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BESKRIVNING
Reklamiska är det språk som används i reklam, till exempel annonser. Det är dessutom namnet på den
avhandling, vars baksidestext du just läser. Den handlar om svensk reklam, och framför allt om språket i
de annonser som vunnit pris vid den årliga tävlingen Guldägget. Boken innehåller en lång rad exempel på
och från dessa annonser. På det sättet är den en sorts kulturhistoria. Men den innehåller också mer än 200
analyser, och det är det som är själva avhandlingen. Det finns en massa saker som gör en annons till en
annons. Vi brukar kunna avgöra själva genretillhörigheten med en snabb blick. Det språk som finns i
annonsen kallar jag alltså för reklamiska. Det går också att känna igen. Det råder ingen tvekan om att det är
svenska, men det är inte vilken svenska som helst. Reklamiska vill upprätta en relation till oss, föra ett
samtal, underhålla - och påverka oss. Lyckas den med det? Den som någon gång har valt Champis hellre än
Pommac, eller Nudie hellre än Cheap Monday, eller tvärtom, svarar kanske ja på den frågan. Världen är
full av likvärdiga produkter, och det är bara reklamen som kan få oss att hålla isär alla varumärken.
Reklam är inte det samma som konsumentupplysning. Reklamen får oss att fatta beslut, och reklamiskan
spelar en viktig roll i den beslutsprocessen. Den rollen är vad boken handlar om.Einar Korpus är
copywriter, forskare och författare med Göteborg som bas. Han driver webbcommunityn reklamiska.se, en
mötesplats för reklam- och språkintresserade.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Svensk reklam när den är som allra bäst | Please copy me
Buy Reklamiska by Einar Korpus, Kerstin Hanson (ISBN: 9789176685853) from Amazon's Book Store.
Everyday low prices and free delivery on eligible orders.

Dataskyddsförordningen GDPR - adlibris.com
Reklamiska Einar Korpus Limmad mjukpärm med skyddsomslag. 219. Göteborg utforskat : studier av en
stad i förändring Helena Holgersson, ...

Reklamiska : Guldäggsannonser 1975-2007
Pris: 216 kr. övrigt, 2008. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken Reklamiska av Einar Korpus (ISBN
9789176685853) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och ...
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