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Quảng cáo là hoạt động giao tiếp bằng lời nói. Quảng cáo không chỉ truyền đạt thông tin mà còn muốn chiếm 

được tình cảm của người đọc - những khách hàng tiềm năng - đồng thời thuyết phục được họ. Mục đích của 

quảng cáo là thực hiện nhiệm vụ giao tiếp đặc biệt và đạt được thành công nhất định đối với một nhóm khách 

hàng cụ thể. Quảng cáo xuất hiện ở khắp nơi xung quanh chúng ta, vì vậy không ai có thể thờ ơ với chúng. 

Quảng cáo trên báo chí Nga thực sự là nơi hội tụ các yếu tố ngôn ngữ và văn hoá dân tộc. Quảng cáo có ngôn 

ngữ riêng, có nét đặc trưng văn hoá riêng. Đây là bức tranh chân thực về kinh tế, chính trị và đời sống xã hội ở 

nước Nga ngày nay. Nhờ có các quảng cáo chúng ta có thể hiểu biết thêm về nước Nga, về các lĩnh vực văn 

hóa, truyền thống, phong tục tập quán và ngôn ngữ Nga. 

Advertising is an activity of verbal communication not only to present information but also to win mind and 

heart of advertisement receivers, the potential customers. Advertising goal is a specific communication task 

and achieverment level to be accomplished with a specific audience. Advertisements (ads) are also available 

around us that we cannot keep on ignoring them. Advertisements in Russian Press is the real convergence of 

linguistic and cultural elements. They are informative and may keep “in touch” with the world. Ads exist with 

their own linguistic characteristics. There are also a lot of cultural, national features and elements in ads. It is a 

real picture of social, economic, political life in Russia today. Thanks to ads, we can get to know more about 

Russia, its culture, its traditions, customs and its language. 
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