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съдържанието
ключът към успеха на дигиталната медия е



Риск Електроник. „Съдържание“. 2016 година



РИСК Електроник Ви предлага цялостна 
услуга по разработка, внедряване и изпол- 
зване на собствена дигитална медия. Из-
граждане на инфраструктура, създаване 
на съдържание, дистрибуция и управление 
на съдържанието, хардуерна и софтуерна 
поддръжка, оценка на материалните акти-
ви, разработване на схема за възвръщане 
на инвестицията.

Тук бихме искали да се спрем по-подроб-
но на услугата по разработка и създаване 
на професионален дизайн на медийното 
съдържание, осигурявана от отдел „Медиен 
дизайн“ на РИСК Електроник. 

Дигитална медия „Емосион“ 
на РИСК Електроник. 
Какво предлагаме?
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Медийно съдържание 
и дизайн

СЪДЪРЖАНИЕ *

* Emocion Studio позволява упра-

вление на съдържанието по всяко 

време и от всеки компютър!

** Сървърна или облачна инфра-

структура.

интернет

вариант 1**

вариант 2**

Дигиталната медия (Digital Signage) 
представлява цифрова информационно- 
рекламна система, управлявана централи-
зирано, която е предназначена за излъчване 
на разнообразна текстова и изобразителна 
информация с помощта на професинални 
цифрови дисплеи, тъчскрийн монитори, 
таблети, киоски и видеостени, разположе-
ни на различни обществени места. Диспле-
ите на дигиталната медия, обаче, не са 
просто информационни табла, а съставна 
част от цялостната система, включваща 
хардуерни компоненти и софтуено приложе-
ние, които предоставят различни начини 
за създаване, визуализиране и управление 
на мултимедийното съдържание. 

Ключът към успеха 
на дигиталната медия
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В зависимост от сферата на прило-
жение и ефекта, който се цели да бъде 
постигнат, различните видове и размери 
професионални дисплеи, сензорни екрани и 
киоски с интерактивен потребителски ин-
терфейс, монитори и мобилни устройства 
могат да бъдат разположени на различни 
добре видими за потребителите места. 

 Така технологията позволява да бъде  
 установен контакт с определена целева  
 аудитория на точното място и в точния  
 момент, а основния инструмент  
 на дигиталната медия е качественото  
 медийното съдържание. 

*** Системата на дигитал-

ната медия предлага 

на зрителя интерактив-

ност чрез използването 

на сензорен екран за упра-

вление на съдържанието 

с помощта на система 

за навигация.

видео стена

информационен екран

Голям размер

(50" – 65")

Между 12 и 24 часа 

време за работа

Енергоспестяваща

технология

Голям зрителен ъгъл 

(хоризонтален/

вертикален – 178°)

kiosk система ***таблет
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Най-общо казано, дигиталната медия 
се използва за визуализиране на информа-
ция. Но да прецените и подберете инфор-
мацията, която искате да поднесете 
на аудиторията е само първата стъпка. 
На този етап това е просто информация. 
За да получите ефективен инструмент 
за въздействие, влияние, задържане 
на вниманието, комуникация или реклама 
този информационен материал трябва 
да бъде съответно обработен и онагледен 
за целите на визуализацията, логически 
разпределен, подреден и своевременно 
излъчен. 

Препоръчително е медийното съдър- 
жание да бъде оценявано през очите 
на потребителя. Хаотично излъчвани 
фрагменти от подбраната информация 
е малко вероятно да привлекат интереса 
към който се стремите. За създаването 
на стойностно атрактивно съдържание 
за дигиталната медия е необходима ясна 
концепция за дизайна, логическа обосновка 
на цялостната му визия и начини на излъч- 
ване. Крайната цел е да постигнете дълго-
срочни резултати.
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 Не по-малко съществено е качественото  
 медийно съдържание да бъде представено  
 в правилния контекст, в противен случай  
 дори най-интересното съдържание  
 ще изглежда неуместно. 

В днешния пренаситен с информация 
свят ние сме се научили да филтрираме 
съобщенията, които не ни интересуват. 
Посланието, което отправяте, може 
да придобие реална стойност само когато 
съобщението е от значение за конкретна-
та аудитория, намираща се на конкретно-
то място при конкретен повод или об- 
стоятелства. Съдържанието трябва 
да е съобразено с това, какъв тип клиенти 
или посетители ще застанат пред диспле-
ите и/или какво искат да знаят те. 
С други думи – необходимо е съдържание-
то да има контекст. 

 Дигиталната медия успешно е постигна- 
 ла своята цел тогава, когато контекста  
 на нейното медийно съдържание се пре- 
 върне в ключ към осъществяване  
 на действие и активност. 



Качествено медийно 
съдържание

Основният инструмент

В заобикалящата ни съвременна 
реалност рекламите вече не са просто 

статични изображения, а динамични 
и интересни видеосюжети. 

Така промяната във възприятията 
на самата аудитория налага и промяна 

от статично към динамично съдържание. 
Динамичното изображение има огро-
мното предимство да грабва внима-
нието на аудиторията в съвремен-

ната реалност на ограничено 
време, забързаност и инфор-

мационна наситеност. 

 Ако искате хората да обърнат внимание  
 на това, което се излъчва на дисплея – 
 трябва да им дадете повод за това. 
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В зависимост от зададените цели, 
дигиталната медия може да се използва 
за изпълнението на различни задачи – 
да информира, промотира, ориентира, 
да привлича внимание, да влияе емоционал-
но или да подпомога взимането на инфор-
мирано решение. 

информира

привлича 
внимание

ориентира

промотира

влияе 
емоционално
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Общо казано ключът за успеха на диги- 
талната медия зависи изключително 
много от медийното съдържание и него-
вия дизайн – то трябва да бъде актуално, 
интересно, да кореспондира с потреб-
ностите на аудиторията и да изглежда 
професионално.

Задачата, която стои пред всеки 
проектант на дигиталната медия, е как 
да създаде такова съдържание, което да 
използва пълноценно потенциала на систе-
мата и да бъде ефективен, професионално 
разработен инструмент за въздействие.

Излъчване на публична 

информация 

Дигиталната медия може 
да се използва за:

 Кои са най-важните принципи, етапи  
 и средства, които стоят в основата  
 на създаването на успешното медийно  
 съдържание? Тези въпроси се отнасят  
 пряко към сферата на медийния дизайн. 

Излъчване на вътрешна 

информация – корпоративни 

новини и информация

За промоции и реклама 

на стоки и услуги

За създаване на фирмен имидж 

и благоприятна за клиенти 

и служители атмосфера 

в магазини, офиси, обществени 

сгради

За забавление 

на посетителите

За излъчване на подробна 

потребителска информация 

относно продукти и услуги, 

с цел повишаване на осведоме-

ността и опита на клиентите 

За навигация и упътване 

на територията на различни 

обекти (обществени сгради, 

кампуси, метростанции, гари 

и др.) За оказване на въздействие, създаване 

на ангажираност и отправяне на социални 

послания
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Цели, очаквани резултати 
и основни принципи

Целта на професионалния медиен ди-
зайн е – визуализиране на съдържание чрез 
единна художествена информационно-кому-
никационна система.

Крайният резултат, който трябва 
да бъде постигнат – предаване на факто- 
логична информация на целева група 
от хора, чрез структурно организирана, 
ергономично функционална художествена 
система с ясни семантични определения.

ЧЕТЛИВОСТ
Колко отчетливи са 
знаците един от друг? 
Шрифтове, които 
са модулни или геомет-
рични, могат да бъдат 
по-малко четливи от 
тези с по-органичен 
и индивидуален харак-
тер.

АТРАКТИВНОСТ
Колко запомнящ е дизай-
на? Колко уникални 
са детайлите? Изглеж- 
да ли невероятно, кога-
то го видите за първи 
път?

ИНФОРМАТИВНОСТ
Отговаря ли на поста-
вените цели и удовлет-
ворява ли търсенето 
на потребителите?









Най-важните водещи принципи 
при разработката и създаването 
на професионалния медиен дизайн са:

 За правилното определяне на целите  
 и задачите, за създаването на концепцията  
 и дизайна, както и подбора на изобрази- 
 телните средства на медийното съдър-
 жание е задължително провеждането  
 на първоначално предпроектно изследване.

Провеждане на коректен анализ на условията 
и целевите група

1

Създаване на първоначален сигурен и устойчив 
модел за поддържане и възпроизвеждане

8

Ясно дефиниране 
структурата 
на съдържанието

2

Прилагане на актуални 
изразни средства

5 Абсолютна 
комуникативност

7

Съставителство
3

Създаване на функционално-
конструктивно и художествено 
стилово единство

4

Използване на нови 
технологии

6

Устойчивите модели следват предварително разрабо-

тена стратегия за рационално разполагане на цялата 

необходима информация и съкращават времето 

за нейното обновяване, тъй като могат да бъдат 

използвани многократно.

15
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Предпроектно изследване

Предпроектното изследване включва про-
учване и анализ на конкретната сфера. Сис-
тематизиране и изготвяне на йерархична 
структура на задължителните елементи 
и информация. Преценка и подбор на подхо-
дящия метод за визуализиране на идеята 
в рамките на медията.

Предпроектното изследване,  
което включва проучване, анализ 
и систематизиране на събрана-
та информация, представлява 
60% от работния процес.

40% са необходими за дизайн, 
проектиране и реализиране 
на идеята.



Дизайн
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Какво представлява дигиталната медия като 
информационно-комуникационна система?

В семиотичен план, информационно-комуникационната система 
се подчинява на пространствена организация, текстови съобще-
ния (типография на заглавни, основни и допълнителни текстови 
съобщения), картинни съобщения (символи и знаци, планове и 3D 
схеми, фотоизображения, видео).
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Намиране на подходящ баланс между 
текст, графични форми и картинни съоб-
щения в една хармонична визуална среда.

Пространствена организация

зелена линия

сива линия

розова линия

мрежа от хоризонтални 
и вертикални линии, коя-
то образува 5 колонна 
система

базисни шрифтови 
линии

диагонал на книжното 
издание с пропорция 
16:9, вдъхновено от про-
порцията на медийния 
дизайн – ЕМОСИОН.
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Типография

Уместна и естетически издържана 
употреба на графичните знаци от различни 
писмени системи.

Неокласически серифни

Контрастът между 

плътните и тънки линии 

е рязък и драматичен. 

Оста на овалните линии 

е отвесна. Характерни 

със строг дизайн и ясно 

конструктивни букви.

Ежиптиен

Тези шрифтове стават 

популярни в рекламата 

през 19 век. Характе-

ризират се с много 

плътни серифи.

Калиграфски шрифтове

Скриптовете имитират 

калиграфско изписване. 

Знаците могат да бъдат 

както свързани, така 

и несвързани.

Геометрични безсерифни

Простите геометрични 

форми определят 

изграждането на шрифта.

 Повечето шрифтове могат да бъдат  
 класифицирани в една от четирите  
 основни групи: тези със серифи,  
 без серифи, скриптове и декоративни.  
 Има различни системи с подкатегории  
 за по-окончателна категоризация  
 на шрифтовете. 
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Картинни съобщения

Статичните изображения и видео 
материалите са спомагателен елемент 
за предаване на информация. 

Ние сме убедени, че за успешната 
професионална визия на медийното съдър-
жание от решаващо значение са професио-
налните компетенции, които следва 
да притежава графичния дизайнер.

 Всички тези елементи трябва  
 да са в единство както с графичната  
 концепция така и помежду си. 
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Отдел „Медиен дизайн“ 
на РИСК Електроник

Професионални компетенции

Видео монтаж

Фотография

Кинематография

Компютърна анимация

Растерна графика

Дигитализиране 
на шрифт 

Векторна графика

Типография

Илюстрация

като съдържание
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Какви услуги можем 
да ви предложим

Разработване на графична идея

Четирите закона за красива типография

Дизайнът е съчетание на функционалност и естетика. Гра-
фичната идея цели бърза, точна и ясна разпознаваемост на марка-
та и максимална ефективност при предаването на съобщението 
чрез логична структура на графичните послания. Тази визуална ця-
лост се генерира от предварителните проучвания на конкретната 
сфера на приложение на дигиталната медия и подходящо подбра-
ните изразни средства, които да бъдат приложени. Подходът към 
конкретизация на визията е строго индивидуален. Отговорност-
та, която стои пред нас е да споделим селектираната и обработе-
на информация в подходяща форма, така че посланието ни да бъде 
разбрано правилно.

Контраст Подравняване БлизостЕднаквост

 Умеем да обработваме чужди статични 
 и видео ресурси, но истинско удовлетво-
 рение ни носи създаването им! 
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Могат да бъдат основна част 

от графичната идея. Това са 

изображения на символи и знаци 

с единна художествена и естети-

ческа мярка, която е съобразена 

с масовия опит, действащите 

практики и стандарти. Формата 

се изгражда чрез модулен растер, 

който обединява индивидуалности-

те в графично и стилово единство 

като система и гарантира тяхна-

та разпознаваемост. Графичното 

изображение е обобщено, без 

подробности.

Изображения, при които цветът 

играе водеща роля в предаването 

на визуално впечатление. Средства-

та за създаване на този илюстра-

тивен материал се определят 

в съответствие с постигането 

на необходимия краен резултат. 

Това може да са илюстрации, рисува-

ни на ръка или посредством компю-

търна обработка – генерирани чрез 

растерни или векторни графики.

Използването на 3D изображе-

ния отговаря на съвременното 

търсене за по-подробна и детайлна 

визуална информация и адекватно 

се интегрира в медията. Този вид 

изображения предоставят 

на потребителите интерактивно 

изживяване, което им създава по-

добро усещане за продукта и печели 

по-лесно тяхното доверие.

За да се продава добре един про-

дукт, той трябва да бъде харесан 

от клиентите, да привлича и да 

предизвиква желание. Продуктова-

та фотография цели създаването 

на идеализиран образ на даден 

обект, като му придаде блясък.

Създава внушение за по-добри усло-

вия, среда или резултати от даден 

продукт. С цел по-силно и трайно 

отъждествяване с конкретния 

бранд, продукт или компания 

е препоръчително да се работи 

с актьори или рекламни лица, които 

да печелят доверието на зрите-

лите.

Изометрията имитира триизмерна 

среда. Това внася допълнителна 

свежест в изразните средства 

и позволява предаването на по-

голям обем информация използвайки 

още две допълнителни измерения.

Пиктограми Пълноцветни илюстрации

Продуктова 3D фотографияПродуктови образи Рекламна фотография

Изометрични илюстрации

Създаване и подбор 
на изобразителния материал

илюстрации
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Заключение

Видео материалите следват модела 
на статичния изобразителен материал, 
но внасят необходимата динамика, в от-
говор на все по-трудните за задоволяване 
човешки сетива. Това могат да бъдат:

Не трябва да забравяме все пак, че 
заедно с това да информира и рекламира, 
дигиталната медия трябва и да развлича 
и тогава аудиторията гарантирано ще 
бъде привлечена. Затова от съществено 
значение е да бъде приложен правилния 
маркетингов подход при създаването 
на медийното съдържание и да се прецени 
крайния резултат през погледа на потреби-
теля, за който е предназначено. Добре кон-
струираното, с атрактивен и съвременен 
дизайн медийно съдържание е най-ефектив-
ното средство за отправяне на определе-
но послание, и постигане на поставените 
пред дигиталната медия, цели.

Индивидуалният подход към всеки 
конкретен проект определя набора, 
правилното съотношение и съчетаване 
на картинни съобщения.

Съдържанието има водеща роля и може 
да бъде причина както за успеха, така 
и за неуспеха на дигиталната медия. 

КОМПЮТЪРНА 

АНИМАЦИЯ ПРОДУКТОВО 

ЗАСНЕМАНЕ РЕКЛАМЕН

КЛИП

Създаване и подбор на видео 
материали



Този тип договор не предполага никакви 
значителни промени по предварително 
договореното. Обикновено е придружен от 
много подробна спецификация на проекта, 
която може предварително да бъде пред-
видена с голям процент точност. Рискът 
от евентуални неочаквани промени 
и фиксираният краен срок без възможност 
за промяна обуславят и най-високото 
заплащане на часова ставка по този 
вид договор.

Този вид договореност е подходящ, ко-
гато става въпрос за дългосрочен проект 
за повече от 3 месеца, за който се опре-
деля необходимия човешки ресурс и вре-
мето, което ще бъде посветено на тази 
дейност. Заплащането е на часова ставка 
на хора с предварително определени компе-
тенции. Тъй като клиентът носи по-малък 
риск и заплащането може да се променя 
(изникналите задачи в процеса на работа 
се заплащат допълнително ) съгласно про-
мяната на развитието на проекта цената 
на човеко час е по-ниска в сравнение 
с договора с фиксирана цена.

Бизнес подход
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Този тип договор дава възможност за 
наемане на определен екип на пълен рабо-
тен ден за дълъг период от време – най-
често повече от 6 месеца. Сигурността 
за изпълнителя обуславя и най-ниската цена 
в сравнение с другите два вида догово-
реност. Поради продължителноста във 
времето той изисква управление, което се 
възлага на Мениджър проекти. Неговата 
задача е да кооридинира работата между 
екипа и възложителя на проекта.

Договор с фиксирана цена Договор за време и материали

Договор за определен екип
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Управление
на проекта

Бизнес
стратегия
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а

Предложение
за реализация

Проектиране на визия
и функционалност

Тестове
за функционалност

Интеграция
на медията

в

д

Проект мениджър

Интеграция

Медия дизайн

Експерт реализация

Консултант бизнес стратегия

Специалисти, срокове за изпълнение и компетенции 

нужни  за една EMOCION кампания.

Специалисти

Оценка на вложени
компетенции и ресурси

Екип от специалисти,  

които отговарят пряко  

за реализирането  

на една кампания.

Ценово изражение 

в човекочасове

Срокове и етапи 
за изпълнение 

на проекта
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