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Despre 
conceptul de 
publicitate 
outdoor

Conceptul de outdoor advertising, 
cunoscut și ca out-of-home 
advertising, se referă la publicitatea 
livrată sub diverse forme potențialilor 
clienți atunci cand aceștia se află în 
afara casei. 
 
Ai analizat vreodată bannerele 
supradimensionate care îmbracă 
numeroase clădiri? Ai observat, 
desigur, și panourile publicitare 
electorale, întâlnite la tot pasul în 
timpul campaniilor politice. Acestea 
sunt două dintre cele mai populare 
și eficiente instrumente de outdoor 
advertising. 

Merită amintite, însă, și literele 
volumetrice, casetele și firmele 
luminoase, afișele de mici și mari 
dimensiuni, precum și faptul că există 
și alte metode mai puțin obișnuite 
de promovare outdoor - decoruri 
publicitare realizate în stațiile de 
autobuz, texte imprimare pe bancile 
din parc sau pe trecerile de pietoni 
ș.a. 



4

Literele volumetrice și casetele și 
firmele luminoase, de pildă, sunt 
instrumentele perfecte de care te 
poți folosi pentru a semnala locația 
brandului tău. 
 
Panourile și bannerele publicitare, pe 
de altă parte, sunt cele mai eficiente 
instrumente de outdoor advertising 
și se numără printre produsele de 
publicitate care ajung la publicul 
larg, motiv pentru care sunt folosite 
adesea în campanii electorale. La fel 
de vizibile sunt și reclamele de pe 

autobuze și mașini, care se adresează 
tot unei audiențe mari, obținute cu 
ajutorul autocolantelor auto. În intro-
ul serialului „Sex and the city”, de 
pildă, protagonista interpretată de 
actrița Sarah Jessica Parker, Carrie, 
este stropită de un autobuz pe care 
apare un imprimat chipul său în 
scopul promovării rubricii sale dintr-
un cotidian newyorkez.

Cum trebuie însă construite aceste 
instrumente de outdoor advertising 
pentru a avea impact?
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Reguli de aur in 
realizarea de panouri 
publicitare și bannere 
publicitare
Publicitarea outdoor este un domeniu incitant 
și premisiv din punct de vedere al creativității, 
așa că nu există limite când vine vorba de 
crearea unui produs memorabil.

Panourile și bannerele publicitare sunt peste 
tot, de aceea, pentru ca produsul tău să se 
remarce în mulțime, trebuie să ai în vedere 
mai multe detalii. 
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Simplitatea
este cheia

Folosește culori contrastante în 
designul bannerului

#1

#2

Noi îți prezentăm zece strategii care vor crește 
considerabil șansele ca panoul sau bannerul tău 
publicitar să fie observat și, cel mai important, greu 
de uitat:

Panourile sau bannerele publicitare 
„ordonate” sunt, de obicei, cele 
eficiente. Recomandat este ca 
instrumentul de outdoor advertising 
pe care îl folosești, fie el panou 
ori banner publicitar, să aibă trei 

componente principale: o imagine convingătoare, un titlu unic, orientat spre 
sublinierea unor beneficii aduse de brand, încărcat emoțional, și numele 
brandului, logo-ul sau informațiile de contact. 
 
Simplitatea este foarte importantă, mai ales că timpul pe care potențialii clienți, 
aflați, de cele mai multe ori, în trafic, au în jur de 5-10 secunde la dispoziție să 
observe și să proceseze mesajul panoului sau bannerului tău publicitar, care 
nu ar trebui să aibă mai mult de șapte cuvinte. 

Culorile puternice, contrastante, vor crește awareness-ul produsului de 
outdoor advertising pe care îl folosești. 
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Uită de fonturile
complicate

Alege o dimensiune generoasă pentru 
fontul pe care îl folosești

#3

#4

Fonturile elaborate sau subțiri 
sunt greu de citit și adesea 
greu de distins de la distanță. 
Folosește fonturi îngroșate 
(bold), stiluri simple pentru ca 
mesajul tău să fie lizibil și spații 

mari între litere. Evită să scrii cu litere mari de tipar (ALL CAPS). Panourile și 
bannerele publicitare trebuie să fie ușor de citit pentru a convinge. 

Folosește un font de dimensiuni mari, pentru ca mesajul tău să poată fi citit 
de la distanțe mari, ca potențialii clienți să aibă timp să proceseze mesajul. 
Înălțimea textului ar trebui să fie de minimum 45 de centimetri și de maximum 
53 de centimetri.
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Atenție la fotografiile alese

Concentrează-te pe un singur obiectiv

Fii atent la publicul țintă

Testează-l înainte să-l expui

#5

#6

#7

#8

Rezoluția fotografiilor alese pentru un banner sau pentru un panou publicitar 
trebuie să fie foarte mare, astfel încât calitatea acestora să nu se piardă din 
cauza dimensiunilor uriașe ale suportului. 

Ai doar câteva secunde la dispoziție să îți faci mesajul auzit, așa că rezumă 
informația importantă într-un singur mesaj relevant pentru audiența ta și ai 
grijă ca informația pe care alegi să o transmiți să fie una de impact.

Dacă încerci să atragi pe toată lumea, vei sfârși prin a nu atrage pe nimeni. 
Adresează-te, așadar, unui public țintă și înțelege-i nevoile, pasiunile și 
dorințele. 
 
Asigură-te că i te adresezi direct, la fel cum ar face un prieten, și stabilește o 
conexiune emoțională cu publicul tău țintă pentru ca acesta să își amintească 
mai ușor mesajul tău. 

Arată-i unei persoane layout-ul pentru bannerul sau afișul tău pentru 5-10 
secunde. A reușit să citească întreg mesajul? L-a înțeles? A înțeles conceptul? 
A reținut ce oferi ori ce propui? Acest lucru te va ajuta să înțelegi dacă ai greșit 
și care sunt erorile pe care trebuie să le corectezi.
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Spune o poveste și provoacă prin 
intermediul instrumentului de outdoor 
advertising folosit#9

Încearcă să provoci audiența prin mesajul și graficele de pe bannerul sau de 
pe afișul tău publicitar. Oferă-i o imagine mentală vie, care să creeze dramă, 
emoție, suspans sau plăcere. 

Îndrăznește#10
Fii îndrăzneț, creativ și împinge limite. Vino cu idei inedite, care să rămână în 
conștiința potențialilor clienți!
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În lumea zeilor 
publicității: cele mai 
interesante exemple de 
outdoor advertising
În outdoor advertising, grafica, informația 
transmisă, calitatea mesajului și, cel mai 
important, creativitatea cu care este realizat 
instrumentul de publicitate folosit au o 
influență majoră asupra felului în care este 
perceput acesta.

Îți prezentăm, în cele ce urmează, un veritabil 
album inspirațional cu 20 de idei inedite care 
demonstrează că, în outdoor advertising, 
creativitatea nu are limite.
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Un poster „out of the box” creat astfel încât 
să sublinieze drama copiilor neglijați. În 
cazul în care cineva încearcă să scoate 
manechinul de plastic de sub afiș, pe 
perete este vizibil mesajul „Îți mulțumesc 
că m-ai observat”.

Australian Childhood Foundation

Bic

Un panou publicitar menit să crească 
gradul de awareness cu privire la 
importanța centurii de siguranță chiar 
și în cazul celor care călătoresc pe 
bancheta  din spate. Acest afiș face 
apel la conștiința oamenilor, creând 
un scenariu realist care arată ce s-ar 
putea întâmpla în cazul unui accident de 
circulație. 

Un panou publicitar realizat de agenția de 
publicitate JWT din India, a folosit o iluzie 
optică pentru exprimarea mesajului „Culori 
de finisare naturale”, transmițând mesajul 
într-o manieră eficientă.

Bergey

Aparatele de ras de la Bic: În cazul acestui 
proiect de outdoor advertising explicațiile 
cu privire la calitatea aparatului ar fi fost 
de prisos. În schimb, imaginea gazonului 
proaspăt „ras” este destul de sugestivă.
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Festivalul Internațional de Film Calgary 
și afișul care plânge: În acest panou 
publicitar, lacrimile realiste de pe chipul 
personajului sunt cele care pun punctul 
pe „i”.

Coca Cola

Dairy Milk

Coca Cola și paiul: Panoul publicitar 
Coca Cola folosește, cu succes, 
panourile alăturate, mizând pe 
ideea că imaginile îi vor influența 
pe potențialii clienți să treacă de la 
intenție la fapte. 

Poliția din Colorado: Acest afiș aduce în 
vedere șoferilor pericolele care îi pasc 
în cazul în care nu respectă distanța 
regulamentară între autovehicule.

Reclamă la ciocolată: Vrei să explici 
tuturor celor care îți văd afișul cât 
de gustoasă este ciocolata produsă 
de compania ta? Nu este nevoie de 
cuvinte - trebuie doar să îi ispitești cu o 
ciocolată uriașă.
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Departamentul de poliție Elm Grove: O 
metodă creativă de a le reaminti șoferilor 
că trebuie să respecte limitele de viteză și că 
„încet” este mai sigur. 

Clădirea Anando Milk: Toți copiii trăiesc într-o 
lume  a fanteziei, iar ideea acestui panou 
publicitar a fost accentuarea beneficiilor 
aduse de lapte prin exagerare - laptele este 
atât de bun, încât le dă copiilor superputeri. 

Acest panou publicitar a fost expus 
în Detroit, Statele Unite, cu ocazia 
unui eveniment auto de anvergură. 
În spatele panoului a fost montat un 
aparat care elibera fum o dată la 
câteva minute, când roata din spate 
era programată să se învârtă. 

Ford Mustang

Pastă de dinți pentru dinți puternici 
Formula Toothcare: Acest panou 
sugerează potențialilor clienți, 
într-o manieră originală, că pasta 
de dinți Formula Toothcare le va 
întări dantura  atât de tare, încât 
vor putea să muște din metal.
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Reclamă la deparazitant în mall: 
Afișul se întinde pe 22 de metri 
pătrați, pe podeaua unui mall. De 
sus, imaginea înfățișează un cățel 
infestat cu... oameni. 

Frontline

Campanie internațională: O metodă 
de a crește gradul de awareness 
făcând apel la empatie. În acest panou 
publicitar este ilustrat contrastul dintre 
pace și război.

„Viața este prea scurtă pentru a rămâne la 
jobul greșit”, transmite, într-un mod creativ, 
acest afiș.

Panoul publicitar este plasat strategic 
astfel încât în partea decupată să fie 
vizibile cerul și marea, care reflectă tonurile 
variate, naturale, a nuanțatoarelor de păr 
Kolestron Naturals.

Kolestron Naturals

jobsintown.de
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Serialul Law&Order: Un detaliu creativ 
de efect poate schimba întregul panou 
publicitar.

Maker’s Mark: Cea mai bună reclamă 
la lichior. 

Martor – lamă de ras: Un instrument 
de outdoor advertising cu adevărat 
neobișnuit – acesta interpretează o 
lamă de ras atât de ascuțită încât poate 
tăia porumbei. 

Cum altcumva ai putea prezenta mai 
bine calitatățile unei benzi adezive?

Penline Stationary
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Rezolvarea tuturor 
problemelor

www.headprint.ro

În explorarea tărâmului fantastic al publicității 
outdoor ai nevoie de un aliat de nădejde. Cineva 
care să te asculte cu atenție, să te sfătuiască 
și să îți îndeplinească dorințele. Acest partener 
este compania HeadPrint, un veteran în piața de 
producție publicitară și print digital, precum și în 
crearea de proiecte indoor și outdoor de mici și 
mari dimensiuni, cu o experiență de mai bine de 
zece ani în domeniu și resurse bogate. 
 
Experții HeadPrint pot fi alături de tine în procesul 
de creație, oferindu-ți posibilitatea de a pune în 
practică cele mai aventuroase idei în materie de 
outdoor advertising și nu numai. În aptitudinile 
experților HeadPrint intră, printre altele, realizarea 
de litere volumetrice, panouri publicitare, 
bannere de mari dimensiuni și autocolante auto. 
Așa că, dacă ai în plan să folosești instrumente 
de outdoor advertising pentru promovarea 
brandului tău, echipa HeadPrint te încurajează 
să lași inspirația să curgă, fiind gata să te ajute 
să-ți pui în practică ideile nebunești.
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