Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Схема BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение
в системата на висшето образование”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще!

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
Договор: № BG051PO001-4.3.04-003/03.12.2012
Име на проект: Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение и услуги при
БСУ (УЦДО) - възможност за улесняване на ученето през целия живот
Бенефициент: Бургаски свободен университет
Индивидуална учебна програма
Наименование на курса на обучение: Копирайтинг – създаване на рекламни и PR текстове
Общ хорариум: 30 часа
Ръководител на дейност ас. Милен Филипов
Длъжност, степен, име и фамилия на преподавателя
Анотация
Дисциплината Копирайтинг – създаване на рекламни и PR текстове запознава студентите с основните
подходи при създаването на рекламни и PR текстове. Развива практически умения за създаването на
текстове от различно естество и с различно предназначени в полето на рекламата и връзките с
обществеността.
1. Цели на учебната програма/план
Основната цел на дисциплината е студентите да придобият практически умения, основани на ключови
теоретични познания в сферата на копирайтинга.
Предпоставки
Дисциплината не предполага специална подготовка.
2. Теоретична подготовка
Тема 2.1. Копирайтинг – професия и работа. Необходими качества на копирайтъра – широка обща
култура или специализирано знание. Копирайтинг за преса, списания, телевизия, радио, web, външна
реклама, промоции. Основни понятия – слоган, заглавие, ехо фраза, изображение.
Продължителност (1 час)
Тема 2.2. Креативно и критическо мислене. Креативност – същност, стимули и бариери. Техники за
стимулиране на креативно мислене. Основи на ефективната комуникация. Стратегии и подходи за
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
създаване на основен рекламен текст.
Продължителност (2 часа)
Тема 2.3. Копирайтинг процесът – моделът AIDA. Елементи на творческия бриф. Елементи на
рекламния текст – заглавие, подзаглавие, изображение, текст към изображението, основен текст, заглавия
на абзаци, лого, слоган, цена, обратна връзка. Ролята на първото изречение (лийда). Изграждане на
идеална среда за покупка и хармония в текста.Ефектът на „подхлъзването”. Психологически
мотирватори. Логическа последователност на абзаците в текста.
Продължителност (4 часа)
Тема 2.4. Sales letter – същност, силни и слаби страни, приложения, основни елементи.
Продължителност (1 часа)
Тема 2.5. Брошура – същност, видове, силни и слаби страни, приложения, основни елементи.
Продължителност (1 часа)
Тема 2.6. Прес рекалама – силни и слаби страни, често допускани грешки, структура
Продължителност (1 часа)
Тема 2.7. Статия - същност, видове, силни и слаби страни, приложения, основни елементи.
Продължителност (1 часа)
Тема 2.8. Съобщение за медиите – същност, видове, моделът обърната пирамида, новинарска стойност.
Продължителност (1 часа)
Тема 2.9 Създаване на текстове за радио и телевизия – подходи, , сценарий, сториборд.
Продължителност (2 часа)
3. Практическа подготовка/изследвания
Тема 3.1. Изработване на sales letter и представяне
Продължителност (2 часа)
Тема 3.2. Изработване на брошура и представяне
Продължителност (2 часа)
Тема 3.3. Изработване на прес реклама
Продължителност (2 часа)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
Тема 3.4. Изработване на статия
Продължителност (2 часа)
Тема 3.5. Подготовка на съобщение за медиите (продуктово)
Продължителност (2 часа)
Тема 3.6. Създаване на радио спот.
Продължителност (4 часа)

4. Очаквани резултати (целите да са съобразени с целите на ОП РЧР)
Очакваните резултати от дисциплината Копирайтинг –създаване на рекламни и PR текстове са:


Развиване на практически компетентности за подготовка на различни видове текстове.



Усвояване на изискванията за ефективни рекламни и PR текстове.

Съгласувал: ………………………….
Длъжност, степен, име и фамилия

Изготвил: ……………………………..
Длъжност, степен, име и фамилия на преподавателя
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