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РЕФЕРАТ

            Магістерська робота присвячена дослідженню впливу образів-

стереотипів в інтернет-рекламі на цільову аудиторію. У роботі розглянуті

специфіка створення рекламних образів в Мережі, формування системи

образів-стереотипів в інтернет-рекламі, способи впливу рекламних образів за

допомогою інтернет технологій, а також специфіка інтернет аудиторії. Уході 

дослідження за результатами опитування проведено порівняльний аналіз

отриманих результатів, впливу рекламних образів-стереотипів в інтернет-

рекламі на цільову аудиторію. У магістерській роботі запропоновано

методичні рекомендації більш ефективного розміщення і проектування

рекламних повідомлень в Інтернет Мережі, а також для більш продуктивного

використання системи сформованих рекламних образів-стереотипів в

інтернет-рекламі для більш ефективного впливу на цільову аудиторію.

    Ключові слова: Інтернет-реклама, образ-стереотип, вплив, цільова

аудиторія, ефективність.

        The dissertation is devoted to the research of the influence of icons-

stereotypes on the target group in Internet advertising. The peculiarities to create

the advertising images in the Net and to form the system of the icons-stereotypes in

Internet advertising, the ways of influence of these advertising images by means of

the Internet technologies, as well as the specific of the Internet audience are

considered in this work. The comparative analysis of the findings of the influence

of the advertising icons-stereotypes in Internet advertising on the audience is

carried out during the survey. The guidelines how to put up and design the

advertising messages in the Internet more efficiently and how to use the system of

the developed advertising icons-stereotypes in Internet advertising for more

effective influence on the target group more productively are suggested in this

study.

       Key words: Internet advertising, icon-stereotype, influence, target group

(audience), efficiency.


