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ОСОБЛИВОСТІ МЕДІA-ПЛАНУВАННЯ 
В КНИГОРОЗПОВСЮДЖЕННІ 
ТА ВИДАВНИЧОМУ БІЗНЕСІ

This thesis contains materials about modern media plan-
ning concepts in advertising of enterprise.

Медіаменеджера як окремого співробітника нині має
далеко не кожне видавництво чи книготорговельне
підприємство. У невеликому бізнесі часто трапляється,
що один керівник виконує всі управлінські функції.

Медіа-план створюється для того, щоб донести
рекламне повідомлення до певної частини населення,
причому протягом заданого часу і певну кількість разів,
ефективне для досягнення цілей рекламної кампанії.

Під час процесу підготовки такого документу основ-
ним завданням є надання керівнику змістовних даних
про охоплення цільової аудиторії, найкращі місця роз-
міщення рекламного повідомлення, терміни та ефек-
тивну частоту розміщення, очікувані витратити та т. ін.

Процес медіа-планування видавничої діяльності
включає в себе три етапи. Під час першого аналі-
зуються стратегічні проблеми підприємства. У процесі
другого етапу відбувається остаточне вирішення ос-
новних цілей, оскільки розробляються шляхи їх досяг-
нення, складається бізнес-план та SWOT-аналіз, що до-
зволяє прогнозувати можливості та загрози досягнення
цілей. Третій етап — розробка оптимального варіанту.

Тобто медіа-планування включає в себе аналіз ринку,
цільової аудиторії і маркетингової ситуації, постановку
цілей рекламної кампанії, визначення пріоритетних ка-
тегорій ЗМІ; визначення оптимальних значень показ-
ників ефективності; планування етапів рекламної кам-
панії в часі, розподіл бюджету за категоріями ЗМІ тощо.
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УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ІННОВАЦІЯМИ 
НА ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

This article described the technological innovation
TWINSPOT technology and its benefits.

Управління інноваційною діяльністю у видавничо-
поліграфічній сфері — це процес, спрямований на вті-
лення отриманих результатів від завершених наукових
досліджень і розробок або інших науково-технічних до-
сягнень у новий або вдосконалений видавничий про-
дукт чи видавничо-технологічний процес на поліграфіч-
них підприємствах, а також у супровідні наукові дослі-
дження і розробки. Успіх залежить від таких факторів,
як: нормативно-законодавче забезпечення, правильна
організація, контроль та координація, рівень розвитку
та використання інноваційного потенціалу, підтримка
діяльності інноваційних структур, сприятливе середо-
вище для розвитку інноваційних процесів.

Одним із основних інноваційних підходів у поліграфії
є впровадження нових та ексклюзивних технологій дру-
ку. Розглянемо застосування ексклюзивної гібридної
технології TWINSPOT на прикладі ТОВ «Друкарня
Вольф», де її використовують з 2008 р. Гібридний друк
TWINSPOT поєднує в собі два несумісних ефекти:
матовий і глянцевий лак. Це дає можливість «оживляти»
малюнки, виділяти деталі, надавати обсягу, підвищу-
вати яскравість і контрастність зображення. Завдяки
гібридному друку читабельність та наочність інформації
підвищується, повноцінно розкриваються креативні ідеї
в оформленні малюнків, логотипів і розчерків рекламної
продукції, альбомів, журналів, календарів, відсутні
проблеми з нанесенням лаку на папір. До того ж ця
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технологія економить до 70 % електроенергії порівняно
з обладнанням для друку ультрафіолетовими фарбами
та машинами, оснащеними двома секціями лакування.

На основі проведених досліджень виявлено, що зав-
дяки впровадженню цієї технології на ТОВ «Друкарня
Вольф» це отримало збільшення обсягу замовлень
на 15 %. Отже, якісне управління технологічними інно-
ваціями збільшує не тільки кількість клієнтів та прибу-
ток, а й підвищує імідж поліграфічного підприємства
та його конкурентоспроможність.
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ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КНИГИ 
КАК СРЕДСТВО ПРОДВИЖЕНИЯ 

ИЗДАНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ

The article is devoted to the peculiarities of the design of
Belarusian publications for children and the degree of use of
book internal and external elements’ advertising function to
promote publication in the market (on the example of mod-
ern Belarusian author Sergei Poniznik’s book).

Интенсивная глобализация, рост конкуренции на книж-
ном рынке, появление новых технологических возмож-
ностей для удовлетворения читательских и авторских
потребностей предопределили новую издательскую
проблему — раскрытие рекламного потенциала раз-
личных элементов книги для повышения привлека-
тельности издания. Особенно эта проблема актуальна
в сфере детской литературы, поскольку к качеству
оформления книг для юных читателей во все времена
предъявлялись особые требования.

В ходе данного исследования на примере книги
белорусского автора С. Понизника «Гасцінцы з пуцявін-
гасцінцаў» (2016 год выпуска) проанализированы ос-
новные тенденции оформления современных детских
белорусскоязычных изданий. С точки зрения эффек-
тивности воздействия на читателя рассмотрены сле-
дующие внешние и внутренние элементы книги: назва-
ние, иллюстрация на обложке, выполненная в авторс-
кой манере, портрет автора, аннотация, предисловие,
размер шрифта, курсивные выделения, формат изда-
ния, бумага для книжного блока и переплетные мате-
риалы, элементы полиграфической отделки (вклейка)
и некоторые другие.
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АКТУАЛЬНОСТЬ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ 
ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ О РЕМЕСЛАХ

The article substantiates the relevance of the publica-
tions for the primary school on applied creativity.

В Беларуси большое внимание уделяется образо-
ванию. В последние годы на образовательную систему
государством выделяется не менее 5 % ВВП, что не ус-
тупает объемам финансирования сферы образования
в развитых европейских странах. На международных
предметных олимпиадах среди школьников с 2010
по 2015 годы белорусская команда завоевала 199 ме-
далей. Хорошие результаты среди школьников невоз-
можны без качественных учебников. Школьная литера-
тура должна не только просвещать ребенка в учебных
дисциплинах, но и развивать его кругозор. 
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