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Матриця еволюції та аналогії: погляд еволюційної психології на міжкультурну
рекламу
Питання стандартизації/адаптації в міжкультурній рекламі продовжує активно обговорюватись,
оскільки вчені не досягли значного консенсусу щодо нього. Шляхом використання методів
еволюційної психології, у статті представлено типологію рекламних підказок і пояснено їх
міжкультурну актуальність та здатність передавати інформацію. Виокремлено три окремі категорії –
людські універсалії (аналогії, сформовані в процесі еволюції), локальна адаптація (сформовані в
процесі еволюції відмінності) та локальна соціалізація (відмінності, не зумовлені еволюцією).
Результати статті доповнюють теорію реклами, надаючи мета-схему для вивчення міжкультурних
подібностей і відмінностей в обробці рекламних підказок. Вони також роблять внесок у розвиток
рекламної практики, забезпечуючи моделі, які сприяють прийняттю рішень стосовно копіювання
міжкультурної реклами. Піднімаючи поставлені в статті питання щодо розробки запропонованих
категорій, рекламодавці можуть визначити, які рекламні підказки легко піддаються впливу реклами, а
які ґрунтуються на вроджених людських уподобаннях і є відносно стабільними. Маючи такі знання,
рекламодавці можуть вирішити, коли і як використовувати метод стандартизації, а коли – адаптації.
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Матрица эволюции и аналогии: взгляд эволюционной психологии на межкультурную
рекламу
Вопрос стандартизации/адаптации в межкультурной рекламе продолжает активно обсуждаться,
поскольку ученые не достигли относительно него существенного консенсуса. Путем использования
методов эволюционной психологии, в статье представлена типология рекламных подсказок и
объясняется их межкультурная актуальность и способность передавать информацию. Выделены три
отдельные категории – человеческие универсалии (аналогии, сформированные в процессе эволюции),
локальная адаптация (сформированные в процессе эволюции отличия) и локальная социализация
(отличия, не обусловленные эволюцией). Результаты статьи дополняют теорию рекламы,
предоставляя мета-схему для изучения межкультурных сходств и отличий в обработке рекламных
подсказок. Они также делают вклад в развитие рекламной практики, обеспечивая модели,
способствующие принятию решений относительно копирования межкультурной рекламы. Поднимая
поставленные в статье вопросы касательно разработки предложенных категорий, рекламодатели
могут определить, какие рекламные подсказки легко поддаются воздействию рекламы, а какие
основываются на врожденных человеческих предпочтениях и относительно стабильны. Имея такие
знания, рекламодатели могут решить, когда и как использовать метод стандартизации, а когда –
адаптации.
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