој себи. Логично је да је таква особа у некој мери 
егзибициониста тојест расположена за јавно представљање или скретање пажње на 
себе. 

Други тип-интровертни је особа чије су емотивне инвестиције усмерене „ка 
унутра“ тојест ка самој себи.Такве личности су често стидљиве,имају развијен 
унутрашњи живот,склоне размишљању о туђим али још више о својим поступцима, 
лако падају у стање потиштености,теже се адаптирају и нерадо експонирају 
јавно.Постоји предрасуда да су ове особе интелигентније,чешће уметнички 
надарене,мање површне од првог типа. 

Екстраверзија је позитивна реалација ка објекту а интроверзија је негативна. 
За комуникацију је важан бар одређен степен екстраверзије. 
Из овог разлога,ако се ради о повученом,интровертном клијенту,најпре мора 

психотерапијски да се коригује његов основни став или хабитус. 
Ако особа има такозвану комуникациону анкиозност а треба да ступи на јавну 

сцену, јасно је да мора најпре психолошки да надрасте ту врсту анксиозности.Пошто 
се ту иначе најчешће ради о недостатку комуникацијске праксе,од велике  користи је 
учешће у радионици типа психо-драме,похађање часова плеса,глуме и сл. 

Комуникативност је особина а комуникација је вештина.Као и свака вештина 
стиче се учењем, вежбањем и искуством.Када је вештина једном усвојена,она 
постаје рутина.То можемо јасно видети код одређених почетника у политици и 
касније, када постану „рутинери“.Први или десети пут стати пред камеру или пред 
велику групу људи није исто.Бити припремљен или трениран и пре првог наступа 
много олакшава ту стресну ситуацију. 
 
 

3.8.  ИНСТРУМЕНТИ  КРЕИРАЊА  ПЕРСОНАЛНОГ  ИМИЏА  
 

Јунг посебно разматра проблем типова код уметника и уметнички настројених 
људи.Ово је важно за нас јер је обликовање имиџа уствари уметност или бар 
уметнички занат.То захтева креативност и креацију, и клијента и консултанта.За 
клијента је то посебно тешко јер би било лакше насликати уметничку слику него себе 
целог трансформисати у уметничко дело. 

Нешто слично данас раде концептуални уметници који се исказују кроз 
перформансе. Ако су они сами актери и учесници свог перформенса,они морају дати 
више од глуме-морају дати целог себе.Пример за ово је рад наше уметнице Марине 
Абрамовић. 

Креативни процес се састоји у активирању вечних симбола човечанства који 
успавани бораве у Несвесном,као и у обликовању и ангажовању истих при изради 
уметничког дела.Али,уметничко дело је објекат, а бити сам себи објекат је нешто 
најтеже. 
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Како је писао Јунг:“Онај који говори премордијалним сликама,говори хиљадама 
гласова одједном!“ 

Креативна активност не може се подвести ни под једну функцију нити један тип 
личности.Креативност је дар који све надилази. 

Сваки човек има фантазију.Фантазија уметника и обичног човека се,по 
Јунгу,разликује само у оригиналности,богатству и виталности. 

Не постоји ствар нити поступак којим се може потиснути креативност,баш као 
што ни једна анализа не може до краја да исцрпе несвесно. 

 
Сваки човек,дакле,поседује тај потенцијал и то је онај део личности клијента који 

би у најидеалнијем случају требало да сарађује у процесу имиџ обликовања.Имиџ 
обликовање је креативан процес у којем од почетка до краја учествује онај ко постаје 
сам себи објекат као и његов потенцијал, и, с друге стране, консултант који се 
креативно ангажује на обликовању туђег креативног потенцијала. 

У питању је суптилна размена најбогатијих  унутрашњих садржаја и представа. 
И један и други актер процеса обликовања имиџа на неки начин пролазе 

регресију ка нижим и старијим слојевима личности у потрази за оним правим 
изразом.Све,међутим,мора да се одвија под контролом Ја или свесне личности,јер 
крајњи резултат мора бити комуникативан са околином у сваком погледу,и очекује се 
да постигне на неком пољу изванредне резултате. 
 
 
 

3.9.  МЕХАНИЧКА МАСКА И СМРЗНУТА ПЕРСОНА 
 

Онај део личности клијента, на којем  ради имиџ консултант , по свему одговара 
ономе што Јунг назива Персона. 

Персона је онај део Ега који је окренут ка спољнем свету. 
То је функционални комплекс који се оживљава са циљем адаптације или 

постигнућа у средини.Персона није идентична индивидуалности. 
„Персона“ је старогрчка реч и значи Маска.У неку руку може се повезати са 

друштвеном улогом.Персона је облик који узима наша стварна затомљена личност 
да би се представила у спољној средини,у јавности. 

Та маска је компромис индивидуалности и друштва,компромис захтева средине 
и нечије унутрашње структуре. 

Многи људи несвесно крију своју праву природу и њихова маска је механичка а 
Персона смрзнута. 

Када се човек нађе у ситуацији захтева средине,када мора да комуницира са 
већим бројем људи,или да наступа јавно,посредно,преко медија,или директно,на 
конференцијама, радионицама и другим састанцима,наилази на сопствену 
комуникациону анксиозност.Није само у питању обична (не)научена вештина,већ дар 
да комуницира истинског себе са објектом,циљем или циљном групом. 

Неко ће рећи  да тако „неразвијена личност“ никад и неће искочити у први 
социјални план,али није тако.Свачији живот има захтевне тренутке. 
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Социјално сазревање почиње од момента када дете искорачи из породице, 
најпре у групу вршњака,у паркић или вртић,а траје бесконачно.Субјективни ниво 
аспирације је различит. 

Неко се задовољава успешном комуникацијом удвоје или утроје,а неко потајно 
жели да постане лидер или бар узор малој групи.Сваки искорак у нове социјалне 
околности је на неки начин стресан,било да је речо очекивању околине или личном 
очекивању.Један неуспех је неким људима довољан да се заувек повуку и разочарају 
у себе.Док неки себе оцењују престрого,други су некритични. 

 
Зато би било добро да што већи број људи себи приушти имиџ консултанта, 

било због малих или великих циљева.То би помогло посебно у кључним животним и 
професионалним моментима,нарочито на почетку каријере или у преломним 
тренуцима. 
 

 

3.10.  ЕГО,СУПЕР-ЕГО и СЛИКА О СЕБИ 
 

Пре него што се размотри шта значи Имиџ у маркетиншком смислу,добро је 
подсетити се још једном Фројдове поделе структуре личности на Ид,Его и Супер его. 
Сваки консултант радећи са једним клијентом,биће у комуникацији са целовитошћу 
његове личности.Док ће једна особа бити сувише крута и „под окупацијом“ строгих 
захтева своје моралне инстанце,Супер ега,друга ће бити мање више преплављена 
несвесним садржајима Ида. 

На пољу професија,један управник затвора  је симбол Суперега док је уметник 
симбол Ида или Несвесног. 

У домену имиџ консалтинга,особа која жели да истакне неке моралне 
квалитете,строгост и принципијелност,на пример,изабраће одећу која асоцира на 
униформу или јесте униформа. Жена ће у том случају обући строг костим са сукњом 
до испод колена или чак мушко одело. 

Особа која својим изгледом жели да поручи да је креативна и  слободоумна, 
обућиће се неконвенционално и,ако треба,неукусно на неки начин.Користиће више 
боја или јаче боје,очешљаће се необично а често ће личити на несташно дете. 

Претпоставка за рад на имиџу није савршена нормалност и уравнотеженост. 
Уосталом,тако нешто и не постоји. 

Али,претпоставка јесте одређено незадовољство клијента собом,или одређен 
социјални захтев који надраста његове могућности да сам себе адекватно 
„дефинише“ или обликује. 

Клијент долази са рационалном  одлуком да ангажује стручњака који зна 
боље,брже и адекватније да постигне циљ.Сем тога,човек не треба да буде сасвим 
сам у раду на себи јер нема могућност да буде објективан и непристрасан. 

Одлука клијента је одлука његовог Ега. 
Први утисак консултанта биће репер даљег рада са клијентом. 
Први садржај на којем се мора порадити јесте истражити какву слику о себи има 

клијент,чиме је незадовољан и шта жели да постигне. 
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Утисак консултанта и клијентова самопроцена биће у мањем или већем слагању 
али најчешће дискрепантни. 

Већина људи је нереална када је реч о оцени самог себе. 
Зато је први задатак консултанта  да успостави поверење. 
Даље следи дефинисање реалног утиска и реалне слике о себи.  
Жеље и очекивања следе касније. 
 
 

3.11.  ЕСТЕТСКИ ДОЖИВЉАЈ 
 
  
Током историје човечанства,различито је било схватање лепог. Такође, 

појединци различите ствари доживљавају као лепе односно ружне. 
Док је некоме зелена боја лепа и асоцира на раст и развој,други је доживљавају 

као хладну и нимало радосну боју. 
Естетски доживљај је културолошки обојен али ипак су индивидуалне разлике 

велике.Велики број аутора последњих деценија бави се проблемом креативности, 
лепоте и ружноће.Лепота је за старе Грке била у Истини и Доброти, али и мери и 
одмерености. 

Али,пре него што се било ком објекту приближимо,већ из даљине прво што 
уочавамо јесте облик.Код људи је то телесни облик. 

Иако су се стари Грци толико бавили стварима духа,и они су држали до облика 
тојест форме.Грчка трагедија није могла досегнути катарзу код публике,ако није била 
уоквирена формом која поштује принципе јединства места,радње и времена.Грчка 
трагедија ј лепа иако је тужна и несрећна,управо због тога што је страшан и хаотичан 
садржај стављен у правилну драматуршку форму. 

За Старе Грке,трагедија је врхунац лепоте. 
Различит приступ Лепом најлакше се посматра кроз историју сликарства и 

уметности уопште.Рубенсове фигуре су буцмасте и румене.То су ликови који пуцају 
од здравља и личе на јабуке.Прве филмске диве биле су крупне,раскошних облина. 
Кубизам у сликарству ставио је у прву план линију.Тако је и женска фигура бивала 
све тања.Твиги је симбол нове лепоте двадесетог века.И данас се манекенке танке 
као линије шетају светским пистама.Све што се односи на телесну шему је постало 
дискретније.У први план избија шминка,гардероба и друга роба стављена на 
тело.Телесни облик се лакше моделира ако је тело тање.Данас се такође зна да је 
тање тело вероватно и здравије тело. 

Али,оно што важи за сва времена,све културе и скоро све појединце јесте да се 
као Лепо доживљава нешто што има релативно правилну форму,нешто што је 
симетрично.То су форме на којима ништа посебно не штрчи.То је лице умерених 
пропорција,руке средње дужине,усправна леђа итд. 

Лепота телесне шеме је у њеном складу,правилности форме и усклађености 
објективног и личног суда.  

Превише новог на тржишту Лепоте увек доноси потребу за враћањем старим и 
познатим естетским вредностима.Презасићеност је такође израз недостатка мере и 
одмерености.Превелика количина лепоте у уметности и слављење савршенства, 
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донели су у једном тренутку такозвану Уметност ружног. Наш представник међу 
сликарима је Дадо Ђурић. Теме су патуљци, тела нарушеног облика, садржаји страха 
а не више дивљења и самодопадања. 

Постоји вероватно неки општи регулатор равнотеже на тржишту Лепог. 
Превише дискретног није више дискретно већ прескромно.Одговор на то је 

прекомерно наглашавање,било чега телесног као мишићи или груди. 
Почетак филма Терминатор 2 јасно показује шта треба да уради наг човек кад 

се нађе на планети Земљи крајем 20. века-како да се обуче и чиме да се украси. 
 
Све у свему,сада није модерно сакривање,негирање и скромност.У тренду је 

наглашавање и истицање особина и особености,без обзира на естетску процену. 
Психолошка порука гласи: 
Прихвати ме какав јесам!,или: 
Нема више лажи -све се јасно види! 

 
 

3.12.  ЛИЧНИ  ИМИЏ 
 

Под термином имиџ се подразумевају ставови, углавном друштвено прихваћени, 
које је једна особа изградила према објектима, другим особама и опште прихваћеним 
друштвеним становиштима. 

Зачетником имиџ консалтинга се сматра Џејмс Ферли , политички саветник 
Френклина Рузвелта.Џејмс Ферли је дефинисао Рузвелтов имиџ, писао му говоре, 
разрадио стратегије промотивних наступа и допринео његовом избору за 
председника САД. 

Персонални маркетинг је део маркетинга који се бави личношћу и њеним 
имиџом. Не постоји велика разлика између комерцијалног и персоналног маркетинга, 
већ се разлика огледа само у избору средстава за постизање циљева.Уз помоћ 
квалитетно осмишљеног комерцијалног маркетинга могуће је продати производ који и 
нема неку посебну вредност, док персонални маркетинг није довољан да би „продао“ 
особу уколико она заиста није квалитетна и убедљива да би била „изабрана“ од 
стране јавности. 

 Формирање имиџа не подразумева дубоку  промену или претварање особе у 
јавним наступима већ истицање позитивних особина и свесно минимизирање мана. 

Имиџ консалтингом се најчешће баве психолози јер они  најбоље могу да 
спознају једну личност и у њој препознају карактеристике потенцијалног фаворита, 
било да је реч о будућој филмској звезди, директору компаније или политичару. 

Маркетиншка изрека да се лидер рађа а не прави важи и у имиџ консалтингу јер 
одређена особа мора природно поседовати капацитет вође да би уз стручну 
асистенцију могла постићи жељени циљ. 

Дефинисање циљева је приоритет у имиџ консалтингу. 
Клијент прво мора знати шта жели  да би стручњак могао да му укаже на 

средства којима то може постићи. 
Основни задатак имиџ консултанта је да препозна потенцијале индивидуе и да 

их на што бољи начин истакне. 
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Имиџ једне особе обавезно мора бити у складу са њеним психо-физичким 
карактеристикама и општом културом. 

Елементи којима се промовише имиџ једне особе су:  
 

• понашање у јавности, 
• изглед, 
• вербалне и невербалне поруке које еманира, итд. 

 
Сваки човек емитује невербалне поруке које су битне за формирање става 

јавности о њему.Данас се захваљујући развоју науке зна или се барем са великом 
прецизношћу може предвидети који невербални сигнал ће изазвати коју реакцију код 
примаоца поруке.При креирању имиџа се велика пажња полаже управо на 
невербалне сигнале да би јавност примила управо ону поруку коју пошиљалац жели 
да пошаље. 

Имиџ победника се постиже стручном интервенцијом на плану вербалне и 
невербалне комуникације. 

Политичар,на пример,који жели да буде схваћен озбиљно,неће излазити пред 
бираче или публику уопште,смејуљећи се непрестано,или са изразом беса и љутње 
на лицу.Озбиљност је одмереност а не строгост.и,разуме се,свако зна да озбиљан 
човек није лакрдијаш! 

Постоје велике културолошке разлике у схватању прикладног начина 
изражавања осећања.Ако се на Балкану неко смешка док траје сахрана,то се схвата 
као непристојност или притајено осећање среће и тријумфа над покојником.На 
Далеком истоку,међутим,благи смешак је скоро обавезан пратилац сваке 
комуникације.Лоше вести се саопштавају са смешком.То има двојаку функцију:да 
ублажи ефекат лоше вести,као и да се искаже да је много већа радост због 
комуникације и разговора уопште него што је жалост због тренутно лоше 
вести.Источњачка филозофија је основ ових ставова и навика.Важно је с миром 
прихватати и добро и зло које нас сналази,јер постоји време за успех и време за 
повлачење.Равнотежа позитивног и негативног је израз Лепоте живота.Саговорник се 
поштује изнад свега и зато поздрав увек прати лаган наклон.Ма колика да је радост 
због комуникације,осећања се не исказују без мере,већ се задржавају у себи. 

Познавање културолошких разлика је важно за пословне људе.Мала грешка 
због неупућености може бити схваћена као непоштовање а многи људи не желе да 
имају посла с онима који их не поштују. 

Имиџ није оно што једна особа мисли о себи, већ оно што околина види у њој. 
 
 

3.13.  ФЕНОМЕН БРЕНДИНГА 
 

Термин „персонални бренд“ је релативно млад, али феномен обележавања 
међу људима је стар колико и човечанство. 

У примитивним заједницама људи су судили  једни о другима на основу 
емотивних утисака. А тај утисак био је појачан колоритом телесне шминке.Цртало се 
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и бојило по телу и ради заштите,и ради утиска и ради обележавања.Коришћене су 
органске,природне боје. 

Избор боја,начин украшавања указивао је на припадност одређеном племену и 
улогу у тој заједници. 

Шминка и костими играју велику улогу такође у првим државама,у Египту и 
старој Грчкој.Први глумци били су мушкарци и они су играли и женске улоге. 

Тако је слично било и на далеком Истоку.Традиционално јапанско позориште 
маски звано „НО“ се одржало до данас.Авангардно позориште данас све више укида 
реч и враћа се кореографији и наглашеној костимографији и шминки. 

 
Модерна музичка сцена донела је(или вратила)моду тетовирања и бодy 

пиерцинг-а.Раније се то радило ретко.Тетоважу би ставио понеки боксер,и то 
наравно на своју јачу мишицу,затим понеки затвореник који би тетовирао назив 
затвора,број ћелије или име девојке коју је волео(да је не заборави). 

Данас то не раде више само они,или политичке бунџије или музичари. 
Тетовирање је доступно свима,и данас је мање опасно по здравље него некад. 
Све су то појединци који некога имитирају,или желе нешто да запамте, или да 

скрену пажњу на себе.У крајњој линији,они се на такав начин дефинишу-
брендирају.Када описујемо неку такву личност,помињемо и шта има тетовирано на 
руци, врату или другом месту.То је врста особеног знака и „улази“ у опис основног 
идентитета. 

Познат је случај жене-тигра,која је безбројним тетоважама, надоградњама и 
„piercingom“, достигла изглед правог тигра. Њено тело је пробушено на много места и 
у целини личи на Кич који хода.На овај начин она се сасвим одрекла свог људског 
идентитета и искрено је убеђена да је прилагодила спољни изглед својој стварној 
природи. Њен избор је свакако претеран,баналан и бизаран. 

Двадесети век у пренасељеним урбаним срединама где је дошло до утапања у 
масу и губљења личног идентитета,вратио је на сцену бројне астролошке типологије 
личности.Тигар је један од типова у Кинеском хороскопу,али стари Кинези су свакако 
мислили на духовне особине типа а не конкретан спољни изглед.Још увек није 
нимало ретко овакво дефинисање себе ни код јавних и популарних личности. Често 
чујемо особу која већ на самом почетку ТВ интервјуа  изјављује шта је у хороскопу. 
Казаће:“Ја сам Риба,а ви знате онда како сам осетљива ..“ и сл. 

Астролошки знаци су бренд.Бренд је оно што даје могућност препознавања 
особености и квалитета,и то симболично,на сажет и ефектан начин. Наравно,постоји 
тежња индивидуализације бренда.Само једна особа или само једна врста 
производа,је најсажетији бренд. 

Бренд увек треба у себи да садржи одговор на питање КО([ТА) сам ја,и обавезно 
неку диситнкцију у односу на све остале из сродне фамилије. 

„Једна реч = један бренд“ је можда најбоља формула. 
Сажимање је поступак брендирања,па та реч или неколико њих,мора бити 

погодна за асоцијације и „подизање“ на ниво симбола.Именице су зато као врста 
речи најпогодније али су то често и епитети типа: 

Несаломиви,Прљави,Велики..и сл. 
Бренд је,у пренесеном значењу,лична карта значајне личности. 
Један мали детаљ у имиџу може послужити као путоказ ка бренду. 
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Примера ради,Елтон Јохн је бренд по себи.Симбол који асоцира на овај бренд 
су огромне беле вашарске пластичне наочаре-нешто без чега он ретко излази на 
сцену и седа за клавир.И пре него што се зачују први тонови или препозна фигура и 
лик-публика ће знати. 

Афирмисан бренд је нешто што иде и пре конкретног утиска,нешто као најава 
или пролог.  

И даље је први утисак о некој особи је можда  јачи од сазнања која се могу стећи 
бољим, личним упознавањем неке особе. 

 
Важно је водити рачуна о томе да ознака не поједе своју робу,што може да се 

деси,ако се не води рачуна о редоследу потеза и доброј мери. 
У рекламној индустрији је познато да сувише добре ТВ рекламе премаше свој 

основни циљ-инспирисати потрошача да купи рекламирану робу.Савршена реклама 
регрутује верне ТВ гледаоце али не и потенцијалне купце. 

На сличан начин,код персоналног брендирања се мора пазити,као на примеру 
Елтона Џона,да се не запитамо :Који беше енглески певач носи оне супер луде 
наочаре?“,већ обратно:“Без чега Елтон не излази на сцену?“. 

Елтон мора постати и остати појам ширег обима.Пластичне наочаре су само 
мала маркица. 

Предност коју данас имамо су сазнања о начинима на који можемо утицати на 
утисак који ће околина стећи о нама, односно како маркетиншки стручњаци кажу „ 
дефиниши свој бренд, иначе ће бренд дефинисати тебе“. 
 
 

3.14.  ИМИЏ  КАО  УСЛОВ  ПРОФЕСИОНАЛНОГ  УСПЕХА 
 

Идеал доброг имиџа као предуслова за успех настао је у Америци, да би се 
убрзо као императив наметнуо и у другим развијеним земљама света. 

Свака особа сама по себи има некакав имиџ који се базира на ономе што 
околина мисли о њој, уз њу везују одређене ставове, идеје, дела.  

Међутим, постоји разлика између тог изворног имиџа и модулираног имиџа на 
коме особа свесно ради да би формирала жељену слику о себи у јавности. 

Данас, захваљујући општем цивилизацијском развоју, стално усавршавање и 
напредовање је постало обавеза како друштва, тако и појединца. 

Некада је било мало школованих струшњака, значи није било конкуренције, па 
није ни постојао снажан мотив за истицањем. 

Друштво је данас до те мере напредовало да захтева савршенство комлетне 
личности.У том смислу имиџ служи за диференцијацију специфичности. 

На пример: Холивуд је пун добрих глумаца али се сви они труде да се 
међусобно разликују по типу улога које играју, по јавном понашању, односно по слици 
коју о себи граде, јер је то једини начин да за све њих буде места под „сунцем“ 
Холивуда. 

Некада је профил глумца био одреџен врстом улога које глуми. 
Данас је то много више комплетна слика о себи пласирана јавно. 
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Тежи се богатој разноврсности па сваки добар глумац прижељкује да му се 
понуди улога за коју гледаоци не би могли ни да претпоставе да би му лежала.Тако је 
он у стању да укаже на своју могућност глумачке трансформације и да пошаље 
поруку о богатству свог талента. 

Свака особа је мистерија за себе, значи могло би се рећи да свака особа има 
свој лични печат-изворни имиџ. 

Када је реч о јавном, професионалном имиџу, стиче се утисак да је број могућих 
модула имиџа ограничен. 

Један истакнути професионалац постаје синоним успеха и неминовно „маса“ 
његових колега покушава да га имитира. 

То је лимитирајућа компонента  јер, током времена, на тај начин долази до 
униформисаности имиџа, што је у бити контрадикторно самом смислу индивидуалног 
имиџа. 

На пример: данас већина јавних личности из сфере бизниса личе једни на друге. 
Потпредседница Делта компаније Милка Форцан у једном новинском интервјуу је 
изјавила да се на почетку каријере облачила искључиво  у класичне костиме, да би 
тек недавно почела да у пословно облачење додаје и обележја личног стила.То је 
учинила тек пошто је стекла професионалну позицију и углед. 

Постоје општи друштвени ставови који се везују за одређена занимања, 
социјалне групе и сл., па сходно томе постоје и општи друштвено одређени модули 
имиџа резервисани за одређене групе. 

На пример: политичари су у оделима,носе класичне фризуре, користе озбиљан 
речник,итд.; глумци се облаче „чудно“, носе модерне фризуре и у речнику користе 
сленг и речи из страних језика. 

Имиџ консултанти се труде да том „предвидивом“ имиџу додају или истакну неку 
карактеристику која ће га учинити другачијим од других, односно оригиналним.  

 
 
                           

3.15.  ПЕРСОНАЛНИ БРЕНД 
 

Персонални бренд је идеја коју други имају о некој особи, њеним вредностима, 
способностима и делима. 

Три кључна питања у персоналном брендингу су :  
 

• ко си?  
• чиме се бавиш? 
• шта те чини другачијим од других? 

 
Из поменутих питања проистичу императиви брендинга: 

 
1. бити другачији, бити посебан – бити оригиналан 
2. бити супериоран, односно бити најбољи у послу који обављаш 
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У основи персоналног маркетинга је утицај на околину, односно стицање 
поверења и наклоности од стране широке јавности и стварање утиска блискости. 

Треба правити разлику измеђ слике о некој особи и бренда који та особа 
представља.Смисао за хумор, фризура и остале физичке карактеристике су 
појединачне менталне слике које се везују за неку особу, док је персонални бренд 
комплетан доживљај особе. 

У најбољем случају, слика о некој особи је рефлексија персоналног бренда. 
Мајка Тереза је добар пример рефлексије слике и бренда једне особе јер  она је  
посветила живот помоћи сиромашнима и немоћнима и јавност је доживљава као 
савремену светицу.  

 
Противници ере рекламирања сматрају да персонално брендирање отуђује 

људе, манипулише осећањима и међуљудским односима, претварајући особе у 
производе зарад остваривања финансијске добити. 

С друге стране, многи стручњаци се не слажу са поменутом треоријом 
сматрајући да је човек сам по себи бренд,и да у персоналном рекламирању нема 
речи о манипулацији већ је суштина у урођеном људском пориву да суди о другима 
на основу личног утиска. 

Брендирање подразумева изазивање сназног утицаја на начин како се један 
производ или особа доживљава од стране других људи. 
 
 

 3.16.  ПСИХОЛОШКИ ПРОФИЛ ПОБЕДНИКА 
 

Психологија дефинише победника као човека искреног према самом себи или 
како психолози кажу: 

Победник је човек који има контакт са самим собом. 
Његова искреност се огледа у познавању својих потенцијала и још важније 

својих ограничења , као и времена и труда које би требало уложити да би се постигао 
жељени циљ. 

Победник је онај чије се мисли, осећања и дела могу поистоветити. 
Победник је осећајан и поштује људе око себе, док су губитници хладни и 

фокусирани искључиво на личне амбиције, те су у контактима с људима склони 
цинизму, незаинтересованости, па чак и вулгарности и грубости. 

Победници су људи спремни да осмисле алтернативе за сваку тешку пословну  
или животну ситуацију, значи воде се радије теоријом релативитета него 
апсолутизмом. 

Победник поштује разлике међу људима.У људима постоји потреба да са 
околином буду „на истим таласним дужинама“, мада је то у суштини немогуће јер је 
та разноврсност идеја и животних ставова главна компонента интегритета људског 
рода. 
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3.17.  ПРОФИЛ  ЛИЧНОСТИ  ЛИДЕРА 
 

Пре пет година у Македонији је обављено обимно истраживање на тему како  
личност може постати препознатљива робна марка. 

Циљ истраживања је био утврдити који је  профил личности лидера. 
Резултати су показали да су социјално пожељни квалитети (65% од укупне 

варијансе):  
Сигуран, одлучан, храбар, интелигентан, упоран, школован, доследан, мудар, 
сналажљив, прагматичан, прилагодљив, убедљив, демократа, „светски“ 
човек. 
 
Испитаници су мање наглашавали следеће особине:  
Частан, искрен и добронамеран. 
 
Морални атрибути личности (15% од укупне варијансе) које су испитаници 

истакли су:  
Добронамеран, искрен и частан. 
 
Угрожавајући емотивни квалитети ( 7% од укупне варијансе) су: 
 Нервозан, неубедљив, некомуникативан и романтичар. 
 
Угрожавајуће карактерне одлике (5% од укупне варијансе): 
 крут, злонамеран, неискрен и аутократ. 
 
Угрожавајуће карактеристике припадају тзв. негативном идеалу и од њих се 

људи прибојавају. 
Важна је целовитост интегритета личности а не поједине карактерне црте, мада 

се оне персоналним маркетингом истичу. 
 
 

3.18.  РЕЛАЦИОНИ КОНЦЕПТ БРЕНДА 
 
 Бренд се у бизнису дефинише као перцепција или емоција купца или 

потенцијалног купца произашла из личног искуства везаног за организацију или 
компанију чији је производ у питању. 

Ако појам бренда посматрамо у персоналном комтексту, дефинисали бисмо га 
као перцепцију или емоцију коју други људи имају о некој особи, а произилази из 
искуства односа( или замишљеног,имагинарног односа ) са одређеном особом. 

Бренд је огледало особе а материјализује се кроз њена дела. 
Свако је бренд јер је увек на неки начин доживљен од околине, али се прави 

персонални бренд формира кроз поновљене контакте који би требало кроз време да 
еволуирају. 

Кључ овог релационог концепта, било да је реч о производном или персоналном 
бренду, лежи у разумевању природних потреба које чине основу људских односа. 
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Пронаћи и препознати људске потребе када је реч о производима је далеко 
лакше него пронаћи „добитну комбинацију“ за успех једне јавне личности. 

Индивидуалне вредности и схватања су веома различити, отуда и потиче изрека 
„колико људи, толико ћуди“. 

Без обзира на нечију личну животну визију, критичка компонента из које 
проистиче успех или неуспех појединца је дубина и квалитет односа. 

Комплетно, истинито сазнање о некој особи , тј. веродостојна процена неке 
особе представља есенцију релационог односа , с једне стране, персоналног бренда 
и, са друге стране,  јавности. 

 
 
 
 

3.19.  АРХЕТИПСКА СЛИКА БРЕНДА 
 

„Архетипови су колективне форме или слике које се јављају у светским 
митовима, а истовремено у индивидуалним продуктима несвесног.“ C.G.Jung:  
„Психологија и религија“ 

Есенција сваког бренда лежи у познавању визуелног и вербалног језика 
архетипова. 

Случај принцезе Дајане је модерна верзија архетипске приче.То је прича о 
обичној, али лепој и доброј девојци коју је заволео један прави принц. 

Шта ако се девојка уда за принца али не живи срећно до краја живота? 
Она се разводи и постаје хуманитариста.Иако животна прича принцезе Дајане 

има много поглавља,нових љубави, различитих стилова и тумачења, њен живот увек 
обиграва око архетипске слике принцезе и њеног изабраника. 

Ако мало боље погледамо новинске приче које су привукле највећу пажњу 
јавности уочићемо да све оне представљају модерну верзију неке бајке.Управо  у 
томе лежи мистерија интересовања јавности за савремене афере. 

Архетиипску структуру имају и филмови, поготово светски хитови. 
Најпрестижнију филмску награду Оскар добијали су филмови који представљају 
класичне архетипске приче, на пример: „Forrest Gump“- победа упорног, али глупог 
младића; „Храбро срце“- тријумф хероја; „Енглески пацијент“ и „Титаник“-нестални 
љубавник, и сл. 

Брендови који у себи носе неко древно значење и поруку преносе на рафиниран 
начин, доминирају тржиштем. 

 
                                         

3.20.  ПЕРСОНИФИКАЦИЈА БРЕНДА 
 

Персонификација је језичка стилска фигура којом се стварима или појавама 
приписују људске особине. 

Персонификација се прво употребљавала у баснама (животињама приписиване 
људске особине), да би временом персонификација нашла своје место и у 
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маркетингу (производи се везују за неке људе, односно посредно им се приписују 
особине одређене особе). 

Период технолошког развоја довео је до отуђења међу људима, да би сада, 
када су комуникацијске тенике на највишем нивоу , људи почели да се враћају 
изворној комуникацији на релацији човек-човек.Заправо, није реч само о потреби за 
буквалним међуљудским контактима, већ они могу бити и у виду комуникације путем 
тзв. персонификованих брендова.Данас је тешко продати производ  ако он није у 
рекламној кампањи „везан“ за неку особу . На пример: певачица Схакира рекламира 
пепси-колу, или,други пример- лик из актуелног цртаног филма се појављује на 
амбалажи дечијих шампона. 

Увек је на неки начин постојала потреба за персонификацијом бренда , јер људи 
имају потребу да имитирају своје идоле како би достигли лични идеал, макар и 
посредно или на објективно нереалан начин (куповином пепси коле нико неће бити 
исти као Схакира, али лично задовољство због псеудо-поистовећења неће изостати). 

Маркетиншки стручњаци користе људску потребу да се међусобно такмиче, а 
истовремено и угледају једни на друге.Зато је персонификација бренда у смислу 
стварања утиска о уједињењу производног са персоналним брендом нови тренд 
важан за комерцијални маркетинг и користан за персонални маркетинг. 

 
 
 

3.21.  БРЕНД КАО ОБЕЋАЊЕ 
 

Бренд ствара очекивања.Људи се одлучују за неки бренд (било да је реч о 
производу, кандидату на председничким изборима или сл.) најчешће на интуитивном 
односно емотивном, а не рационалном нивоу. 

На пример: већина верује бренду Wалт Диснеy-а јеер зна шта очекује и шта 
добија при посети луна парку или гледању филмова из те продукције.                                                                                           

У избору неког бренда,појединац може видети кључ личног успеха.У питању је 
врста магијског доживљаја и веровање у свемоћ ситнице која може променити нечији 
лични мали свет. 

Традиционална предања о успешним личностима стављају фактор среће на 
примарно место.Стручњаци сматрају да човек јесте ковач своје среће која се огледа 
у правовременој употреби стеченог знања у комбинацији са личном амбицијом. 
Сматрају да појединац мора увек бити спреман да искористи шансу која се појави у 
некој неочекиваној ситуацији. 

Традиционално се мислило да је једини кључ пословног успеха само марљиви 
рад.Међутим, савремене теорије успешног пословања тврде да је лични имиџ и 
мишљење других људи о одређеној особи битна компонента персоналног успеха. 

Међуљудска координација односа је битна за лични успех, јер илустрације ради, 
велике вође, диктатори , писци и глумци су кроз истрорију своје позиције у друштву  
досегли захваљујући људима око њих. 

Чувени Доналд Трамп је једном приликом дефинисао лидера-вођу као човека 
којег околина поштује. Поштовање је кључ успеха персоналног бренда. 
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3.22.  ЕМОТИВНО БРЕНДИРАЊЕ 
 

Емотивно брендирање у домену персоналног маркетинга је метод повезивања 
широких јавних маса са одређеном особом на емотивном психолошком нивоу. 

Емотивни аспект лишности је најделикатнији део људског карактера. 
Циљ емотивног брендирања је емотивно задовољење.Персонални бренд има за 

циљ да покрене људску мотивацију и подстакне одређене активности. 
На пример, људи у једном политичком кандидату препознају своје идеале, 

идентификују се и у крајњем исходу гласају за њега. 
Са друге стране, емотивно брендирање је веома осетљива област која не трпи 

ни најмање грешке.Пример је позната музичка телевизија МТВ која је прво 
промовисала искључиво америчке музичаре у Европи, Азији, Јужној Америци и 
другим земљама у којима се емитовао њихов програм.Наишли су на мали одзив 
јавности, односно низак рејтинг емисија и одлучили су да промене стратегију. 
Промовисањем локалних уметника и ангажовањем локалних новинара и водитеља, 
МТВ је стекао поверење на новим тржиштима. 

Данас је Азија најразвијеније тржиште МТВ-ја. 
Императив модерног брендирања је да постане  комплетно чулно задовољство 

и да превазиђе досадашњи модул који је акценат стављао искључиво на спољашњи 
изглед и звук. 

Опсесивно везивање за одређени бренд упоредиво је са фанатичним 
обожавањем спорта, односно одређеног тима или играча. 

Један од примера опсесивног везивања за један бренд је случај дечака Вилхелм 
Бујса из Сиднеја који је на врату истетовирао бар-код у ком је исписано „Gucci“.За 
дечака је Gucci више од бренда, за њега је Gucci филозофија живота, његова лична 
религија.Изјавио је да се истетовирао да би на тај начин доказао своју дубоку везу са 
брендом и велико поштовање.Обожавао је да одлази у Gucci продавнице и носи 
гардеробу овог креатора јер је веровао да се на тај начин издваја из гомиле својих 
вршњака и показује припадност престижној групи Gucci-јевих фанова. Поистовећење 
са овим брендом пружало му је псеудо слику сопственог идетитета.Овакви примери 
су бројни управо међу млађом популацијом јер је познато да се у периоду пубертета 
и ране адолесценције трага за идентитетом и формира исти. 

 
 

3.23.  РАЗВОЈ БРЕНДИНГА 
 
Брендирање се 1950. године заснивало искључиво на диференцирању између 

различитих производа. 
Касније, 60-их година, стручњаци уочавају тзв.емотивну компоненту. 
Људи сличне производе почињу да разликују на основу личног, емотивног 

доживљаја.Заправо, долази до наглог развоја тржишта које постаје богато бројним 
сличним производима и тада се пред људима отвара могућност избора. 

Управо тада настаје конкуренција и формирање бренда постаје услов успеха. 
Током 80-их година, почињу да се истичу компаније које стоје иза брендова, 

односно компаније постају бренд. 
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Бренд превазилази своју физичку димензију 90-их година, и јавља се потреба за 
персонификацијом бренда.Нпр. лик Харy Потера, Покемона, Диснеyа почиње да се 
појављује на  производима као што су четкице за зубе, сатови,итд.То је тренутак 
најочигледнијег јачања персоналног бренда. 

Бренд ће се несумњиво и даље развијати и стицати нове димензије све док у 
људима постоји потреба да у нешто истински верују. 

 
 
 
 

3.24.  ПЕРСОНАЛНИ БРЕНД КАО КУЛТУРНА ИКОНА 
 
Елвис, Нелсон Мандела,Вуди Ален, али и Супермен и Рамбо-сви су они 

културне иконе. 
Да би један бренд постао икона може бити стваран или имагинаран , али мора 

поседовати људске карактеристике тј. бити човек,у стварности или у машти. 
У оксфордском речнику термин културна икона дефинисан је као „особа или 

ствар која представља репрезентативни симбол, односно завређује јавну пажњу и 
поседује углед“. 

Људи се снажно идентификују са тзв. културним иконама.У њима виде 
отелотворење важних идеја и дела. 

Културне иконе постоје од вајкада само се начин њиховог стварања драстично 
променио крајем 19-ог века. 

Најпре су иконама сматрани искључиво хероји из народних предања и 
традиционалних списа.У 19-ом веку иконе постају и јунаци из романа, магазина и 
новина да би 50-их година 20-ог века иконе тј.идоли масе постају и личности које се 
појављују на ТВ екрану. 

Управо са развојем новог медија- телевизије почиње период стварања нових 
икона, што убрзо постаје економски веома атрактивна активност. 

Медијско тржиште почиње да ствара оно што народ жели. Оно креира ликове, 
слике и догађаје уз много слободе и имагинације,баш као што се то некад чинило 
преношењем народног предања од уста до уста. 

Иконе су изразито значајне за друштво јер носе јаку симболику и осликавају 
потребе људи у датом историјском тренутку.Нпр.филмске улоге Џејмс Дина, његов 
приватни живот, стил и на крају смрт у саобраћајној несрећи представљају човека 
који се противи друштвеним стегама и наметнутим нормама.Он је представљао 
метафору младе генерације која је тада делила слична животна убеђења и после 
неколико година подигла револуцију против рата а за сексуалне слободе, познату као 
хипи покрет. 

Елвис је сам по себи био и икона и револуција.Како је рекао за њега Џон Ленон: 
“Пре Елвиса није постојало ниста!“ Феномен Елвиса заслужује посебну пажњу.Он је 
био не само леп и талентован већ и храбар.Пред „бели“ народ је дрско изнео музику 
која се свирала само ноћу у црначким клубовима. 
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Сам Ленон је имао велики утицај на промену социјалне свести.Створио је и 
изводио песме као „Револутион“ и „Wоркинг цласс херое“,као и најлепшу песму свих 
времена „Имагине“ у којој замишља цели свет у миру. 

Презирао је труле богаташе.Дозволио је себи да,на концерту пред краљицом 
позове народ да тапше а прве редове да звецну накитом.Презирао је 
конзервативизам и то трагање за истинском демократијом га је и одвело у Њујорк. 

И Елвис и Ленон завршили су овоземаљски живот у најбољим годинама. 
Ленонов живот је насилно прекинут јер нису сви могли поднети жестину његових 

слободоумних уверења и невероватан утицаја на младе широм света. 
Животи неких других веома популарних личности били су кратки јер је терет 

славе био превелик и он се топио у алкохолу , дроги и парадоксалној усамљености. 
Уопште је могуће приметити да су многе културне иконе живеле релативно 

кратко,најдаље до четрдесет и неке.И сви су они били невероватно популарни за 
живота-није била потребна њихова смрт  да би постали иконе: 

Џемс Дин, Мерилин, Јанис, Хендерсон... 
И данас је Холивуд препун живих икона од којих ће многе преживети сопствену 

смрт.Људи више не касне у оцени вредности тих личности.Они их не идеализују 
накнадно већ брзо препознају у јавној личности оно што им треба. 

 
 

3.25.  СОЦИЈАЛНА ПСИХОЛОГИЈА ИМИЏА 
 

Укупан имиџ једне особе процењује се на основу гардеробе, боје гласа, 
вокабулара, гестикулације, погледа и социјалног понашања. 

Људи су склони да доносе лични суд о некоме на основу веома малог броја 
информација. У књизи „Социјална психологија“ H. Andrew Michener, John D.Delamater  
и Daniel J. Myers објашњавају да људи посматрају једну физичку карактеристику 
особе  или понашање у само једној друштвеној ситуацији и на основу субјективних 
закључака приписују тој особи и низ других особина и карактеристика. 

Људи инстиктивно реагују на нечију појаву-имиџ, чак и када тога нису свесни па 
и када сматрају да изглед није битан. 

У америчком „Параде“ магазину објављени су 1999. године резултати 
истраживања на тему значаја изгледа. Испитаници су били и мушкарци и жене, 
старости од 18 до 75 година.Више од 84% испитаника се негативно изјаснило  на 
констатацију да изглед у старијем животном добу није битан. 

Већина је дефинисала физички изглед као предуслов за срећу, квалитетан 
социјални живот и предиспозицију за напредак у каријери. 

И у нашем народу постоји синтагма којом се описује срећан човек, а она гласи: 
Леп , Паметан и Богат. 
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4. ЈАВНИ НАСТУП, ПОСЛОВНА 
КОМУНИКАЦИЈА И  ЛИЧНИ УТИСАК 

 
 

4.1.  ЛИЧНИ УТИСАК 
 
Први утисак о некоме формира се на основу малог „узорка“ одређене особе.У 

датом тренутку тај „узорак“ је стопостотно сазнање о одређеној особи. 
Психолошка истраживања су показала да први утисак о некоме условљава 

даљи процес усвајања нових информација о тој особи, односно веома много утиче на 
добијање комплетне слике о одређеној особи. 

Иницијална информација коју околина прима добија се говором тела особе у 
комуникацији. 

На основу примљене невербалне поруке стварају се прва мишљења о особи, 
као и претпоставке о њеном карактеру, понашању у различитим ситуацијама, 
ставовима,итд.Ово се догађа зато што људи не воле незнање.чак и на биолошком 
нивоу,мозак тежи да заокружи утисак.Овоме иде на руку и чињеница да су људи пуни 
предрасуда а такође да су склони пројекцији и пребрзом закључивању. 

Већина људи је бар некад у животу рекла или помислила: 
 „Знао сам да је такав чим сам га видео“ Овакве мисли и констатације настају 

због психолошке потребе људи да одбацују све информације о некој особи које се не 
уклапају у тзв. први утисак. 

Заправо, суштина је у томе да сваки човек воли да буде у праву, па отуда и 
жеља да докаже да је у стању да одмах процени неку особу.То је замка људске 
природе, јер сваки човек може добро да познаје само себе (човек себе упознаје кроз 
различите ситуације и кроз цео живот),  после низа година познанства са неком 
особом , она може да нас неким поступком изненади јер је ми не знамо у потпуности. 

Људи доживљавају туђе понашање као индикатор личности и одређеног 
карактера, али притом су склони генерализацији утиска на све могуће ситуације у 
којима се дата особа може наћи (на пример: ако упознамо неког ко у том тренутку 
делује бесно , не мора да значи да је та особа генерално агресивна , већ је можда 
непосредно пре сусрета примила неку иритирајућу вест).Реч је о клопци паушалног 
процењивања других.Себе посматрамо толерантно, а о другима судимо брзоплето и 
строго. 

Постоје још два феномена у процењивању људи а то су тзв. хало ефекат и 
ефекат сирене. 

Када, на основу једног или два добра поступка неке особе ,закључимо, односно 
створимо базичну премису да ће та особа једнако добро поступити и у низу других 
ситуација.Поред хало ефекта,овде се ради и о генерализацији односно уопштавању. 

Још два принципа су „одговорна“ за овакав начин закључивања: 
 

• Принцип додира и 
• Принцип сличности. 
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Другим речима,ако две ствари следе у низу – додирују се временски или 
сукцесивно, оне спадају и исту појмовну категорију и врло често се прва у низу 
доживљава као узрок а наредна као последица. 

О овоме је писао Јунг.Он је то назвао синхроницитетом (у смислу истовремене 
или сукцесивне појаве).Уочавање синхроницитета је претеча узрочно-последичних 
законитости. 

 
Принцип сличности указује на појаву да се физички сличне ствари дозивљавају 

као суштински исте.На пример,људи су често склони да уочавају физичку 
сличност,сличност ликова,код других људи.Неки људи из нашег окружења нас 
подсећају на овог или оног познатог глумца. Ми тада кажемо рецимо:“Па комшија је 
исти Харисон Форд''. Одмах смо спремни да комшији придодамо особине 
карактеристичне за претежни тип личности које глуми Форд.У сваком случају,комшија 
је добио бар плус,и то ни крив ни дужан. 

Познавање феномена хало ефекта је битно за почетке каријере, јер ствара базу 
за стицање каснијег поверења у одређену особу уколико она оправда очекивања 
првбитног утиска. 

Пример ефекта сирене је особа која се често жали а околина закључи да је та 
особа и досадна, недруштвена, слабог карактера, итд. 

Постоје одређени психолошки синдроми који су криви за описане ефекте. 
Одређене особине личности врло често (али не увек и не код свих) иду „у пакету“.На 
пример,ригидни и строги људи јесу најчешће досадни и немају смисла за хумор. 
Али,људи се мењају и психолошки „расту“ па нам стереотипни закључци неће  бити 
од помоћи да их стварно упознамо. 

Познавање психолошких процеса перцепције околине омогућава контролу 
утиска који особа ствара о себи. 

 
 

 

4.2.  НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЈА 
 

Језик тела спада у домен невербалне комуникације. 
Невербалним језиком шаље се 60-80% поруке, а свега 7-10% је заслуга  

употребљених речи у конверзацији. 
Свако се бар некада нашао у ситуацији да некога при првом сусрету процени као 

симпатичног или да према некој особи осети необјашњиву нетрпељивост. 
Реч је о психолошкој реакцији на невербални језик. 
Кад год дође до неслагања између вербалних и невербалних сигнала у некој 

конверзацији, инстинктивно се верује утиску који је оставио невербални језик. 
На пример:ако неко током разговора избегава да гледа у очи или прекрива 

руком уста људско несвесно региструје те сигнале и шаље свесном делу личности 
поруку о неслагању гестова и приче- дакле, у питању је лаж. 

Психолози кашљуцкање, грицкање ноктију, савијање прстији сматрају 
најочигледнијим знацима нервозе. 
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Осећање моћи или самоувереност се очитава у укрштеним рукама на потиљку 
главе. 

Ако се особа удаљава у току разговора, односно ствара упадљиву дистанцу реч 
је или о стидљивој или о нервозној особи. 

За јавне личности које по природи посла долазе у бројне контакте, начин 
руковања при првом сусрету је веома важан.Чврст стисак руке је карактеристичан за 
самоуверене особе, док слаб стисак руке говори о несигурним и асоцијалним 
особама. 

Бројна истраживања су рађена на тему социјалног вредновања и процењивања. 
И овде су важне културолошке разлике.Али,постоје неке ствари које зависе од нашег 
нервог система и мозга. 

Једно занимљиво истраживање је показало да ,када деснорукој особи поставите 
важно питање на које очекујете искрен одговор, а ако особа слаже,махинално ће 
бацити поглед на леву страну горе.Ово стога што код десноруких особа,доминацију 
има лева хемисфера. Да би се слагало,потребан је напор маште а, код 
десноруких,десна страна мозга је „одговорна“за ирационалне процесе,имагинацију и 
сл.  

У пословној комуникацији је познавање невербалних сигнала важно за 
препожнавање правих осећања саговорника , али и за креирање личног имиџа. 

Када је реч о невербалној комуникацији психолози значај овог вида 
споразумевања објашњавају уверењем да дела говоре гласније од речи. 

Треба имати на уму да су људи прве „животиње“ које су проговориле на 
евидентан начин.Све врсте говора код животиња,биљака итд. су у области гестовног 
споразумевања и врло мало звуковног. 

Комуникација унутар других врста везана је искључиво за ситуације 
самоодржања тојест задовољавања инстинката. 

Примери читања гестовних сигнала: 
 
-избегавање погледа у очи: непријатност, неслагање, стид 
-прекрштене руке: бес, самоодбрана 
-цупкање ногама: нервоза, досада 
-спор ход: поверење 
-руке на боковима: агресија 
-додиривање носа: сумња, лаж 
-куцкање прстима: одсуство пажње 
-додиривање косе: несигурност 
- поглед на доле: неверица      
 
Истраживања обављена почетком овог века су показала да је гестикулација тј. 

говор тела сличан у различитим културама.При тумачењу невербалних сигнала, 
треба имати у виду да језик тела има везе и са навикама говорника, на пример: у 
Грчкој климање главом значи „не“, а одмахивање „да“. 

Језик тела функционише на нивоу несвесног са циљем да успостави баланс 
између унутрашњих осећања и потребе самоконтроле због појављивања у јавности. 

На пример: у ТВ емисији „Ово је твој живот“ је гостовао дански уметник Erik 
Clausen.Он је познат као стрпљив и весео, међутим када је водитељ пустио део 
интервјуа са Ериковом мајком у којем она прича да је Ерик као мали увек плакао када 
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би изгубио у игри „Монопол“, Ерику је постало непријатно и до краја ТВ емисије су му 
уши биле јарко црвене. 

И мушкарци и жене црвене из два могућа разлога. Или од срамоте или од беса. 
Обе реакције су везане за стрес, а стрес подиже ниво адреналина у крви, 

појачава циркулацију и уопште реакције периферног нервног система. 
Гестовни говор је примитивнији облик говора и из тог разлога он има дубоке 

биолошке корене.Језик тела има неке неурофизиолошке законитости. 
Многе невербалне реакције спадају у домен аутономног нервног система и 

самим тим их људи не могу контролисати.Ипак,специфичном вежбом,аутогеним 
тренингом могуће је научити препознавање унутрашњих неурофизиолошких 
сигнала,и самим тим утицати на смањење ових реакција.Мисли се на знојење 
дланова,црвењење,висок крвни притисак,лупање срца и сл. 

Људе је могуће научити да тумаче језик тела, али никада не могу овладати 
њиме до те мере да у потпуности могу контролисати сопствени језик тела. 

 
 

4.3.  ИНСТРУМЕНТИ  ЈАВНОГ  НАСТУПА 
 

„Језик, као и мимика, оруђе је моћи.У првој књизи Мојсијевој, описује се како Бог 
ствара свет изражавајући наређења речима: 

Нека буде светлост. И би светлост.“ 
Према миту о стварању у Египту, свет је створио Бог Птах, који је помислио на 

све ствари које постоје и онда изразио своје мисли речима, а последица је била да се 
све остварило. 

Давно некад, како се језик развијао, људи су очигледно осећали да им речи 
омогућавају чвршћу власт над стварношћу.То наговештава старо веровање да све 
има своје право име, што је, уствари, његов идентитет.Знати право име нечега, значи 
контролисати га.“ (Р.Кевендиш,“Историја магије“,стр.22) 

Језик човека је „differentia specifica“ човека као симболичког бића , а способност 
говора је симболичка функција. 

Иако је много пословица сличних оној која каже да је ћутање злато,оне се  не 
могу применити на ситуације јавних наступа.Јавни наступ подразумева употребу 
говора,било монолога или дијалога.Чак и кад је то монолог,он подразумева дијалог 
са невидљивом публиком. 

Као и за многе друге ствари,важи златно правило мере.Брбљивост није на цени 
ни у свакодневним ситуацијама а камоли при јавном наступу. 

Цени се јасно,прецизно изражавање.Јавни наступ искључује улични сленг, али и 
надобудност говорника који користи интелектуализме,странцизме и сл. 

Сврха говора је споразумевање.зато нејасне дуге реченице нису добре.Такође 
нису добре кратке реченице којима недостаје,рецимо, помоћни глагол,јер такве 
реченице делују као наредбе. 

Најбоље се прихвата и разуме живописан језик са покојим добрим поређењем 
или метафором.Али,ни тога не сме бити превише јер се онда губи контакт са темом и 
реалношћу. 
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4.4.  МЕНАЏМЕНТ ЈАВНОГ ГОВОРА 
 
          Шест основних типова јавног говора су: 
 

1. информативни (пружање важних информација) 
2. забавни (духовите приче) 
3. убеђивачки (утичу на формирање ставова јавности) 
4. заводнички ( стимулишу емоције публике) 
5. едукативни( објашњавају неку појаву) 
6. покретачки ( покрећу на акцију) 

 
Најтежим обликом  јавног наступа сматра се изненадни говор, јер не 

подразумева припрему која је јако важна за успешност наступа. 
Почетак и крај говора су кључни, морају бити значајни и „памтљиви“. 
Стручњаци сматрају да је добро поздравити публику на почетку говора, на 

матерњем језику публике.Такав почетак ефикасно разбија трему, а и побуђује 
симпатије публике због поштовања које им се тако исказује. 

Првих неколико реченица је кључно за придобијање пажње. 
Најчешћу форму говора чине: 

1. увод 
2. разрада 
3. закључак или препорука 
4. крај 

Искусни говорници често мењају устаљени распоред излагања, нпр. закључак 
презентују на почетку излагања.То је у неким случајевима добра тактика за 
побуђивање интересовања публике. 

Поенту говора увек треба истаћи на крају излагања. Чувена је завршница John 
F. Kennedy-ја на инаугурацији 1961.године; 

„Не питај шта Америка може учинити за тебе, већ шта ти можеш учинити за 
Америку!“ 

Језик је база сваке комуникације.Особе које се обраћају јавности морале би 
имати богат вокабулар .Избор речи треба прилагодити публици, али никада не треба 
потцењивати публику „баналним“ речником, већ треба направити меру у којој речи 
одговарају особи која их изговара , али и особама које говор слушају. 

На пример: у убеђивачким говорима користи се тзв.емотивни језик, односно 
пажљиво се бирају значењски „обојене“речи . 

Добар говорник избегава колоквијализме или сленг, јер може доћи до 
неразумевања поруке реченог.Јавни говори су намењени широком аудиторијуму, а 
колоквијализми су уско везани за један део града или један социјални слој 
становништва или припаднике одређеног занимања, итд. 

Треба одмерено говорити, тактично и толерантно али никако се не служити 
тзв.поштапалицама, као што су : овај, хм, па, знате на шта мислим, и сл. 

Физиолошки гледано, човек може 15-30 минута говорити без замарања гласа, а 
користећи само грлене, односно вратне мишиће.У дужим говорима треба активирати 
мишиће дијафрагме. 
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Треба правилно избалансирати висину гласа, тако да не буде ни прегласно ни 
сувише тихо, јер у оба случаја ефекат је иритирање слушалаца. 

Бојом и висином гласа треба истицати важне делове говора. 
 
Дикција је важна у говору, она представља нашин изговарања речи. 

Неразговетан говор збуњује публику и ретко има позитивне ефекте. 
Понекад су стручњаци у стању да мале говорне мане претворе у „заштитни знак“ 

говорника и учине их симпатичним. 
Пауза је такође изезетно значајна.Наполеон је био чувен по коришћењу 

„драмске“ паузе у трајању 45секунди пре обраћања војницима.Маркетиншки 
стручњаци који су проучавали његове наступе , у шали су његове паузе објашњавали 
као начин на који је добијао на значају, односно сваком секундом ћутања порастао би 
у очима публике бар за милиметар. 

Пауза служи да би истакла речи које следе.Пауза никада не треба да буде 
предуга, већ се она обично мери према аплаузу публике-чим аплауз почне  да јењава 
треба започети говор.Исто тако, паузу треба користити при одговарању на важна 
питања, јер пребрзим одговором се стиче утисак да питање није пажљиво 
саслушано.Пауза пре одговора даје тежину и вредност одговору, ма какав он 
објективно био. 

Говор не сме бити предугачак.Стручњаци су проценили да је 8 минута максимум 
колико једна особа може да држи пажњу. 

Најважније, говор треба прилагодити публици да би она могла да задовољи 
урођену потребу за менталном и емотивном реакцијом на оно што чује. 

 
 

4.5.  ХУМОР У ЈАВНИМ ГОВОРИМА 
 

Употреба хумора у јавним говорима је равна уметничком дару, јер непримерене 
шале у презентацији  могу лако нарушити кредибилитет говорника. 

Употреба хумора је корисна и за презентеера и за публику, јер данашње 
друштво вапи за позитивним осећањима, потребан им је смех и позитивни људи.У 
том контексту, смех има терапеутско дејство. 

Хумор је начин да се пренесе озбиљна или чак контроверзна порука публици 
која није „широких схватања“. 

Абрахам Линколн је био познат по способности да духовитим причама 
представи озбиљну тему. 

Говорник мора пажљиво бирати врсту духовитих садржаја, јер никако шале не 
смеју бити неумесне, увредљиве или сексуално обојене. 

Оптимистички, весео приступ животу је важан став идар доброг 
говорника.Међутим, озбиљан професионалац никада неће своје обраћање јавности 
претворити у збијање шала , већ ће му хумор бити оруђе за илустрацију својих 
порука. 

Говорник који се одлучи да своје говоре обогати шалама, мора добро познавати 
интересе, политичке ставове, спортско опредељење и друге одлике публике којој се 
обраћа. 
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Реторика је стара вештина,развијана још у старом Риму,када је ударен темељ 
правне науке.Начин излагања неког догађаја,уверљивост садржаја приче али и 
тонова у говору,одувек су на Суду били скоро једнако битни за доношење 
пресуде,као и оно што се збиља догодило. 

И данас ће добар бранилац бити од највећег значаја за окривљеног и због 
познавања детаља у закону и ,можда још више,због вербалне,реторичке умешности. 

 
                          

 4.6.  ПИТАЊА И ОДГОВОРИ У КОМУНИКАЦИЈИ 
 

Постављање питања, по лингвистичкој категоризацији, спада у такозвани 
потенцијално агресивни вид општења међу људима.Заправо, особа која поставља 
питање себе аутоматски ставља у надређену позицију у односу на особу којој 
поставља питање. 

Индискретна,увредљива, непримерна, неумесна и сл. питања би требало 
избегавати у пословној комуникацији (на пример: С ким живиш, колико зарађујеш 
месечно, што си се толико угојила,...) 

У свакодневној комуникацији се често постављају тзв. куртоазна питања, у 
функцији реторских питања на која се одговори не очекују.На пример: питања „како 
си“, „шта има ново“ служе за разбијање могућих непријатности у комуникацији при 
изненадном сусрету. 

Уколико се особа одлучи да постави таква питања, било би пристојно да сачека 
и саслуша одговор, јер у супротном је комуникацијски утисак саговорника неизбежно 
лош. 

Боја и висина гласа при постављању питања имају важну улогу.Једно исто 
питање изговорено различитим тоналитетом може изазвати потпуно различите 
реакције и одговоре саговорника. Боју и висину гласа треба прилагодити 
комуникацијској ситуацији. 

Одговарање на питања је , такође, својеврсна уметност.Човек коме је упућено 
питање осећа се „прозваним“, и у њему се јавља страх да ли ће дати адекватан 
одговор, какав утисак ће оставити, да ли се добро снашао,итд. 

Велики говорници су обично користили паузу пре одговора на питање, како би 
добили на времену да осмисле одговор, а истовремено и да придају значај свом 
одговору како би умањили осећај инфериорности у односу на особу која испитује. 

Јавне личности чешће од других људи долазе у ситуације разговора са бројним, 
често непознатим особама, па су и подложнији употреби тзв. блазираних 
конверзацијских флоскула (хвале се претерано, користе помодан речник, 
преопширно одговарају на питања избегавајући суштину одговора,..) . 

Њихову употребу би требало свести на минималну могућу меру јер остављају 
лош утисак и имају последице на укупан утисак о особи, тј. о њеном имиџу. 

Било да је реч о постављању питања, одговарању, дискусији или презентацији 
човек мора целим својим бићем (у вербалном и невербалном смислу) учествовати у 
комуникацији иначе је она „празна“ и представља само губитак времена. 

Слушати саговорника је кључ успешне комуникације.Ако слушамо, побуђујемо 
поверење онога који говори и он постаје мотивисан да изложи своје мишљење.Свако 
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ко почне нешто да говори то чини са жељом да буде саслушан и прихваћен.Слушање 
ћини комуникацију ефектнијом и квалитетнијом. 

 
 

4.7.  ПОШТОВАЊЕ СВОГ И ТУЂЕГ ВРЕМЕНА 
 

У народу се каже да је време новац,те је поштовање свог и туђег времена 
изузетно значајно у процесу формирања мишљења о некој особи. 

Кашњење је одраз непоштовања,пре свега онога који чека али и самога себе. 
У јавним наступима, говорима, гостовањима у медијима треба поштовати 

„тајминг“. Треба се организовано уклопити у време које је за одређену сврху 
одређено. Значи, не треба каснити али ни бити преопширан у излагањима. 

На пример: када неко на јавном скупу заврши излагање у тачно време одређено 
распоредом наступања, изазваће одушевљење и поштовање публике. 

 
 

 4.8.  ЛИЧНИ ПРОСТОР 
 
Сваки човек има тзв. лични простор који га окружује.У источњачким 

филозофијама тај замишљени простор се назива „аура“.Величина тј.обим тог 
замишљеног простора ,који доживљавамо лично својим, је индивидуалан. 

Тај простор представља замишљену линију између једне особе и њеног 
окружења.Прекорачење те границе се доживљава као атак на интегритет одређене 
особе, на пример: инстинктивно се удаљавамо ако нам се нека особа непристојно 
приближи или како се у народу каже „унесе у лице“. 

Ширина „ауре“ се прилагођава околностима и пропорционална је односу међу 
људима, нпр. није иста у разговору са блиским пријатељем, претпостављеним на 
послу и незнанцем на улици. 

Други вид поимања личног простора удео појединца у изгледу непосредног 
окружења.Није довољно да особа изгради имиџ који се „завршава“ само на тој особи 
већ мора да захвати стално окружење у којем та особа борави (радни 
простор,кућа,...). 

Уколико постоји драстичан раскорак између утиска који особа оставља о себи и 
утиска о њеном окружењу обично се јавља сумња која нарушава слику о особи. 

Психолози кажу да је изглед простора у којем особа борави, огледало њеног 
душевног стања.^ињеница је да задовољне и срећне особе имају осећај и тежњу 
експанзије тојест ширења идентитета у околину.То значи да се труде да уреде и 
осмисле простор око себе и да га обогате детаљима посебног значаја, успоменама, 
фотографијама и сл. 

С друге стране,особе незадовољне и потиштене,повлаче се у себе и то у 
буквалном смислу речи-оне повлаче своје емотивне “инвестиције”,незаинтересоване 
су за изглед простора у којм бораве тако да је тај прљав,запуштен и неуредан.  

Личним простором се у ширем смислу подразумевају и личне ствари и 
ситнице,посебно оне које стоје у женској ташни.Препоручује се поштовање личног 
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простора особе (нпр. није пожељно узети нечију оловку без питања, сести на туђу 
фотељу на послу,или,још горе,”копати” по нечијој ташни). 

Уважавање личног простора доприноси бољем утиску о себи. 
 
 

4.9.  ЛИЧНИ СТИЛ ЈАВНОГ НАСТУПА 
  

Распрострањена заблуда међу људима је да публика очекује да види једино 
самоуверене професионалце на јавној сцени. 

Јавне личности често у својим наступима покушавају да буду оно што они мисле 
да јавност од њих очекује.На тај начин губе особени стил, шарм и харизму своје 
личности. 

Људи рефлексно када стану пред објектив камере или пред већи скуп људи 
промене боју гласа, начин говора, губе оно што се назива природност и понашају се 
по неком од устаљених модела. 

У јавном наступу је тешко остати опуштен и природан, а управо у томе лежи 
успех. 

Лични стил је једнако важан као и стручност, убедљивост,итд. 
На пример: 1996.године на изборима у Америци Bill Clinton није био довољно 

убедљив, али његов противник Bob Dole није био допадљив,тј. харизматичан. Bill 
Clinton је победио, тачније Bob Dole је изгубио. 

Људи увек бирају оне који им се више допадају. 
Јавни наступ је веома захтевна ситуација.Неприродност,извештаченост и 

напетост једнако су неприхватљиви као и превелика опуштеност која води у 
баналност и ствара слику елементарних пропуста у васпитању. Што је најгоре,ако се 
ради о телевизијском наступу,таква слика раскалашаности каква се види код неких 
наших водитељки поподневних талк схоw емисија,мозе имати далекосежне 
последице на онај део гледалаца који је склон да се угледа на ТВ узоре. 

 Сваки јавни наступ захтева озбиљну припрему.Добар укус и мера у сваком 
смислу је опис утиска који би требало оставити на публику. 

Но,и поред свих напора и озбиљности припреме,када се ради о конкурентским 
ситуацијама,као у горе наведеном примеру америчких политичких кандидата,није 
никад до краја могуће предвидети и исконтролисати оЏив највећег(просечног) броја 
гледалаца или бирача.Постоји и нешто што се зове урођен шарм,и на то реагује 
већина људи.Без обзира на свест да одличан вођа не мора уопште имати шарма,или 
да шармер често остаје на нивоу личног нарцизма и мало шта може да уради за свој 
народ,људи ће ипак бирати у већини случајева субјективно. 
  

4.10.  ПОСЛОВНИ  ИМИЏ   
 
Пословни имиџ је један од начина да појединац дефинише своје пословне 

квалитете.Пословни људи долазе у бројне контакте , а треба имати у виду да је 
утисак који људи оставе управо при првом сусрету често пресудан за исход пословне 
сарадње. 
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 Озбиљне компаније у развијеним земљама ангажују професиналне имиџ 
консултанте да брину о стилу запослених.Код нас се култ професионалног имиџа тек 
развија, јер је наша средина оптерећена бројним предрасудама, каква што је нпр. 
садржана у следећем коментару клијента: 

 „ Мислиће људи да сам глуп/а ако сувише добро изгледам“ 
 
На пажљиво формирање пословног имиџа треба гледати исто као на 

инвестицију у пословни успех. 
 
 

4.11.  ОДЕЋА 
 
Одећа је битна компонента имиџа једне особе .Избор гардеробе много говори о 

особи која је носи.Неки научници сматрају да се избор гардеробе може поредити са 
избором речи у комуникацији. 

Лепо и складно обучене особе привлаче пажњу и побуђују позитвна осећања. 
Психолози доводе у везу осећање самопоуздања са спољашњим изгледом.Познато 
је да се блажи облици депресије и незадовољства често у пракси лече куповином 
нове гардеробе.Осећање самопоуздања је битан фактор за лични успех и остварење 
личности. 

Осим о личности, одећа говори и о социјалном статусу, културном нивоу, итд. 
Међутим, одећа мора да пристаје личности а никако да буде само „фасада“ 

нпр.озбиљно црно одело на особи која треба да пренесе неку веселу поруку 
створиће  јаз и неадекватно одашиљање поруке.Иако одело не чини човека, оно је 
важан невербални аспект вербалне поруке. 

Избор тзв.класичне гардеробе резервисано је пре свега за бизнисмене разних 
профила, али исто тако је прикладан и за припаднике других занимања који желе да 
оставе утисак озбиљности.Класична гардероба је обавезна у званичним ситуацијама 
(састанци, венчања, сахране, доделе награда,итд.). 

Последњих година је у Америци присутан нови приступ класичном одевању 
мучкараца, који се огледа у комбиновању одела са патикама.Можда би се овај нови 
тренд могао повезати са све бржим начином живота, али и све већим бројем радних 
сати у току дана, те пословни стил трпи промене услед потребе за лагодношћу и 
угодношћу. 

 
 

4.12.  ИЗБОР БОЈА 
 

Одавно је познато да одређене боје или комбинације боја могу психолошки 
деловати на особу, тако што ће изазвати осећање радости или туге, страха,итд. 

Начин употребе боја или доживљавања боја је врло важан психолошки 
параметар.Сазнања из клиничке психолошке праксе могу бити веома поучна за све 
стручњаке који манипулишу бојом (у том контексту и за имиџ консултанте).У новије 
време користе се специфични тестови који се задају појединцу са налогом да од 
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одређених плочица различитих облика и боја направи фигуру по жељи.Анализа 
резултата може указати на врсту и тип личности. 

На пример,показало се да црну боју бирају неуротичне и депресивне 
особе.Смеђа боја се јавља као знак одбачености, а у позитивном значењу одражава 
солидност.Бела боја је чешће у употреби код Американаца него код Европљана.У 
Кини је то боја жалости. 

Ако особа користи само црну и белу боју то може бити знак префињености (поп-
арт стил), али пре је у питању сиромаштво у емоционалном доживљавању спољњег 
света. 

Црвена боја интензивно указује на осећања, активност, радост, амбицију,.. 
Жута боја је весела, носи симбол достојанства.Европљани је повезују са 

радошћу а Американци са досадом. 
Небеско плава боја представља мисаоност и духовност. 
Љубичаста указује на скривене тајне, унутрашње немире, кајање и забринутост. 
Сива је боја компромиса која указује на неодлучност, нерасположење и 

равнодушност. 
Ако нека особа користи две и то потпуно једнако заступљене боје, можемо 

претпоставити да поседује унутрашњи конфликт,неопредељеност. 
Боје су елемент невербалне поруке и зато је битно да буду у складу са 

вербалним, да не би нарушиле смисао целине. 
Комбиновање боја је важан и тежак посао јер зависи од личног погледа на боје. 
Треба имати у виду да су боје различито схватане и доживљаване у различитим 

културама и религијама.На пример раскорак у тумачењу боја лепо илустује анегдота 
енглеског уметника који је купио у Јапану жути капут, а када је исти обукао у 
Енглеској рекли су му да има леп зелени капут. 

Пре отприлике две деценије група професора, асистената и студената 
постдипломаца на Универзитету у Нансију, упустила се у необично 
мултидисциплинарно истраживање.Њихова полазна претпоставка је била да 
пријатност коју човек осећа кад слуша добру музику или посматра површину у благој 
нијанси неке боје, има сличности.Даља истраживања, која су вршена дужи временски 
период, експериментално и на већим групама људи, показала су да се одређене боје 
повезују са одређеним људским особинама.Тако на пример: негативна црвена се 
везује за ратоборност а позитивна за сексуалност; наранџаста може бити одраз воље 
за животом и амбиције, али и самоубилачких порива;плава се везује за љубав према 
људима, емпатију , али може имати и негативан аспект зловоље, непријатељства 
међу људима и околини.Претпоставке у овом истраживању су биле базиране на 
објективним физичким истраживањима и не би их требало олако одбацити због везе 
са старом источњачком филозофијом, која је више езотерична него научна.  
 
 

4.13.  НЕФОРМАЛНИ СТИЛ  ОБЛАЧЕЊА 
 

Јавне личности су по дефиницији увек у „жижи“ јавности, па је тешко рећи да 
могу у потпуности да раздвоје пословни и приватни живот, и у том смислу и начин 
одевања. 
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Од јавних личности се напросто очекује да увек буду „тип-топ“.Стручњаци 
саветују познате да о свом имиџу воде рачуна чак и кад иду до оближње продавнице, 
бацају ђубре и сл.Међутим, то не значи да треба увек да буду беспрекорно сређени, 
већ само да буду уредно и пристојно одевени. 

Према истраживањима обављеним у Америци неформално облачење на 
радном месту 85% испитаника је дефинисало као неопходно за подизање 
мотивисаности запослених, 82% да умањује статусне разлике, 72% да на тај начин 
запослени штеде новац јер се и на послу и приватно могу слично облачити, 45% 
сматра да је продуктивност рада већа кад су запослени лежерно обучени, јер се тако 
осећају пријатније и самоувереније. 
 
 

4.14.  ПРОФЕСИОНАЛНИ СТИЛ ИЛИ СКАНДАЛ  
 

Професионално понашање је самоуверен, елегантан начин јавног наступања, 
који ствара позитивну атмосферу међу присутним људима. 

Међутим, јавне личности све чешће прибегавају и тзв. скандалозним наступима 
како би скренули пажњу на себе.Стручњаци сматрају да је скандал последње 
средство које треба искористити на јавној сцени. Примера ради, глумица Винона 
Рајдер је више пута хапшена због ситних крађа по продавницама.Наравно да 
понашање које залази иза црте закона,штети њеном укупном имиџу и вероватно 
будућем пословном статусу.Холивуд трпи ексцентричност али не и криминал. 

С друге стране, политичари  понекад прибегавају скандалозним изјавама и 
јавност их може „опростити“ ако је то био једини начин да се разоткрије истина о 
некој друштвено битној ствари, као што су новчане проневере,корумпираност 
владајућих структура, итд. 

Треба имати у виду да су све особе које учествују у јавном животу бар у некој 
мери егзибиционисти. Одмереност и једноличност ипак нису одлике 
егзибиционизма.да не би професионализам био схваћен као досадан,потребно је с 
времена на време мењати имиџ.Промене имиџа,као што је већ раније речено,треба 
да буду дискретне и да остављају утисак спонтаности и природности.Скандалозни 
испад јавне личности обично се схвата као вапај славног који тоне у анонимност.                                                                                                     

  
 

4.15.  СТЕРЕОТИПИ, ПРЕДРАСУДЕ И ИМИЏ 
 
Стереотипи су генерализовани ставови о одређеним особама или 

групама.Настају у ситуацијама када има мало информација да би се донео прави суд 
о некоме или нечему, или када се мишљење донето на основу малог броја примера 
уопшти и примени на све. 

Генерализације имају своје корене у људским искуствима, сазнањима из књига, 
филмова, итд.Људи су склони да „групишу“ особе и да им приписују одређене 
карактеристике (нпр. сви политичари су лицемерни). 
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Филмска индустрија је кроз историју афро-американце представљала као 
неинтелигентне, лење и насилне, а атрактивне жене као глупе и промискуитетне. 

 
Разумевањем природе стереотипа и предрасуда откривамо суштину која се 

огледа у људској потреби да ствара себи опоненте. 
Свака индивидуа, ипак, заслужује да буде посматрана као јединствено биће. 
„Сањао сам да моје четворо деце живи у држави која не суди о њима на основу 

боје коже, већ по њиховом карактеру.“ 
                                                                           Мартин Лутер Кинг 
Да не постоје стереотипи , предрасуде и, у крајњој мери, дискриминација, можда 

не би постојао ни имиџ консалтинг. 
Стручњаци за креирање имиџа се служе познавањем предрасуда , јер доживљај 

нечијег имиџа обавезно садржи бар један елемент неке предрасуде или 
стереотипа.Тако на пример: класична одела симболишу рад и озбиљност; наочаре- 
интелектуалност,итд. 

 
 
                                                                                                                                             

4.16.  ПОТРЕБА ЗА ДОБРИМ ИМИЏОМ 
 
Већина је данас свесна потребе за добрим имиџом, ма којим послом се бавили. 
Једина замка коју трка за оригиналношћу ставља пред појединца јесте 

могућност постане део „масе“ , што се у народу каже „исти као сваки други“, иако се 
он труди управо то да избегне.До такве парадоксалне ситуације долази у 
случајевима омасовљавања актуелних модних трендова.У једном тренутку у нашој 
земљи већина младих девојака биле су плавуше, дугих коса, степенасто ошишане, 
мршаве, у фармеркама укомбинованих са елегантним ципелама на штиклу.Стицао се 
утисак да је дошло до масовног губитка индивидуалних идентитета у корист општег  
вештачки одржаваног тренда. 

Избор тако распрострањеног имиџа који производи униформне ликове је такође 
одлична подлога и оправдање за формирање предрасуда типа „знаш једну-знаш их 
све!“.Према томе,добар имиџ никад није преузет туђ имиџ.Имиџ мора бити „свој“. 

 
 

4.17.  ГЛОБАЛНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ИНДИВИДУАЛНОГ ИМИЏА 
 
           Основна функција персоналног брендирања је да помогне индивидуи да 
оствари жељени професионални циљ кроз целокупно остварење личности. 

Међутим, персонални бренд није сведен искључиво на појединца већ скоро 
увек има дубље и далекосежније последице.Појединац је увек представник и неке 
подгрупе:професије,породице,групе људи из краја,града итд. 

Имиџ председника једне државе, односно слика коју свет има о њему , постаје 
метафора целокупне државе, односно њених становника; слична ситуација је и са 
директорима јавних предузећа, најпопулкарнијим глумцима и певачима.Ставове 



Академија фудбала        –        Јелена Радовић Јовановић: Односи с јавношћу и маркетинг у спорту 

 97 

формиране на основу процене општег утиска репрезентативних појединаца тешко је 
брзо променити, за то је потребно време. 
 

Имиџ је огледало ставова, културе, интереса.Зато су озбиљност,рационалност 
или прорачунатост као и добро предвиђање важне одлике креирања персоналног 
имиџа. 
 
 
                                                                                        

 4.18.  МЕДИЈИ  И  ПЕРСОНАЛНИ  ИМИЏ 
 
Основна дефиниција појма став је Морганова дефиниција из 1956.године: 
„Став је тенденција да се позитивно или негативно реагује на неку  особу,објекат 

или ситуацију“ 
Медији су моћни креатори јавних ставова и снажна „машина“ за стварање 

познатих личности.Медији не зближавају људе, већ стоје између људи али ипак 
подстичу интеракцију. 

За интеракцију је неопходно да појединац надиђе сопствени индивидуални 
идентитет и да се прилагоди анонимној групи која има одређена очекивања.О 
„захтевима“ групе појединац сазнаје путем медија.О овом процесу који је назвао „ 
подрушвљавање“ писао је социјални психолог Р.Хартли. 

Јавност у најширем смислу карактерише почетна незаинтересованост.Ова 
чињеница инспирише и покреће медије, да у јавности побуде заинтересованост. 

Постоји велика међусобна зависност публике (или јавности) с једне стране и 
мас-медија с друге стране.Мас-медији формирају јавну сцену једног друштва коју 
усклађују са жељама и потребама јавности. 

Постоји психолошки објашњива потреба људи да „завире“ у туђ живот.По том 
сценарију функционише и опстаје тзв.жута штампа.Познате личности су у тој игри 
највеће жртве, али истовремено и највећи профитери. 

Медији пласирају „одабране“ појединце, праве од њих брендове, али исто тако и 
одређују њихов „век трајања“.Каже се да медији „троше“ људе , а мисли се на сталну 
потребу за новим лицима.Свежа лица и догађаји су потребни да би медији били 
актуелни и занимљиви.^ињеница је да медији пружају „пет минута славе“, а само 
ретки појединци искористе прилику на прави начин  и постану  неопходни  
медијима,популарни,затим славни па можда и легенде. 

  
 

4.19. ОДНОСИ  С  МЕДИЈИМА 
 

Моћ медија је данас очигледнија него икада.Позната је Наполеонова изрека да 
је четири непријатељски расположена новинска листа опасније од сто хиљада 
војника. 

Путем медија, појединац намеће свој имиџ са циљем да постане познат. 
Присутност у медијима је основна потврда популарности. 
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Многи случајеви су показали да нпр. једна особа може преко ноћи постати 
позната захваљујући учешћу у неком важном или занимљивом догађају који је  путем 
медија лансиран у јавност. 

Телевизија, захваљујући милионском аудиторијуму, пружа огромну шансу за 
комплетну промоцију одређене личности. 

Успешан појединац успева да створи позитивну интеракцију са људима у 
окружењу или са ширим аудиторијумом захваљујући психолошком механизму 
идентификације. 

Пример политичке борбе у политичким кампањама Џона Ф. Кенедија и Ричарда 
Никсона приказује моћ телевизије и представља симболичну победу  доброг имиџа 
над добром речи.Заправо,истраживања су показала да су слушаоци радија били 
наклоњенији Никсону, али је Кенеди својим изгледом (имиџом) и обраћањима 
публици путем телевизије однео победу на председничким изборима у САД. 

Данашње друштво ствара људе-брендове, слави их и анализира у свим могућим 
медијским облицима.У крајњој линији друштво плаћа „познате“  правећи од њих 
милионере, а себи стварајући псеудо забаву. 

Креирање бренда подразумева велико знање, стрпљење и доследност.На 
пример: Опрах Wинфреy је годинама водила талк-схоw пре него што је постала 
светски позната, а то је постала без претеране сопствене промоције већ захваљујући 
дуготрајном, квалитетном раду. 

Једном створен бренд потребно је стално усавршавати, јер бренд не може 
трајати сам по себи  већ захтева бригу и доследност у остваривању циљева.Све док 
је једна особа занимљива биће у медијима, биће популарна- биће бренд. 

 
 

4.20.  ПРЕПОЗНАТЉИВОСТ  
 

Препознатљивост је постала највећа вредност у процесу стварања познатих 
личности.Препознатљивост је витални чинилац успеха на данашњем високо 
конкурентном тржишту. 

Данас живимо у времену фабриковања познатих, односно претварању 
просечних индивидуа у славне појединце.Приче о животу славних откривају детаље 
који се памте,као нпр. Да је Бред Пит  радио као конобар док га није открио један 
агент Холивуда и „преко ноћи“ га учинио славним глумцем. 

Овакве приче о познатима мистификују процес персоналног брендирања, 
стварајући бајковите илузије да свако може постати познат ако буде имао мало 
среће да буде примећен.У томе лежи основа идентификације публике са јавним 
личностима и ,са  друге стране, све већа помама за истицањем и стварањем личног 
имиџа. 

Препознатљивост,међутим, није сама по себи гаранција дугорочног опстанка на 
тржишту. 

„Препознатљиви“ су увек под „лупом“ медија који их могу глорификовати али и 
најстроже осудити.Служај медијске „хајке“ на Мајкл Џексона против ког је подигнута 
тужба за злостављање малолетника, најбоље осликава утицај медија на ток нечије 
каријере. 
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4.21.  УЛОГА PR-а 
 

Професионалци који стварају брендове баве се следећим активностима:   
рекламом, маркетингом и односима с јавношћу. 

Рекламом се формира свест јавности о постојању неког производа или неке 
особе. 

Маркетинг се бави креирањем суштине бренда.Маркетинг се бави логистичким 
и стратегијским аспектом формирања бренда. 

Односи с јавношћу се баве публицитетом, односно стварањем јавних ставова 
о одређеном бренду и његовим дефинисањем у очима јавности. 

PR је најделикатнији део процеса брендирања.Без PR-а је немогуће направити 
светски познат бренд. 

PR материјали су у великој мери препуштени вољи уредника у ТВ, новинским и 
радио кућама.Уредници одлучују да ли је информација коју особа или компанија 
жели да пласира у јавност, вредна и информативна. 

Избор стратегија PR кампање је сложен и изузетно значајан задатак. 
 

4.2.2.  ПРЕДЛОГ  СТРАТЕГИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ПРОФЕСИОНАЛНОГ  
ИМИЏА 

 
У 21.веку сусрећемо се са сложеним изазовом креирања професионалног 

имиџа.Данас је постало јасно да, уколико особа  не предузме акције за изградњу 
сопственог професионалног имиџа, околина ће то сигурно учинити. 

Професионални имиџ је скуп квалитета и карактеристика који представљају 
једну особу у очима кључних особа-бирача, клијената, колега,шефова,јавности. 

Људи се често сусрећу са извесним неслагањем између жељеног и постојећег 
професионалног имиџа, те се прибегава стратегијском приступу креирању имиџа. 

Стратегија формирања позитивног професионалног имиџа се састоји из 
следећих фаза: 
 
1. идентификација циљева 

(Како желиш да те околина доживљава, односно којим особинама и 
способностима  желиш да те околина описује. Важно је неговати критеријум 
реалности од самог почетка.Разуме се-ништа није немогуће,али је питање шта је 
стварно потребно и шта је природно.Основно питање гласи: 
Ко или шта бих желео/ла да будем?) 
 

2. процена постојећег-тренутног  имиџа  
(како те сада доживљава околина-самопроцена и процена околине су,заправо,две 
субјективне процене,и никад се не могу савршено поклапати.Важно је да буду 
приближне. Овде основно питање гласи: 
Ко сам Ја?). 
 
- Прве две фазе сачињавају почетни корак и основ за имплементацију стратегије. 
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3. анализа губитака и добитака при промени имиџа  
(да ли си спреман на промену у психолошком , емотивном и физичком смислу-
могуће су крупне промене животног стила које подразумевају,на пример,промену 
локације становања,промену посла,круга пријатеља и познаника,промену телесне 
тежине. Све те промене изазивају стрес и захтевају одлучност и стрпљење. Пре 
доношења одлука о врсти промена,потребно је размотрити слику себе у 
будућности. Адаптација на личну промену почиње већ у фази имагинације. 
 

4. стратегије самопрезентације и актуелизације постигнутих резултата 
(водити рачуна о балансу између грађења кредибилитета и очувања 
аутентичности-оба аспекта су основ добре репутације.Ово је фаза у којој почиње 
организован и дозиран наступ,присуство специјалним догађајима у својству госта 
или домаћина као и медијска презентација.Када се стигло до ове фазе,већ је 
дошло до измене животног стила.) 
 

5.  мониторинг постигнутих ефеката 
(имиџ је потребно стално усавршавати, баш као и личност. 
Креација имиџа је динамска креација,што значи да је сваког момента подложна 
промени.Овде не постоје норме већ је све прилагођено индивидуи.Потребно је 
пажљиво пратити даље спонтане промене и евентуалне грешке у „пласману“ 
новог имиџа. 
Нови имиџ захтева стални менџмент импресије.) 

 
Достићи максимум својих капацитета и могућности је најбољи рецепт за 
формирање професионалног имиџа.Стратегија у 3 корака гласи: 
 

1. анализа ситуације на макро и микроплану; 
2. поглед у будућност-циљеви и тактике; 
3. стратешки план за постизање циљева. 

 
Речено језиком простора:  Где сам?, Где желим да идем? и 
                                             Како тамо да дођем?. 
 
Постоје намерне и спонтане стратегије,краткорочне и дугорочне,споре и 

ургентне. Добра стратегија је најчешће комбинација свих наведених.Она 
подразумева вођење рачуна о мрежи акција и реакција,и разликовање оног што је 
планирано од оног што је спонтано.Спонтаност је неизбежна и она даје посебан 
квалитет димензијама аутентичности и кредибилитета.  
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5. ТЕОРИЈСКИ АСПЕКТИ РЕКЛАМЕ 
 
 

5.1.  ИСТОРИЈА РЕКЛАМЕ 
 

Одавно је познато да људску пажњу може да привуче само оно о чему се јавно 
говори / отуда у народу постоји изрека “Добар глас далеко путује!”/. 

Основи рекламе потичу из далеких времена краљевских добошара и сеоских 
телала.Када је краљ или сеоски намесник желео нешто да нареди, прогласи или 
нагласи, он је слао на трг, на централно место,човека снажног гласа,а пре него што 
би тај изасланик прочитао текст гласно би запевао или ударао у добош. 

Први стручњаци за рекламе , ангажовани од стране моћних корпорација или 
тржишних експерата исто тако су желели да нареде потрошачима да се оријентишу 
на њихове производе, али су користили, и раније и данас, психолошки рафиниране 
облике усмеравања пажње и подстицања потрошачке потребе. 

Праве рекламе, односно рекламе у данашњем смислу, није било док се нису 
развили индустријски гиганти у моћним капиталистичким друштвима.Паралелно са 
њима развијају се и медији: прво штампани, затим радио-фонски и најзад 
телевизијски. 

На почетку ТВ рекламирања, рекламне агенције (нпр. Yоung & rubicam) 
контролисале су ТВ програм. Заправо, данашње велике ТВ куће (NBS,CBS,ABS) 
настале су из радио станица које су биле власништво рекламних компанија, 
ексклузивних заступника медијских звезда, продуцената пројеката, сценариста. 

У Њу Јорку, Филаделфији, Чикагу и Бенектедију 1945. године постојале су 4 
комерцијалне Телевизије. Рекламне агенције преусмеравају своју пажњу са 
производње ТВ програма на куповину комерцијалног ТВ времена. 

1947. године стопа спонзорства на ТВ је скочила за рекордних 515%. 
Појава ТВ у боји,1953. године, осигурала је Телевизији позицију лидера 

рекламног медија. 
90% Американаца је већ 1960. поседовало телевизијски пријемник.Истраживања 

су 1963. показала да су рекламне кампање на ТВ показале далеко боље резултате 
од истих на радију или у штампи. 

1968. Неw Yорк Тимес објавио је критику ТВ: ”ТВ није ни уметничка, ни културна 
форма.ТВ је простор за рекламирање.ТВ је ‘+ 

1972. почиње израда првих студија о неповољном утицају ТВ реклама на децу и 
адолесценте, те позната ТВ станица НБС редукује дозвољено време за 
рекламирање са 16мин/х на 12мин/х. 

Данашња истраживања показују да преко 98% становника УСА поседује ТВ 
пријемник и апарат, да преко 60% има више од једног телевизора у домаћинству, као 
и да просечни Европљанин проводи дневно најмање 7,5х гледајући ТВ програм. 

Рекламирање на ТВ ствара код потрошача свест о рекламираном производу, 
сервису, компанији , и најважније о бренду.У данашњем свету, у коме је присутно 
мноштво информација које путују енормном брзином захваљујући присуству у 
медијима, постало је изузетно важно издвојити своју компанију,односно свој бренд, 
од осталих, те придобити пажњу и поверење потрошача. 
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Студије о учењу и памћењу показују да понављање звука у комбинацији са 
визуелним инпутом  обезбеџује на најбољи и најсигурнији начин, да нешто буде 
запамћено.ТВ рекламирање нуди управо покретну слику и стерео звук.ТВ 
рекламирање ствара “најживљи” утисак, а познато је да је први утисак често 
пресудан код одлучивања потрошача да постану конзументи или да заувек остану 
незаинтересовани за одреџени бренд и приклоне се компанији која је на њих 
оставила бољи утисак. 

Рекламирање на ТВ доказује потрошачима  присуство на тржишту, сугерише да 
је та компанија сигурна и стабилна, да је задовољна својим пословањем и да то 
сазнање жели да подели са читавим светом. 

Људи верују ономе што чују и виде на Телевизији, те рекламирање путем овог 
медија потпомаже учвршћивање потрошачког поверења у компанију која се тим 
путем оглашава. 

У данашње време, компанија односно бренд,везују се за неки симбол погодан за 
пласирање позитивних асоцијација. Симбол може бити догаџај, 

а још је боље ако је то нека личност-идол какве су националне или светске 
спортске звезде,као и групе личности односно спортски клубови. 

 
 

5.2.  ПСИХОЛОШКИ АСПЕКТИ ТВ РЕКЛАМЕ 

 

5.2.1.  ПОТРОШАЧКА ПСИХОЛОГИЈА 
 

Све оно што подразумева утицај на психологију потрошача, а посебно оно што 
се односи на масовни утицај може бити спонтаног карактера али је ипак много чешће 
у питању стратешки креиран утицај.Утицај није могуће извршити без одличног 
познавања индивидуалне и групне односно социјалне психологије. 

С обзиром на то да човечанство већ дуго живи у друштву у којем царују 
економско-тржишни закони, више него значајну социјалну групу по својој величини и 
друшвено-покретачкој моћи чине потрошачи.Краће речено,већина зараџује али баш 
сви морају да купују да би задовољили своје потребе. 

Када би само један комбинат производио млеко и млечне производе или само 
једна текстилна фабрика шила и производила одећу, то би био пример нереалног 
тржишног монопола, а реклама не би ни била потребна.Реклама је роџена у 
атмосфери конкуренцији ради придобијања потрошача.По том принципу,светски 
произвоџачи спортске опреме утркују се на спортским теренима током важних 
спортских догађаја,око тога ко ђе привуђи више пажње тојест погодити веђу циљну 
групу потрошача. 

Такође, значајни моменат представља тржишна отвореност данашњих 
друштава тзв. глобално село и фантастична брзина којом путују информације.Стога 
су светска првенства у спортским дисциплинама право поље за  привлачење пажње 
потенцијалних купаца спортских производа.Притом се неће користити само улаyи и 
зидови спортских хала већ и сами спортисти служиће као лутке у излогу одевене у 
одређене робне марке. 
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5.2.2.  ИДЕНТИФИКАЦИЈА С ГРУПОМ 
 
Формирање индивидуалног идентитета је дуг и комликован процес. Сигурно је 

да се тај процес неће успешно никад окончати ако не постоје основни друштвени 
предуслови који окружују појединца. Прво социјално окружење представља 
породица. Тај социјални круг се временом шири на рођаке, комшије,школу,место 
боравка и тако даље.Осећање припадности као и поистовећивање са моделима из 
непосредне околине су основни предуслови за развој идентитета. 

На пример, изузетно интелигентно дете у просечној околини,радије ће 
покушавати да установи комуникацију са нивоом околине него што ће инсистирати на 
својој различитости или предности. 

Идентификација са групом посебно долази до израчаја у адолесцентном 
периоду када преовлађује бунт против норми одраслих и уједињује младе у жељи да 
створе нова правила и нови свет.Социјалне подгрупе младих обавезно прати 
одређени имиџ који их разликује од околине:панкери се облаче потпуно друкчије од 
шминкера или дизелаша,на пример.Стога је јако важно анимирати младе у добу 
адолесценције за бављење неким спортом,групним пре свега.Наравно,боље је ако 
спорт уђе у нечији живот много раније,већ од детињства. 

Када се посматра развој човечанства у целини,може се уочити да је прво 
постојао групни па тек онда посебни идентитет.Припадник племена је живео само по 
групним нормама племена,поштовао одређене ритуале,и у томе није било места за 
индивидуалне ставове или издвајање било које врсте.Само је врач имао слободу да 
одлучује и креира идентитет племена.Код оваквих друштвених ситуација,јако је лако 
утицати на вољу појединца јер се он сам ње лишио добровољно.Данас је ово 
сазнање битно за проучавање секти,разних покрета али посебно и за проучавање 
феномена мрежног маркетинга. 

Процес групне идентификације одвија се и пасивним путем,гледањем ТВ 
реклама,па,на пример,многе жене које не желе да заостану за медијски 
прокламованом модом,похрле да купе рекламирану шминку,гардеробу,судове и 
слично.Протагонисти ових реклама су често најбоље другарице које саветују који је 
најбољи шампон,или брбљиве комшинице које критикују мрље на нечијем поду и 
хвале се како су оне давно исте отклониле неким супер средством.Имитирање је 
нешто на шта рачунају трговци и творци реклама.У народу би се за ово имитаторско 
и утркујуће понашање рекло:Видла жаба да се коњ поткива па и она дигла ногу! 

Данас многе девојчице купују и носе тениске хаљине мада се овим спортом не 
баве,јер је та мода наметнута популарношћу овог спорта и успехом и лепотом 
светских тенисерки.Такође, фудбалски дресови су одавно део обавезне мушке 
гардеробе младих па и старијих људи. 

 
 

5.2.3.  КОЛЕКЦИОНАРСТВО ИЛИ САКУПЉАЧКА ПОТРЕБА 
 
У основи човек-потрошач је онај који купује само неопходне ствари. 
У реалности, основни потрошач , хтео то или не, постаје све већи потрошач који 

купује и неопходно и потпуно сувишно. Како на психолошком плану развоја 
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индивидуе тако и на плану колективног развоја човечанства, постоји ступањ на којем 
прво место у хијерархији потреба заузима сакупљачка потреба. 

Сакупљачка фаза развоја човечанства потиче из времена хорди, када је човек  
био у директном и искључивом контакту са природом и у зависности од ње.То је 
уједно и онај моменат који га је , по Дарвину, учинио различитим од мајмуна. Човек је 
тада само ловио и сакупљао да би јео и да би се заштитио од хладноће.Најфинији 
плодови природе увек су били горе високо, и када је човек посегнуо за њима његове 
руке нису више биле предње ноге.Овај историјски моменат је истовремено корен и 
метафора понашања данашњег потрошача,који прво узима оно што му је заиста 
неопходно а потом тежи што већем броју различитих мање потребних ствари. 

Психолошку спрегу која чини основ овог понашања сачињавају анално-
опсесивна потреба за сакупљањем.  

Колекционарска потреба човека има свој основ у овој развојној фази. 
Мале девојчице сакупљају салвете, дечаци кликере, а много касније “велике 

девојчице” и “велики дечаци” сакупљаће парфеме, козметику, кравате, аутомобиле, 
лопте, потписе својих идола спортиста или дресове које ови након утакмице бацају у 
публику,улазнице на спортске догађаје итд. 

На овај начин,окружујући се стварима са одређеним симболичким значењем, 
продужују и проширују свој идентитет тојест шире се на околину.Осећају се делом 
yаслужни за успех оних за које су навијали. 
 
 

5.2.4.  КОМПЕТЕТИВНОСТ И ПОТРЕБА ЗА ТРИЈУМФОМ 
 
Урођена похлепа-жеља да се поједе и има што више, која је у одређеној мери 

природна појава, рађа осећање зависти. 
Нпр. мало дете жели играчку другог детета јер му завиди на њој.Дете које, пак, 

има играчку ликује и има осећање тријумфа.Измеџу та два детета развија се 
конкуренција. Што су деца блискија једно другом (нпр.брат и сестра) компетиција је 
јача. 

На сличном принципу компаније сличног профила,рецимо проиyвоџачи спортске 
опреме и реквизита, налазе се на већем конкурентском задатку него неке са сасвим 
различитим пословним програмом. 

Пример рекламе која изразито психолошки обраџује феномен зависти и 
компетитивности је реклама за детерџент у којој се такмиче две школе “виљарибо” и 
“виљабахо” или реклама за Мр. Мускуло-средство за чишћење са двојицом 
протагониста који се такмиче у брзини прања, јер који први опере задато, као награду 
добија излазак са згодном спремачицом. 

Наравно,називи су измишљени јер није дозвољено рекламирање свог 
производа на штету другог произвођача. 

Незамисливо би било да се некој реклами отворено каже-Купујте Нике,бољи смо 
од Реабока! Али,ако наглашавамо у реклами својства која нас чине најбољим, 
подразумева се да смо изнад свих осталих из бранше. 

Што се спорта тиче,сама реалност тестира производ.Нове лопте ће можда 
купити многи клубови само на основу рекламе,али ће их брзо елиминисати из 
употребе ако се покаже да не ваљају. 
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5.2.5.  ИМАТИ НОВАЦ, ИМАТИ РОБУ ИЛИ БИТИ УСПЕШАН 
 

Поседовање је у вези са самосталношћу и индивидуалношћу.Када млади 
пожеле да се одвоје из родитељског дома,они потраже посао и што бољу 
зараду.Када би ствари текле логичним редом,на првом месту би било поседовање 
новца а последица би могла бити поседовање робе.Али,данас је честа појава да 
млади врло дуго остају у окриљу родитељског дома,мада и сами зарађују(али не 
довољно) те им то омогућава да живе комфорније,лакше и раскошније.Пошто им 
многе предности у друштву доносе разни статусни симболи као добра 
кола,маркирана гардероба и слично,они их обилато користе мада исти одскачу од 
реалних материјалних и статусних околности породице. 

Ствари су се помало окренуле наопако:некада је владао принцип-зрно по зрно 
погача;док је данас важно макар позајмити или било како купити рецимо добро 
одело,наочаре и кола јер ће исти оставити добар утисак на онога коме се продају 
услуге или роба.Данас је набавка ствари које се тичу имиџа битна на почетку бизниса 
баш као што је некада пиљару који отвара радњу било важно набавити вагу.Данас 
је,срећом по спорт,престижно рећи да се бавите неким а нарочито популарним 
спортом.Мало ко ће у интервјуу пропустити да каже да се бави фудбалом ту и 
тамо,макар рекреативно. 

У сваком случају,друштвено доказивање, било само себе ради или ради неког 
бизниса,у основи има страх од усамљености и одбацивања. 

Другим речима,онај који се кити жели некоме да се допадне,не жели да остане 
сам и непримећен.Имати или немати(новац или робу)је психолошки знак постојања 
или непостојања у данашњем друштву.И мала је вероватноћа да ћеш бити успешан 
ако немаш баш ништа,ни способности ни новац. 
 

 

5.2.6.  КО ЈЕ ЈУНАК РЕКЛАМЕ И ШТА ОН РАДИ  
 

Избор јунака и тема за рекламе има психолошки значај и тежину избора истих у 
некој дечјој бајци.Утицај страха који изазива судбина Ивице и Марице из истоимене 
бајке,није ништа према интензитету страха који би се могао испровоцирати вештом 
рекламом.На површини,реклама подстиче или  инспирише,у дубини она свесно или 
несвесно застрашује шаљући за поруку питање: 

А шта ако не...?  
Слике које се смењују брзином већом од наше свести о перцепцији,или бројни 

садржаји који нису ни поменути ни приказани али се сигурно подразумевају, 
представљају базу скривене поруке.Њих је посебно могуће произвести ако се избор 
јунака и тема врши из области моћних архетипова,као што су ликови: 

• добра мајка-зла маћеха, велики ратник,спасилац, уроћена браћа,сироче 
препуштено судбини’спортиста је варијанта Великог ратника; 

или какве су теме: 
• грађење-рушење,поправљање,чишћење,лечење,стварање,постизање 

резултата.... 
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Сви ови јунаци и теме могу се ставити у различите контексте и комбиновати на 
разне начине,смешне или немогуће,као рецимо: 

• лечење огреботина на фрижидеру или шпорету,добијање добронамерних 
савета од зле и пакосне жене из комшилука,превладавање неспособности 
помоћу мага из паралелног света... 

Сви се ти садржаји и њихови протагонисти могу ставити у контекст рекламе 
испричане и приказане у облику вица(Перфекс-да се лакше брише),или зен  причице 
(Coca Cola гитариста,прича о инспирацији), или чак хаику стиха (Добро јутро..волимо 
Рама..). 

 
 
 

5.3.  ЈЕЗИЧКИ АСПЕКТИ ТВ РЕКЛАМЕ 
 

5.3.1.  МОЋ РЕЧИ И МОЋ СЛИКЕ 
 

Реч је велика тајна.Од речи се очекује да искаже неизрециво. 
“Речи крију снагу и моћ да ставе човека у сопствену службу” писао је истраживач 

алхемије речи, Јан Парандовски. 
Изнад обичног,свакодневног говора,уздиже се стих,као што се име неког човека 

уздиже над њим и обавија га. 
 “Језик,као и мимика,оруђе је моћи.У Првој књизи Мојсијевој,описује се како Бог 

ствара свет изражавајући наређења речима:-Нека буде светлост.И би светлост.-
Према миту о стварању у Египту,свет је створио бог Птах, који је помислио на све 
ствари које постоје и онда изразио своје мисли  р е ч и м а,а последица тога је била 
да се све то и остварило. 

Давно некад,како се језик развијао, људи су очигледно осећали да им речи 
омогућавају чвршћу власт над стварношћу.То наговештава старо веровање да све 
има своје право  и м е,што је,уствари,његов идентитет. 

Знати право име нечега значи контролисати га. И м е н а   м о ћ и   се 
употребљавају у бајалицама као магијски извори енергије.”(Р.Кевендиш,Историја 
магије,стр.22). 

Наравно слика је старија од речи.Ми као бића која говоре кад видимо слику 
инстинктивно је преводимо у реч нашег матерњег језика.Али,сви људи овог света 
могу се лако споразумети сликама. 
 
 
 

5.3.2.  РЕЧ КАО ВЕЗА СВЕСНОГ И НЕСВЕСНОГ 
 

Језик човека је “differentia  specifica” човека као симболичког бића а способност 
говора је симболичка функција. Реч,име и назив означавају  односно представљају  
биће,предмет или појаву из стварног или имагинарног света.Оснивач психоанализе, 
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С.Фројд, у почетку свог теоријског рада, поделио је психички апарат као статичку 
структуру на Ид,Его и Суперего.Касније је његова основна подела на Свесно и 
Несвесно представљена сантом леда која вири из воде. 

Између Свесног и Несвесног не стоји строга “царинска” граница,већ је тај 
простор у психичкој структури назван Пресвесно(предворје свесног).Ако у Несвесном 
леже слике и осећања,у Егу мисли а у Суперегу социјалне и индивидуалне норме,у 
Пресвесном су Речи. 

Једино речи чине везу несвесних и свесних садржаја.Те везе су чврсте и допиру 
чак  до физиолошког(синаптичког) нивоа.Ретко су то конкретне,једнозначне речи.Оне 
носе мноштво индивидуалних асоцијација,способне су за померање и уопштавање,за 
виши ниво симболизације чији  представник је метафора. 

Реч је, психолошки гледано,једини начин да се несвесни садржај уобличи у 
рационалну мисао(и тиме делом освести),а можда и преточи у конкретну акцију. 

 
 
 

5.3.3.  ГОВОР  У   МЕДИЈИМА 
 
МЕДИЈИ углавном оперишу речима (новине), комбинацијом речи и слике (ТВ), а 

ретко само сликом (неке рекламе).Новинска реч увек призива нашу моћ имагинације, 
док је ТВ реч увек праћена сликом.Дешава се да су приче, које “причају” ТВ слика и 
пратећа реч, сасвим асинхроне,не у техничком већ у садржајном смислу. 

Слика најлакше прилази човековом Несвесном..Реч има ту исту,мада нешто 
мању моћ.Она појачава своје дејство  ако се веже за слику. 

У циљу да информише,образује,забави,медиј изражава све аспекте савременог 
друштва и његовог језика. 

Из тог разлога,Телевизија је једини медиј који је потпуно опремљен за слање 
скривених порука:то су сажете,садржајно померене поруке које заобилазе 
рационалну цензуру и обраћају се директно Несвесном(Једно прича а друго говори-
каже се у народу). 

Сублимисање порука тј слање скривених порука, се постиже или великом 
количином информација у секунди(више од 7),или разбијањем пажње, цепањем или 
дифузијом пажње,за шта је врло погодна употреба одређених речи.На 
пример,погрешно изговорене речи у неким рекламама имају функцију не само да 
скрену пажњу гледаоца на неки производ,већ да поцепају његову пажњу,те да се 
њему чини како размишља о некој словној грешки,док истовремено сликовне поруке 
неометано пролазе његову цензуру ка Несвесном. Тако се код гледаоца изазива 
једна врста  стања полутранса,у коме је он свестан али ослабљене воље,те пристаје 
на неизговорене наредбе у ТВ материјалу.Када му се воља поврати,он најпре креће 
да реализује недовршене послове.Постоји у човеку потреба за поправљањем и 
довршавањем,и он ће понављати  одређене радње све док не доведе до испуњења 
неке акције или задатка који је наложен  централном нервном систему. 

Творци медијских порука,било да су оне рекламне или емисијског 
типа,дакле,социјално пожељне, као што су оне образовне,културне итд.,знају ове 
ствари.ТВ аутори та сазнања употребљавају докле год производе социјално 
позитивне ефекте,и докле год човеку не одузимају  могућност да угаси ТВ уколико не 
жели да слуша и гледа. 
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Ма са којом врстом мас-медија да смо суочени,имамо случај да је неко донео 
одлуку шта ће бити речено а шта не.Неизбежно се тада јавља питање форме 
говорног иyражавања..Постоји обимна свакодневна медијска терминологија која 
илуструје многобројне начине злоупотребе језичке моћи (сензацинализми, 
пежоративи, предрасуде,пропаганда,дезинформисање,испирање мозга)..У сваком 
случају, немогуће је сложити се око значења тих речи, пошто оне обично 
функционишу тако што изазивају одређена осећања. 

 
 

5.3.4.  ЗЛОУПОТРЕБА МОЋИ РЕКЛАМЕ 
 

Танка је линија до злоупотребе,када  је  реч о реклами,која поштује само 
продавца, а на купца жели једино да утиче.Пошто живимо у развијеном потрошаком 
друштву,не само рекламе,већ и велики број емисија својим садржајем подстичу 
потрошачко понашање. 

Али,са појавом тзв. реклама са прикривеном поруком,које голицају машту јер су 
незавршене,у последње време, јављају се и загонетни ТВ наслови као рецимо,они 
који привлаче љубитеље животиња да погледају емисије о преради меса и да притом 
забораве на своје основне ставове о заштити животиња(и у крајњем исходу оду да 
купе месне прерађевине). 

Ипак,најчешће рекламни слогани у последње време “пуцају” на неки сазнајни 
или психолошки интерес гледаоца,на пример,на његово интересовање за неки 
страни језик,земљу,културу,одређен спорт  итд... 

 
 

5.3.5.  РЕКЛАМНИ СЛОГАНИ 
 

У рекламама се користе кратки текстови или слогани. 
Најбољи слогани су краћи од 10 речи.Научно је доказано, да људски мозак може 

да обради и запати у једном цугу +/-7 информација (информације могу бити бројеви 
или речи , или њихове комбинације).Значи,краћи слогани се лакше памте. 

Маркетиншки стручњаци сматрају да када компанија “избаци” добар слоган , 
требало би да га користи у свим својим рекламама.Неке компаније стављају слогане 
на визит карте,награде, позивнице (нпр.МцДоналдс”Wе до ит алл фор yоу”) 

У слогану је свака реч значајна и избор речи се пажљиво врши.Творац слогана 
води рачуна о стилским фигурама које употребљава, о пренесеној вези речи са 
брендом,имиџом, понашањем и вредностима циљне групе потрошача. 

Примери слогана: 
-“Уловили смо златну рибицу за Вас” (ХВБ банка) 
-“Буди свој, следи своје инстинкте” (Sprite) 
-“Твоја слатка навика” (Симка чоколаде) 
-“Не штедите на љубави” (Проkредит банка) 
-“Потребно је доста времена да се постане млад”(Политика) 
-''Јust do it ! ‘Nike 
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5.3.6.  ТЕКСТ У РЕКЛАМИ 
 

У неким земљама, нпр. У Великој Британији, постоји државни правилник који 
прописује шта оглашивачи могу а шта не смеју да тврде о свом производу. 

Творци слогана се ослањају на могућности конотације употребљених речи, 
односно сугестивних значења и асоцијације а не на стриктно,основно,   значење речи 
у слогану. 

При рекламирању производа широке потрошње,односно производа широке 
циљне групе, преферира се избор “обичних”,лако разумљивих речи за сваког 
просечног становника.Док насупрот томе,козметичке и фармацеутске компаније у 
рекламама својих производа користе уско стручне термине, иако су и ти производи 
намењени широкој популацији, са уверењем да ће такви стручни изрази боље 
звучати и убедити потрошаче да их купе(нпр. рекламе за пелене, улошке). 

Студије речника коришћеног у рекламама представиле су листу 
најфреквентнијих придева и глагола.То су придеви: нов,добар/бољи/најбољи, 
бесплатан,освежавајући, сигуран,чист, диван, специјалан , велики , једноставан и 
сигуран. 

Најчешће употребљавани глаголи су: направити, добити, дати, имати, видети, 
купити, доћи, знати, чувати, волети, користити, осећати,, бирати, почети, пробати. 

Светска ранг-листа 10 најбољих слогана свих времена изгледа овако: 
-“Diamonds are forever” (DeBeers) 
-“Just do it” (Nike) 
-“The pause that refreshes” (Coca Cola) 
-“Tastes great, less filling” (Miler Lite) 
-“Wе try harder” (Аvis) 
-“Good to the last drop” (Maxwell House) 
-“Breakfast of Champions” (Wхeaties) 
-“Does she.......оr Doesn’t she?” (Clairol) 
-“When it rains, it pours” (Мorton Salt) 
“Where’s the beef?” (Wendy’s) 

 
 

5.3.7.  МОДЕРНА  РЕКЛАМА 
 

Данас постоји мноштво различитих производа и још већи број произвођача. 
Захваљујући савременој технологији и њеним могућностима, све је више квалитетних 
производа.Компаније улажу у маркетиншке активности не би ли скренуле пажњу 
потрошача на баш свој производ и издвојиле га из гомиле истих производа других 
произвођача.Добра, односно квалитетна реклама постаје пресудна за придобијање 
поверења конзумената. 

Маркетиншки стручњаци знају да је важно промотивне активности пажљиво 
дозирати. Све што је претерано може негативно да се одрази на вољу потрошача. 
Неопходно је бити умерен, а опет довољно присутан у медијима. 

Рекламе се пласирају у тyв Приме тиме,најбоље време,током премијера 
филмова,или у току светских фудбалских првенстава,када највећи број гледалаца 
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седи крај малог екрана. Везују се за спорт и забаву,за ствари које нам чине 
задовољство. 

 
 

5.3.8.  РЕКЛАМА С ПРИЧОМ 
 
Једну од могућности за константно а занимљиво присуство у медијима 

представља улагање у тзв. сторy рекламе или рекламе у наставцима.На тај начин 
једна компанија, односно једна робна марка рекламира један те исти производ, али 
увек на различит начин.Примери “сторy” реклама брендова са нашег тржишта су 
рекламе за Гранд кафу, Донкафе, Нектар сокове, итд. 

Овакве рекламе имају кратку драмску форму (врста вица или хумореске кроз 
дијалог) и најчешће учествује 2-5 познатих глумаца.Коришћењем познатих личности 
подстиче се психолошки процес идентификације,Такође, творци бренда рачунају да 
део поверења и позитивног става који обожаваоци имају према познатим 
глумцима,спортистима и личностима из јавног живота “прелази” и на сам производ. 

Истраживања показују да су поменути маркетиншки потези показали изузетно 
добре резултате.А уколико се кроз “сторy” рекламу “провуче” и наградна игра , 
резултати су још бољи. 
 
 

5.3.9.  РЕКЛАМА С ГРЕШКОМ 
 

Још један начин за скретање пажње потрошача је тзв. реклама с грешком.Таква 
реклама обилује текстуалним материјалом који се изговара на нестандардан или 
неправилан начин или га изговара особа са говорном маном.. 

 Људски мозак има потребу за довршавањем неизреченог и исправљањем 
погрешно изговореног.Ови процеси централног нервног система одвијају се 
невољно, односно рефлексно.Јасно је да су маркетиншки стручњаци узели ова 
сазнања у обзир. 

 
 

5.3.10.  ВЕСЕЛА РЕКЛАМА 
 
Раздрагане рекламе су оне које код гледалаца подстичу повишено расположење 

– еуфорију или пак изазивају моментално допадање, односно интензивно 
несвиђање. Пример је реклама за Рама маргарин у којој породица (дете,мајка, отац и 
раздрагана баба) певају, лако памтљивом мелодијом, назив производа.Као и у 
случају рекламе с грешком присутан је метод понављања истог текста, у овом 
случају праћеног и истом мелодијом уз гестовне покрете “бабе” који делују крајње 
нереално и асоцирају на покрете из старо-индијских ритуала. 
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Ако се изузме тзв.иритирајући ефекат раздрагане и рекламе с грешком ,оне не 
пролазе незапамћене, а тешко се и заборављају. 

Маркетиншки стручњаци и произвођачи управо желе да њихови производи буду 
примећени и запамћени. 
 

 

5.3.11.  НЕЈАСНА РЕКЛАМА 
 

Бројне рекламе  користе раздвајање пажње или спајање у једно, два наизглед 
потпуно различита садржаја.То су тзв.  нејасне рекламе.Оне “говоре” једно а 
“приказују” друго.Тачније не говоре ништа,већ се обраћају само сликом,а гледалац је 
принуђен да слику преводи у речи тј. мисли. 

Познато је да човек има органску, физиолошку потребу довршавања, 
обликовања, изговарања недореченог.То се дешава путем асоцијација.Понекад то 
није могуће јер је у питању само почетак рекламног процеса и служи за везивање 
пажње. 

 
  

5.3.12.  ЗАГОНЕТНА РЕКЛАМА 
 
Загонетне рекламе су оне за које потенцијални потросаци , у први мах а и дуже, 

не могу да претпоставе  на шта се односе,тј. шта рекламирају.  
Циљ је скретање пажње  потрошача и њихово размишљање о реклами. 
Након извесног времена, маркетиншки стручњаци и компаније “лансирају” нову 

рекламу која објашњава претходну загонетку.Пример је појава веома једноставне и 
крајње нејасне рекламе на ТВ и на плакатима: наранђаста позадина, црне силуете 
неколико особа у трку и натпис: за чим жене луде? 

Кроз пар недеља појављује се нова реклама и гледаоци схватају да је решење 
загонетке-нови дезодоранс за мушкарце-Аxе. 

Рекламе  у последње време на најразличитије начине проналазе путеве до 
потрошачеве пажње, “терају” мозак да о њима мисли, а иза свега стоји намера 
компаније да што већи број потрошача постане конзумент баш њиховог производа , 
да се оствари основна идеја финансијског циља компаније. 

 
 

5.3.13. ЗНАЧАЈ РЕКЛАМЕ 
 

Не само на нашим просторима, и даље постоји уверење да је спортско 
спонзорство потрошен новац, без јасног циља, и стална сумња да ли је то имало 
икакав позитиван ефекат за компанију или робну марку. Са друге стране, клубови, 
савези, организатори разних спортских дешавања, у паничној су потрази за 
спонзорима. Клубови, сем постизања врхунских резултата, морају радити на 
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изградњи и других позитивних комуникационих вредности, без скандала и негативног 
имиџа, паралелно истражујући властите потенцијале и градећи јасан имиџ. 

Спонзорство је врло софистицирани облик комуницирања и захтева 
истраживање тржишта, планирање и врло јасно дефинисану стратегију. 

Статистички подаци показују да човек 60 одсто свог будног времена проводи у 
примању информација, те је сасвим основано рећи да је 21.век- век 
информација.Пошто је свака реклама, уствари једна информација, стручњаци 
сматрају да је рекламна порука успешна и велика онда када је мала, односно кратка, 
јасна и креативна. 

Информативне активности поспешују формирање става о некоме или нечему. 
Осмишљене и креативне промотивне активности могу код потрошача подстаћи жељу 
за поседовањем тог производа. 

У нашој земљи се, захваљујући окренутости ка развијеним светским земљама, 
усваја схватање да су маркетиншке активности инвестиција а не трошак у пословању 
(како се до скоро мислило). 

Реклама је пут којим произвођач обавештава купца и пут којим може привући 
пажњу и временом задобити поверење купаца.Људи воле да купују проверене и 
поуздане ствари, те само познати произвођачи имају предуслов за успех на домаћем 
тржишту али и предуслов за извоз на страна тржишта. 

Захваљујући медијима и Интернету  информације путују брзо и доспевају и  у 
најудаљеније крајеве, те више није тешко постати познат произвођач на глобалном 
тржишту. Потребно је само уложити финансијска средства и креативност у 
оглашавање.Реклама је данас једини сигуран залог успешне будућности компаније, 
произвођача или појединца. 
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6.  СТУДИЈЕ  СЛУЧАЈА 
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6.  СТУДИЈЕ  СЛУЧАЈА 
 
 
ПРИМЕР 1 
 

Анализа конкуренције: Nike-Adidas 
 

 

Nike и Adidas су две водеће компаније за производњу спортске обуће. Обе 
компаније су у своје пословање интегрисале on-line тржишну стратегију у цилју 
презентације својих производа и повећања продаје. Инвестирале су велика 
финансијска средства у грађење бренда и имиџа. 

Компанија Nike је лансирала сајт www.nike.com у августу 1996.године у намери 
да потрошачима пружи боље и правовремене информације. У то време су 
могућности е-трговине биле ограничене. 

1999. године компанија Nike је редизајнирала web сајт и обогатила га 
компонентом тржишне функционалности. 

Компанија Adidas је направила сајт у пролеће 2000.године и том прилком 
интегрисала е-продају у своју пословну политику. 

Обе компаније на својим сајтовима инсистирају на тзв. Пријателјској 
функционалности, односно лаком наручивању производа, брзој навигацији, итд. 

Обе компаније су отвориле on-line продавницу. 
Осим промоције нових производа, Nike и Adidas путем сајтова добијају сазнања 

о пословним конкурентима. 
И Nike и Adidas су захваљујући Интернету повећале продају и смањиле 

трошкове. Обе компаније врше истраживања понашања и потреба потрошаћа путем 
Интернета. Подаци које добијају од потрошача су од непроцењивог значаја за 
планирање тржишних стратегија компанија ( идеје за маркетинг кампање, креирање 
новог дизајна,..) 

Е-бизнис на Интернету има и потенцијалне препреке, попут технолошких и 
безбедносних. 

Е-трговина је претежно доступна у Америци и Великој Британији и тек треба да 
се прошири на глобално тржиште. Јасно је да ће само они који се брзо развијају и 
шире, ускоро доминирати тржиштем. 

 
Како је све почело? 
 
1920. године Ади Даслер је произвео прву ципелу у Немачкој. 
Већ 1948. године Adidas је постао тржишна марка препознатљива по три пруге-

тракице.  
Мото компаније Adidas је произвести најбољу обућу по захтевима спорта, 

заштитити спортисту од повреда и учинити све да производ дуго траје. Временом је 
Adidas почео да производи и друге врсте спортске обуће (папуће) и одећу. 
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Компанију Nike су основали Бил Бауерман и Фил Најт. Име је добила по грчкој 
богињи победе.У почетку је компанија била скромна да би прерасла у светског 
лидера у индустрији спортских роба. 

Пласирање сајта на Интернету је био очекиван потез ове компаније јер је њена 
политика одувек глобално фокусирана. 

На оба сајта уочљив је имиџ компаније, производна палета, цене, услуге и 
новости. Сајт компаније Nike је популарнији од сајта компаније Adidas. 

Nike има добру репутацију када је реч о квалитету и иновацијама на сајту, а 
Adidas је у предности када је реч о доступности кориснику, односно једноставној 
навигацији. 

Nike је несумњиви тржишни лидер и у производном и у финансијском смислу. 
Ипак, Adidas у последње време полако преузима тржишни удео компаније Nike. 

Импресииван је развој компаније Adidas од 1998. до данас , од малог играча до 
друге највеће компаније у спортској индустрији. 

 
Предности ових компанија: 

-квалитетан менаџмент тим у северној Америци и тржиштима широм света 
-препознатљивост бренда 
-разноврсност пропизвода у понуди путем Интернета 
-строга контрола дистрибуције 
-велика база потрошача 
-минимална дугорочна дуговања 

 
Мане компанија: 

-негативан имиџ због лоших радних услова у фабрикама ван Америке 
-е-трговина ограничена на Америку  
-набавка није солидно интегрисана у систем наручивања преко Интернета 
-не може се на сајту лако наћи  on-line подршка за потрошаче 
 

Шансе: 
-повећана on-line потражња 
-повечање броја жена у спорту 
-смањење трошкова е-трговине 
-ширења на нова тржишта 
-пораст интересовања за спорт 

 
Претње: 

-економска рецесија у Северној Америци 
-повећање цена технолошких решења за е-трговину 
-јачање конкуренције 
-повећање цена сировина 
-флуктуација страних валута 

 
Да би компанија Nike превазишла претње мора се фокусирати на иновације, а 

Adidas мора унапредити е-трговину користећи стратегије које користи компанија Nike 
и то на глобалном тржишту. 
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Обе компаније би требало да узму у обзир демографске карактеристике 
приликом пласирања производа на нова тржишта. 

Обе компаније су у ситуацији да контролишу своје трошкове и да на тај начин 
одрже предност над осталим конкурентима. 

 
И Nike и Adidas су инвестирале милионе долара у израду Интернет сајта. 

Стална претња су хакери који моогу украсти осетљиве податке или бројеве 
кредитних картица купаца, а могу и преусмерити саобраћај на неки други сајт.То се 
догодило у јуну 2000. године када је сав саобраћај са Nike сајта преусмераван на 
извесни шкотски сајт. 

Nike и Adidas морају стално да иновирају производе како би они увек били 
другачији од производа које праве конкуренти. На пример компанија Nike на једном 
свом сајту омогућава корисницима да сами дизајнирају обућу какву би волели да 
имају. 

Снабдевачи сировинама попут коже, памука, гуме зависе од ове две компаније. 
Nike и Adidas су стандардизовали  процедуре набавке, логистике и сервиса. Обе 
компаније могу лако да промене снабдеваче. 

Потрошачи не могу лако да пређу на производе других произвођача, евентуално 
то могу када је реч о сандалама, папучама и одећи. 

Практично нема супститута када је реч о спортској одећи. 
 
Ривалитет међу конкурентима: 
 
Ривалитет међу конкурентима у индустрији обуће је веома заступљен. 

Компаније Nike и Adidas су се веома много развиле у последње две декаде. 
Прошириле су се на све континенте и то у великој мери захваљујући Интернету и е-
трговини. Све велике компаније имају Интернет сајтове и на Интернет продавнице. 

Велики број појединаца у Северној Америци има приступ брзом Интернету што 
је on-line наручивање претворило у тренд 21.века. 

Компанија Nike има договор са фирмом Fogdog sports да продаје све Nike 
производе путем свог сајта.  

Компанија Adidas је такав уговор потписала са фирмом Sports line. 
На тај начин компаније шире свој домет до потрошача. 
 
Прогноза: 
 
Обе компаније имају убедљиву предност над осталим конкурентима, али би 

требало надаље да се фокусирају на прилагођавање и индивидуализацију 
производа.У томе је компанија Nike била пионир са чувеном патиком са личним 
потписом.Процењује се да ће будућност бити пуна успеха, падова и партнерских 
односа. 
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ПРИМЕР 2 
 

REEBOK  у борби за људска права 

 
“Ја не знам никога ко би купио пар Reebok патика само зато што Reebok има 

програм заштите људских права. Али, ми смо глобална корпорација и имамо обавезу 
да узвраћамо друштву у којем живимо и радимо“ 

                                                                                   Даг Кан, 
(директор Програма за заштиту људских  права  у Reebok компанији) 
 
У јануару 2002.године објављен је извештај о радним условима у шест фабрика 

у Кини. Реч је о фабрикама за производњу Reebok патика.Извештај истиче лоше 
услове за рад у свим фабрикама. Сличан извештај је већ био објављен 1997.године 
од стране две непрофитне организације из Хонг Конга које су оптужиле подуговараче 
компаније Reebok за кршење радних закона у Кини. Reebok је 2002. пословао у 170 
земаља широм света и запошљавали су 75 000 људи. Без сумње су били глобално 
доминантни. 

Као одговор на оптужбе о занемаривању људских права Reebok предузима 
неколико мера у својим фабрикама у Азији: отварају ексклузивно одељење за 
заштиту људских права. Те 1998.године Reebok је успоставио специфичне 
производне стандарде који укључују и заштиту људских права, пре свега у области 
рада. 

Ипак, кршење радних закона у Кини је настављено и аналитичари су оценили да 
Reebok мора нешто да уради како би изградио имиџ друштвено одговорне компаније. 

 
Како је све почело? 
 
1885. године Џозеф Вилијам Фостер, чувени енглески тркач, направио је ципеле 

за трчање. 
1890. године основао је компанију Фостер и синови  у којој су се ручно правиле 

такве ципеле. Фостер је веровао да квалитетне ципеле могу побољшати спортске 
перформанце. 

До 1900. године ова компанија је добила међународну клијентелу спортиста са 
репутацијом. 

1933.године након Фостерове смрти компанија је преименована у The Olimpic 
Works, а 1950.године Фостерови унуци Џеф и Џек основали су нову компанију 
ReebokSports Ltd. Која је ширила бизнис током 60-их и 70-их година 20.ог века. 

1970.године компанија је добила назив Reebok International Ltd. 
До 1981. године продаја је досегла 1,5 милиона долара. 
1982. године Reebok је лансирао спортску обућу за жене тзв. Слободни стил 

намењен за аеробик. Те исте године лансирали су прву тенис и фитнес обућу за 
мушкарце. 

1984.године Reebok је имао своје деонице на листи њујоршке берзе. 
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За име Reebok се први пут чуло у вези са људским правима 1986.године када се 
компанија Reebok повукла из Јужноафричке републике из протеста против 
апартхејда. 

1988.године је настало Одељење за људске ресурсе у компанији Reebok, и 
установљена је годишња награда за људска права коју Reebok додељује младима 
испод 30 година, који су се трудили да спрече кршење људских права у њиховим 
земљама. 

Reebok је тражио од својих подуговарача да сведоче да  компанија  Reebok није 
запошљавала децу као радну снагу у својим фабрикама. 

Reebok је организовао концерт под називом „Људска права сада“ у сарадњи са 
организацијом Amnesty International. Концертом је обележена 40.годишњица 
усвајања Декларације о људским правима од стране Уједињених Нација. 

 
Проблеми компаније Reebok у Кини 
 
Мултинационалне фабрике обуће почеле су с радом у Кини средином 80-их 

година 20-ог века (1984. године у току либерализације кинеске економије). Због 
велике стопе незапослености у Кини радници су били спремни да раде за мале 
плате. Закони у области рада нису били стриктни, па су се кинеске индустрије 
такмичиле у прибављању страних инвестиција. 

Reebok је ушао на кинеско тржиште преко подуговарача и на тај начин смањио 
одговорност за квалитет производње а истовремено стекао предност ниских 
трошкова производње. 

Подуговарач се обавезивао на рокове и производну цену. До краја 1996.године у 
Кини се производило 35% укупне Reebok производње. 

Reebok је почео да поправља производне услове у погонима. У мају 1999.године 
Reebok је заједно са компанијом Levi Strauss  и још једном компанијом формирао сет 
принципа који се састоји од 21 људског права и фер трговине, а односи се на 
спровођење бизниса у Кини. Ове мере су регулисале прековремени рад, ангажовање 
деце у производњи, малим платама и разним врстама злостављања запослених. То 
је била прва велика иницијатива водеће америчке компаније у кини. 

И поред свега, лоши радни услови су опстали. 
У јануару 2002.године Кина је објавила извештај о стању у шест Reebok фабрика 

у Кини. Закључак је био да мере компаније Reebok нису довољне. 
Опстала је дискриминација на штету жена приликом запошљавања (однос 

запослених мушкараца и жена је 10:1) 
Компанија Reebok је наставила да побољшава радне услове и смањила је радно 

време на 36 сати недељно. 
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ПРИМЕР 3 
 

David Becham као спортски бренд 
 

David Becham је постао најпопуларнији фудбалер крајем 20-ог и почетком 21-ог 
века. Његова невероватна способност да постиже голове из слободних удараца, 
удружена са његовим добрим физичким изгледом учинили су га јако популарним у 
Европи и Азији. 

Маркетиншки стручњаци су у њему препознали лик бољи од сваке ТВ звезде за 
рекламирање разних производа. Велики број компанија се борио да са њим потпише 
спонзорски уговор. 

David Becham потиче из средње грађанске породице и од малена је био 
опседнут фудбалом.Сањао је да ће једнога дана заиграти са професионалцима. 
Први професионални уговор је потписао са клубом Manchester United, једним од 
најпопуларнијих фудбалских клубова у Европи. 

David Becham је брзо постао бренд, познат по слободним ударцима, пасу и 
центаршуту. 

David Becham и његова жена , чланица бенда Spice Girl, Victoria Adams су модне 
иконе у Великој Британији. Њихове фотографије красе насловне стране таблоида. 
Постали су заштитно лице многих производа. 

У јуну 2003.године потписан је један од највећих уговора у историји светског 
фудбала- продаја David Becham-а клубу Real Madrid. Уговор је вредео 41,31 милион 
долара. Трансфер је изазвао општу еуфорију.  

David Becham је постао највећи бренд светског спорта , одмах након чувеног 
кошаркаша Michael Jordan-a и голфера  Tiger Woods-a. 

Почетком 21.века постало је популарно коришћење познатих личности у 
маркетиншке сврхе. 

Поред филмских и ТВ звезда компаније су све чешће бирале спортисте за 
заштитна лица. David Becham је постао магнет за маркетиншку индустрију, не само 
због фудбалског умећа, већ и због доброг физичког изгледа, харизме и начина 
живота. 

Постао је изузетно интересантан за медије који су пратили сваки његов корак. 
Постао је икона младости и стила. 

Његова појава је додатно цењена јер је играо за Manchester United, водећи и 
комерцијално најуспешнији клуб у Европи, а стекао је и велику популарност у 
азијским земљама. 

Аналитичари сматрају да постоји ризик у вези са коришћењем познатих лица у 
рекламама. Дешавало се да се слика или име David Becham-а појави у некој реклами 
без његове дозволе (нпр. EasyJet low-cost авио компанија). 

Аналитичари се слажу да је David Becham највећи маркетиншки феномен с 
почетка 21.века. Не само да је продао велики број различитих производа, већ је 
играо и важну улогу у постављању модних трендова. 

„Он је сан сваког спонзора: породичан човек, модна икона и симбол успеха. Због 
Becham-а фудбал више није само фудбал, него је и карактер и личност.“          

                                                                 Michael Sterling, спортски аналитичар 
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В А Ж Н А  П И Т А Њ А 
 
 
 
 
1. Три основна значења појама маркетинг 
 
2. Шест фаза процеса планирања маркетинга према Ф.Котлеру 
 
3. Дефиниција маркетинга у спорту 
  
4. Профитне и непрофитне спортске организације – однос према профиту 
 
5. Основна подела спортског маркетинга у односу на субјекте и објекте спорта 
 
6. Три спортска тржишта примарног и три тржишта секундарног нивоа 
 
7. Потрошачи у спољном окружењу спорта 
 
8. Елементи маркетинг микса, 4П и 7П 
 
9. Комуникацијски и оперативни задаци маркетинг микса 
 
10. Спортски производи- дефиниција и подела 
 
11. Фазе животног циклуса производа 
 
12. Карактеристике спортске услуге 
 
13. Подела спортских услуга према циљу и избору 
 
14. Котлерова дефиниција марке производа 
 
15. Две стратегије за именовање марке производа 
 
16. Четири основна елемента робне марке 
 
17. Форме лиценцирања 
 
18. Четири корака у процедури лиценцирања 
 
19. Начини утвђивања цене спортског производа ( шест поступака) 
 
20. Полазни циљеви код формирања цене спортског производа 
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21. Критеријуми за избор дистрибутивних канала спортског производа 
 
22. Директни и алтернативни дистрибутивни канали у спорту 
 
23. Котлерова подела дистрибутивних канала 
 
24. Критеријуми поделе спортског догађаја у првој фази избора маркетинг стратегије 
 
25.  Три основне стратегије за обезбеђивање спонзора 
 
26. Значење термина „ambush marketing” 
 
27. SWAT анализа у спортском маркетингу 
 
28. Дефиниција и одлике спортског догађаја 
 
29. Спољни и унутрашњи учесници спортског догађаја 
 
30. Комплет власничких права из спортског догађаја 
 
31. Основни извор прихода спортке организације- однос према публицитету и 
рекламним агенцијама 
 
32. Два основна начина оглашавања са циљем промоције спортског догађаја 
 
33. Сегментација продаје спортског догађаја- амерички модел 
 
34. Престижна места на спортском догађају 
 
35. Варијанте пословног односа медија и организатора спортског догађаја 
 
36. Пет начина креирања рекламног концепта спортског догађаја 
 
37. Важне медијске мрежеза маркетинг спортског догађаја 
 
38. Спонзорство и спорт 
 
39. Начин усмеравања спонзора спортског догађаја ка циљном тржишту 
 
40. Врсте спонзорства спортског догађаја 
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41. 10 бенефиција за топ спонзоре 
 
42. Три аспекта спортског догађаја према аналитичару  Shafu 
 
43. Спортски догађај и шема 4 С 
 
44. Директна и индиректна варијанта спонзорисаног спортског догађаја 
 
45. Пет неспонзорских извора спортског буџета 
 
46. Дефиниција комуникације и 7 кључних елемената комуникације 
 
47. Промоција у спорту 
 
48. Три фазе од којих зависи изградња спортског имиџа 
 
49. Односи с јавношћу као метод промоције спортске организације  
 
50. Односи с јавношћу оријентисани на стварање позитивног спортског публицитета 
 
51. Врсте програмских контаката спортске организације са медијима 
 
52. Медији и специјални догађаји- брошуре и техничка упутства 
 
53. Односи с јавношћу у кризним ситуацијама 
 
54. Мас медији као комуникацијска мрежа 
 
55. Рекламна порука 
 
56. Елементи који формирају пословни- професионални имиџ 
 
57. Невербална комуникација 
 
58. Говор у јавним наступима 
 
59. Визуелна комуникација и корпоративни идентитет марке 
 
60. Четири златна правила успешне комуникације 
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