10. CAMPANIILE ONLINE
— pe siteuri, fiţi gata, click! —


10.1 Blogurile: The Big Picture

După cum deja cred că aţi observat, nici măcar nu am încercat să spun ce sunt blogurile. Pur şi simplu am presupus că ştiţi. Pentru că astăzi, oricine este interesat de marketingul politic (şi cu atât mai mult oricine este implicat în acest domeniu), pur şi simplu nu are încotro: trebuie să ştie ce sunt blogurile.
În schimb am să ofer (doar) câteva cifre pentru o mai bună imagine de ansamblu:

— conform celor mai recente estimări, în septembrie 2008 existau, la nivel global peste 133 de milioane de bloguri (în 2007 existau „doar“ 70 de milioane de bloguri);
— în luna iunie 2008, temele politice se aţă pe locul şase în topul celor mai populare tematici abordate pe bloguri187;
— la fiecare 24 de ore există 900.000 de noi însemnări pe bloguri;
— în luna august 2008, se estima că numărul siteurilor din întreaga lume era de 76.748.506. O creştere cu peste 21 de milioane de site-uri faţă de decembrie 2007 (55.230.051 siteuri), însă ceva mai lentă faţă de perioada anterioară (mai 2004 — 50 milioane de siteuri; noiembrie 2006 — 100 de milioane; august 2007 — 128 de milioane).
— în iunie 2008, Internet World Stats189 estima că în lume există 1.463.632.361 utilizatori de internet;
— conform U.S. Census Bureau, în septembrie 2008 populaţia globului era de 6.676.120.288 locuitori

Ce înseamnă aceste cifre? Pentru cei prea obişnuiţi cu numerele mari, haideţi să facem un exerciţiu de imaginaţie şi să presupunem o distribuţie uniformă. Moment în care, următoarele situaţii pot fi valabile:
— la o masă la care se aţă patru persoane, a cincea întârzie pentru că stă pe internet;
— fiecare opt utilizatori de internet au la dispoziţie un site numai al lor;
— la fiecare grup de 38 de persoane corespunde un site;
— în oricare grup de 50 de persoane există deja o persoană care are blog.

Sau privind totul prin prisma marketingului politic şi a potenţialului pe care aceste cifre îl reprezintă pentru politicieni: „Blogurile au reprezentat cea mai nouă formă de comunicare online a informaţiilor politice în anul 2004. Unii cercetători au numit-o chiar „prima dovadă că Internetul este, de fapt, o instituţie politică în sine“. Blogul reconfirmă teoriile care spun că media, fie ele vechi sau noi, ajută mai degrabă la consolidarea opţiunilor electorale deja existente, decât la schimbarea lor.“


10.2. Cele cinci reguli ale atracţiei

Schimbările pe care internetul le-a adus (și continuă să le aducă) în viața comunităților nu aveau cum să nu își lase amprenta asupra marketingului politic. Teoreticienii au început să vorbească despre începutul unei noi ere în desfășurarea campaniilor electorale încă de la mijlocul anilor '90. O eră a cărei caracteristică distinctivă este utilizarea intensivă a noilor tehnologii de comunicare. În încercarea de a exploata potenţialul noului mediu, formațiunile politice au adoptat în cadrul strategiilor de campanie numeroase instrumente de promovare online: site-uri pentru formațiunile politice, site-uri pentru candidați, bloguri, site-uri destinate strângerii de fonduri, transmisiuni online ale evenimentelor şi dezbaterilor şi chiar prezența în cadrul unor rețele sociale.
În încercarea de a studia modelele de campanie online, teoreticeanii se concentrează fie pe efectele acestora în termeni de voturi câştigate de către candidaţi, fie pe factorii care, prin intermediul derulării unei astfel de campanii, pot oferi un avantaj pentru partid sau candidat.  Firește, ambele problematici sunt importante, însă este evident că, pentru a avea un efect măsurabil, trebuie ca mai întâi să determinăm ce activități online pot aduce aduce candidatul în avantaj.
Prin urmare, care sunt elementale care fac din mediul online un mediu atât de atractiv?

1. Accesabilitatea. Practic, oricine are o conexiune internet poate construi un site cu o adresa de e-mail de campanie sau un blog. Oricine poate „urca” pe internet filme și înregistrări audio (care, grație gadget-urilor tehnologice pot fi realizate – ați ghicit! – de către oricine). Singurele obstacole sunt accesul la informații și timpul de administrare al site-ului. În plus, în mediul online „cei mici” se pot lupta de la egal la egal cu „cei mari” (și chiar pot trișa puțin: chiar așa, cine mai poate băga mâna în foc că un site aparține celui care susține acest lucru, iar un blog este scris chiar de autorul său oficial?)
 
2. Viteza de reacție. Datorită internetului, orice politician care află dimineața despre o inițiativă legislativă, poate aduna informațiile necesare până la prânz și, până seara, poate iniția o acțiune online de protest și genera mii de mesaje. Mai mult: dacă formularea este interesantă, acțiunile sale pot fi discutate de bloggeri și preluate de media tradiționale în aceeași zi. Iar cu puțin noroc – da, întotdeauna este nevoie de așa ceva! – acțiunea sa poate fi pe prima pagină a ziarelor și pe blogurilor câteva zile la rând. Există însă și un „mic” impediment: opoziția poate face același lucru, chiar în același timp.

3. Segmentarea. Internetul oferă posibilitatea unor micro-segmentări electorale la care, cu doar câțiva ani în urmă, nici nu se îndrăznea a visa. Publicul căruia mesajulul online îi este destinat poate fi segmentat astăzi nu numai în funcție de zone geografice, vârstă, sex, educație, venituri, ci și în funcție de preferințele de consum.     

4. Comunitatea. Linkurile reprezintă o resursă vitală în mediul electronic, dacă nu chiar una dintre trăsăturile sale esențiale. Deși au existat încă de la apariția primei pagini de internet, forța lor se face simțită abia astăzi. Din perspectiva marketingului politic, există posibilitatea de a crea comunități de susținători care să poată ține în timp real legătura cu candidatul. 

5. Nedistorsionarea mesajului. Prin intermediul internetului, mesajul poate ajunge direct la alegători, fără a mai fi neapărat nevoie ca mai întâi să treacă prin „furcile media”. În plus – lucru care se poate dovedi util în unele cazuri – în cazul în care un mesaj a fost distorsionat de către mass media, candidatul poate informa comunitatea de simpatizanți care a fost mesajul său real.

10.3. Blogul politic în 5 argumente

În continuare, iată doar câteva dintre argumentele pentru care un politician ar trebui să își facă intrarea in blogosferă:

Notorietate. Da, blogul poate ajuta la creșterea notorietății. Blogul înseamnă deschidere spre un public dispus să discute și să disimineze informații. Blogul mai înseamnă și accesul spre un public tânăr care, în alte condiții, ar putea să nu audă de tine. Este adevărat, nimeni și nimic nu garantează că acești oameni te vor vota. Însă ei vor putea vorbi despre tine în cercul lor de cunoștințe. Încet, încet vei putea începe să fi identificat cu mesajele de pe blogul tău. Este un câștig de a cărui valoare ar trebui să fie conștient orice politician.

Mediatizare. Da, presa iubește noutatea. Prin urmare, „iubește” și politicienii care au blog. Fiecare politician știe că primul pas spre mediatizare este să te faci remarcat. Blogul poate reprezenta biletul tău de intrarea pe poarta prinncipală a mediatizării la scară națională.

Corectitudine. Da, mesajele tale pot fi preluate trunchiat de către jurnaliști. Și, da, mesajul tău poate ajunge distorsionat la public. Într-un peisaj media în care „dreptul la replică” devine, tot mai mult, o simplă sintagmă, blogul poate asigura măcar o versiune corectă a mesajelor tale. Și cel mai important: această versiune corectă va ajunge la susținătorii tăi, adică exact oamenii pe care, sub niciun chip, nu trebuie să-i dezamăgești.

Diseminare. Jurnaliștii sunt mult mai interesați de ceea ce nu ai făcut. Și, de cele mai multe ori, alegătorii măsoară competența politică pe baza informațiilor primite de la jurnaliști. Blogul te poate ajuta să-ți diseminezi mesajele și poate ajuta jurnaliștii să știe și ceea ce ai făcut pentru comunitate. Nu în ultimul rând, blogurile sunt mult mai citite decât site-urile politice. Prin urmare, blogul te poate ajuta să transformi în știre și lucrurile bune pe care le-ai făcut.

Imagine. Ai site personal? Foarte bine. Gândește-te la el ca la o carte de vizită. Însă ține minte: nimeni nu votează o carte de vizită. Blogul umanizează fie și pentru simplu fapt că blogul înseamnă intrarea într-o comunitate. Poate fi o comunitate incomodă – cu oameni obșnuiți să se informeze din surse multiple, să pună întrebări incomode și să caute noduri în papură cu o răbdare demnă de cauze mai bune -, însă, odată câștigată, este o comunitate pe care poți să te bazezi. Iar acesta este, pur și simplu, un câștig care nu poate fi cuantificat.

10.4. 5 reguli pentru prezenţa online

1. Rezultatele înaintea posibilităților. Înainte de a porni la drum, trebuie să știi clar unde vrei să ajungi și abia apoi, în funcție de destinația aleasă, trebuie să decizi cum să ajungi unde ți-ai propus. Știu, afirmația ține de domeniul evidenței. Cu toate acestea, în mediul online, politicienii sunt, nu de puține ori, mai atrași de posibilități decât rezultate. Asemeni unor copii care, scăpați în magazinul de jucării, sunt atrași de bicicleta cea mai frumos colorată și nu de bicicleta cea mai bună. Care este cea mai bună variantă, într-un anumit moment, pentru o anume campanie? Aceasta este întrebarea la care consilierii trebuie să răspundă încă de la început. Iar în fața politicianului care crede că știe – pentru că, nu-i așa, a auzit de la un prieten sau „a văzut la cineva” – răspunsul trebuie argumentat simplu: întâi analizeză, iar abia apoi se acționează.

2. Perseveranța înaintea inspirației. Succesul în mediul online înseamnă perseverență și nu doar talent și imaginație. Aveți un site sau un blog genial? Felicitări! Problema este că nu sunteți singurul. Că acest lucru a fost făcut și de către alții. Ați trimis un comunicat de presă scris genial? Minunat! Problema este că, zilnic, redacțiile agențiilor de presă, ziarelor și televiziunilor sunt inundate de astfel de comunicate. Cele mai multe acțiuni electorale capătă vizibilitate pentru că anunțarea lor se face prin toate mijloacele și metodele cu putință. Trebuie menținut ritmul de comunicare, iar informația trebuie difuzată constant. Sunt puține campaniile politice care se bucură de atenție din partea media fără să facă acest lucru. Le poate ajuta un anumit context favorabil, însă doar pentru scurtă durată. Pentru efecte de lungă durată, insistența și perseverența sunt singurele „arme electorale” cu adevărat eficiente.

3. O strategie unică offline și online. Toate componentele unei campanii electorale trebuie să fie integrate într-o strategie unică. Indiferent dacă activitățile au loc în mediul offline sau în mediul online, acestea trebuie să fie congruente, coerente și să se completeze reciproc. Din diverse motive, unii „speacialiști” afirmă că important este să faci să „urle” ziarele, în timp ce alții afirmă că e îndeajuns să umpli internetul. Adevărul este că trebuie lucrat pe ambele fronturi, simultan (de pildă, e bine ca o reclamă în media tradiționale să conțină și linkul siteului de campanie, așa cum e bine ca o însemnare pe blogul candidatului să facă referire la un articol favorabil din presă).

4. Conținutul înaite de toate. Înainte de a începe o campanie online, asigură-te că ai ceva interesant de spus sau de arătat. Oricâtă bunăvoință ar avea simpatizanții sau membrii de partid, dacă nu oferi informație utilă, emailurile vor ajunge mai devreme sau mai târziu în spam, iar numărul dezabonaților de la feeder va fi mai mare decât cel al noilor abonați. Și încă ceva: în mediul online, dacă vrei să fii convingător, e bine să scrii cât mai corect și într-o manieră cât mai naturală și relaxată. Dacă în Parlament limbajul de lemn, greșelile gramaticale, frazele kilometrice și declarațiile sforăitoare pot trece nebăgate în seamă, în mediul online nimic nu se uită. Și nimic nu se iartă. Iar dacă mesajele de campanie nu vor fi citite - ba chiar vor fi ridiculizate! - ce șanse credeți că mai sunt pentru persuasiune?

5. Urmează regulile de promovare . Campania unui politician poate fi ambalată într-o mulțime de cuvinte frumoase. Fundamental însă - și, da, din nou cinic – promovarea „prodului politic” respectă regulile de promovare ale oricărui produs comercial. Firește, o gogoașă, un pix sau un detergent nu au emoții, nu au un suflet și nu se gândesc la binele comunității. Prin urmare, candidatul e altfel, nu poate fi considerat un produs. Etc, etc, etc... Cu astfel de cuvinte putem umple o carte care nu va folosi nimănui, niciodată. Adevărul este că, în cele din urmă, un consilier politic ajunge, mai devreme sau mai târziu, să privească lucrurile dintr-o perspectivă „ușor diferită”: o gogoașă, un pix sau un detergent nu face gafe, nu are o familie care trebuie să reziste presiunilor și nici trecut dubios. Ceea ce, să recunoaștem, este un avantaj. În cele din urmă, ceea ce trebuie reținut este că pentru poziționarea sau construcția imaginii unui candidat este ineficient să se reinventeze roata, iar regulile de promovare sunt aceleași ca în cazul oricărui produs.

10.5. 5 reguli fundamentale în relaţiile cu bloggeri

Există în blogosfera românească suficiente polemici privind diferența dintre jurnaliști și bloggeri. Nu voi intra în amănunte, mă voi rezuma la a spune că, pentru succesul unei prezențe online, se poate dovedi util să fiți la curent cu ele. Și, acestea fiind spuse, voi trece voi trece la un subiect care a început să devină din ce în ce mai important într-o campanie electorală: menținerea unor bune relații cu bloggerii.
Cât de importantă poate fi această relație? Iată, un exemplu care, la data scrierii acestei cărți (septembrie 2008) era „de ultimă oră”:

„Ludovic Orban a mărturisit că şi-a făcut blog, dar că s-a speriat de cât de mult se defulează anumite persoane pe blog şi de valul de înjurături pe care l-a primit. «Am observat că cei care comentau pe blog nu doreau comunicare, ci doar voiau să facă postări. Era mai mult o formă de defulare, iar de multe ori în această descărcare verbală foloseau cuvinte urâte», a declarat Orban pentru Realitatea.net.
Totuşi, liderul PNL a dat asigurări că va redeschide blogul după terminarea campaniei.
«O să reiau blogul şi o să încerc să îl fac mai atractiv. Voi încerca să dialoghez mai mult, voi încerca să aduc în dezbatere teme interesante. Nu vreau să îmi deschid blogul în perioada campaniei, pentru că gestul meu va fi interpretat ca unul electoral», a afirmat Orban”. 

1. Respectă-i înainte de a le cere să te respecte. Blogurile au început să devină părți componente importante ale discuțiilor politice. Opiniile unor bloggeri influenți pot să ajungă la sute sau chiar mii (și, în alte țări, chiar zeci de mii) de persoane într-o singură zi. Ba chiar pot fi preluate de media tradiționale. Bloggerii pot fi lideri de opinie foarte puternici. Pot ajuta la demararea unor inițiative online sau le pot susține, așa cum la fel de bine pot contribui la prăbușirea altora. 
Din ce în ce mai mulți bloggeri folosesc agregatoare de bloguri, feeduri RSS și platforme de micro-blogging gen Twitter pentru a ține pasul cu toate informațiile care îi interesează și legătura cu alți bloggeri. Prin urmare, ar fi bine ca un politician care vrea ”să intre în dialog” cu bloggeri trebuie să folosească toate aceste facilități. 

2. Tratează bloggeri așa cum tratezi jurnaliștii. Dincolo de controverse, bloggerii sunt jurnaliști până la un anumit punct: preiau informație, o prelucrează, o interpretează și o difuzează către cititorii lor, atâția câți sunt. După cum orice manual tradițional de campanie conține recomandări pentru menținerea unor relații bune cu reprezentanții presei, manualele moderne ar trebui să conțină reguli de lucru cu bloggeri. 

Motoarele de căutare pe bloguri gen Technorati sunt de mare folos când vine vorba de a ”avea o imagine de ansamblu asupra situației însemnărilor proprii sau a menționării campaniei, partidului sau colegilor de partid în blogosferă. O astfel de cercetare zilnică a blogosferei este foarte folositiare mai ales când vine vorba de detectarea unor scandaluri incipiente și gestionarea corectă a crizelor. Este mai bine să afli despre acestea în mod direct, când încă sunt în meniul online și până nu sunt preluate de mass media tradiționale. Monitorizarea blogurilor trebuie să fie o activitate zilnică, la fel ca monitorizarea presei tradiționale.  

3. Abordează bloggerii direct pentru difuzarea unor informații și promovarea unor inițiative. La fel ca cei mai mulți ziariști și reporteri, bloggerii sunt interesați de noutăți și informații în exclusivitate. Dar la fel ca în cazul reporterilor, trebuie știut că bloggerii au libertatea de a scrie despre subiectul respectiv așa cum consideră de cuviință. Asta presupunând că ar fi interesați să scrie ceva. 

4. Nu trimite informații nesolicitate. O informație trimisă fără acordul prealabil al bloggerului poate fi considerată spam și, prin urmare, ignorată. Iar acesta este cazul fericit (în cazul nefericit, o astfel de informație poate fi difuzată într-un mod care să dăuneze campaniei). Înainte de a trimite orice informație, politicianul și echipa sa trebuie să se asigure că au o listă cu cei mai influenți bloggeri și că știu care dintre aceștia sunt interesați de politică. Evident, găsirea lor e un pas necesar, dar nu și suficient. A trimite o informație unui dintre cei mai influenți bloggeri politici nu însemnă în mod automat preluarea ei. La fel ca trimiterea unui comunicat de presă către un ziar, există șanse ca informația să fie ignorată. Poate că informația nu e considerată de interes de către bloggerul respectiv, poate că în ziua respectivă și-a propus să scrie despre alte subiecte, sau poate că, pur și simplu, nu are timp. 

5. Personalizează mesajele. Mesajele trebuie personalizate și scrise cât mai profesionist. Și mai ales, întotdeauna - dar întotdeauna! - trebuie afirmat în mod clar afilierea politică. Mesajele sau comentariile anonime sau cu pseudonime pot afecta grav credibilitatea. În blogosferă nu există secrete, iar „vânătoare de miniciuni” este o pasiune pentru foarte mulți bloggeri are.

10.6. 5 reguli pentru spoturile de campanie

1. Un spot bun este un spot eficient. Site-urile de tip YouTube.com sau Trilulilu.ro au condus la o adevărată explozie a folosirii spoturilor în campaniile electorale autohtone. Poate cel mai important lucru care trebuie înţeles despre un spot electoral este acela că el nu contează în sine, ci numai integrat în campanie. Un spot foarte bun, dar fără legătură cu campania din care face parte, este inutil. El nu trebuie să demonstreze talentul creatorului, arta operatorului şi nu trebuie să-l încânte pe candidat sau pe cei apropiaţi lui, ci trebuie să aducă voturi. De aceea, principalul criteriu după care este judecat un spot electoral şi, implicit, o campanie video, este eficienţa sa.

2. Prezența online este necesară, dar nu și suficientă. Deși simplă la prima vedere, obținerea vizibilității dorite nu e chiar atât de la îndemână. Un spot electoral se află într-o competiție acerbă cu alte zeci sau chiar sute de spoturi electorale, dacă nu cu același nume, atunci cu siguranță cu nume apropiate. Și asta fără a mai socoti și parodiile – de cele mai multe ori anonime – care au mai multe șanse de a fi vizionate de mai multe ori decât spotul original. De fapt, un spot electoral este doar o picătură într-un ocean de spoturi comerciale, făcute de entuziaști anonimi sau de firme specializate, toate făcute cu aceleași scopuri și speranțe: să obțină vizibilitate maximă și să devină ”virale” vizionate și comentate de mii de persoane. 

3. Emoțiile contează. Spoturile își dovedesc din plin eficiența electorală în cazul abordărilor emoționale. A auzi pe cineva vorbind despre o temă politică poate fi mai interesant și, categoric, mai convingător decât a citi singur despre aceeași temă. Spoturile bune au avantajul de a pune în imagini simple subiecte dificile, făcându-le în felul acesta mai ușor de înțeles. Nu degeaba se spune că o imagine face cât o mie de cuvinte. 

4. Încurajează preluarea. Sau, altfel spus, încărcă spoturile electorale pe siteuri care să permită preluarea acestora de către utilizatori și pe siteu-urile sau blogurile lor. Site-urile de tip YouTube.com sau Trilulilu.ro prezintă pe lîngă aceste avantaj și avantajul dat de posibilitatea creării un canal special dedicat politicianului, care să conțină toate spoturile acestuia.

5. Prezența online reprezintă doar începutul. A încărca spoturile online reprezintă doar începutul bătăliei. O bătălie care, oricât de mult și-ar dori unii, nu poate fi purtată numai în mediul online. Pentru a fi vizionate online, promovarea lor trebuie făcută și offline.


10.7. Pe scurt, despre spoturile negative

Spoturile negative,au devenit vedete ale comunicării electorale. Firește, preferinţa pentru un tip spot sau altul este dictată de strategia de comunicare adoptată de un candidat. Și cu toate că actualele bugete de campanie permit – cel puțin în principiu – producerea unei game largi de spoturi, un candidat trebuie să le folosească pe acelea care îl ajută să-şi atingă cel mai bine obiectivele campaniei.
În principal, există trei tipuri de spoturi video: 
	pozitive - prin care candidatul se prezintă sau își prezintă programul;

negative de atac – prin care candidatul adresează comentarii negative şi critici la adresa contracandidaţilor;
negative de contraatac – prin care candidatul se apără de criticile şi atacurile adversarilor.
Așa cum este de așteptat, spoturile pozitive oferă electoratului un motiv să voteze pentru un candidat. Cele negative oferă motive electoratului să voteze împotriva unui candidat.
Unele spoturi folosesc umorul şi ironia, altele metoda asocierii negative a imaginii adversarului cu probleme şi persoane cu reputaţie proastă. Uneori se urmăreşte etichetarea contracandidatului cu un atribut şi apoi asocierea acestuia cu conotaţii negative aferente. Alteori se face apel la sentimentul de frică al populaţiei legat de anumite evenimente sau de contextul politic şi economic. Se poate urmări, de asemenea, crearea unui sentiment de suspiciune sau anxietate privind intenţiile şi acţiunile trecute sau prezente ale adversarului.

10.8. Spoturile negative: 5 lucruri despre care nu vorbeşte nimeni

1. Deși se spune că spoturile negative pot demobiliza electoratul, nu există nicio dovadă în acest sens. Prin urmare, mai corect este să credem că dacă au puterea să-i demotiveze pe unii alegători, atunci cu siguranţă au puterea să îi motiveze pe alţii.

2. Indiferent de stil, spoturilor negative au un singur scop: subminarea credibilităţii adversarului. Firește, accentul este pus pe evidenţierea punctelor slabe şi pe nerealizările adeversarului, însă – de reținut! – aceste informații nu trebuie ca în mod obligatoriu să fie şi reale. Prezentarea maniheistă a realității fidelizează propriul electorat şi poate motiva anumite zone din electoratul nehotărât.

3. Dacă un candidat foloseşte cât mai devreme spoturi negative în campania sa şi le difuzează în mod regulat, ele ajung să facă parte din imaginea pe care electoratul o are despre adversarul său. Acest lucru este cu atât mai probabil să se întâmple în cazurile în care adversarul său nu are o strategie iniţială de prezentare coerentă şi bine mediatizată. Mai mult, adversarul este nevoit să-şi modifice strategia de comunicare pentru a răspunde atacurilor. Moment în care devine evidentă cea de-a doua funcţie a spoturilor negative: forţarea adversarului să se concentreze pe poziţii defensive. Acestă situație conduce la diminuarea resurselor de timp şi de bani ale adversarilor, nevoiți să le aloce pentru apărare, în dauna prezentării şi evidenţierii calităţilor şi acţiunilor sale. 

4. Integrarea spoturilor de atac în cadrul unei strategii interactive este esențială pentru a evita efectul de bumerang. Pe scurt, acest efect este dat de faptul că percepția negativă se poate răsfrânge și asupra atacatorului (electoratul poate ajunge să creadă că, din moment ce „atacatul” nu este bun, nici „atacatorul” nu poate fi mai breaz. Mai mult, există posibilitatea ca votanţii, dezamăgiţi fiind de disputa dintre doi candidaţi, să-şi îndrepte preferinţele spre un al treilea, neimplicat în conflict). 

5. Alegătorii acordă mai multă atenţie spoturilor negative decât celor pozitive, le ţin minte timp mai îndelungat, şi le reamintesc mai ușor şi le povestesc cu mai mare acurateţe. Mai mult, alegătorii au tendinţa să considere mai credibile informaţiile negative decât cele pozitive. Devierea şi distragerea atenţiei alegătorilor de la anumite probleme reprezintă una dintre funcţiile pe care le pot avea spoturile negative. Ele pot servi la concentrarea atenţiei nu asupra problemelor reale ale momentului, ci asupra celor care avantajează candidatul şi dezavantajează adversarul. Aducând în atenţia publicului problemele adversarilor, un candidat îşi poate proteja punctele vulnerabile.

