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TECHNIKUM NR 6 -  TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 

 
MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA: 

1) Specjalistyczne agencje reklamowe: 

a) agent reklamowy (pracownik działu obsługi klienta), 

b) pracownik zespołu do spraw obsługi zlecenia (account manager), 

c) pracownik działu kreatywnego, 

d) autor tekstów i sloganów (copywriter), 

e) projektant grafiki (art designer), 

f) pracownik działu produkcyjnego, 

g) pracownik działu planowania publikacji, 

h) pracownik działu badań rynkowych,  

2) Działy marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych: 

a) specjalista do spraw marketingu, 

b) specjalista do spraw reklamy, 

c) specjalista do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej  

(public relations),  

3) Biura ogłoszeń środków masowego przekazu: 

a) pracownik biura reklamy, 

b) akwizytor,  

4) Działy promocji środków masowego przekazu,  

5) Agencje scenariuszowe i studia graficzne: 

a) autor tekstów i sloganów (copywriter), 

b) projektant grafiki (art designer),  

6) Studia produkcyjne -specjalista do spraw produkcji,  
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7) Agencje do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (public relations):  

a) autor tekstów i sloganów (copywriter),  

b) organizator działań promocyjnych.  

 

SPECYFICZNE WYMAGANIA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE  

1) dobry wzrok i słuch, 

2) dobra sprawność ruchowa, 

3) odporność na stres, 

4) poczucie estetyki,  

5) umiejętności plastyczne, 

6) kreatywność i myślenie abstrakcyjne, 

7) predyspozycje organizatorskie, 

8) gotowość do samokształcenia (podnoszenia kwalifikacji zawodowych).  

 

OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA  

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:  

1) organizować stanowisko pracy własnej oraz kierowanego zespołu, 

2) rozróżniać podstawowe kategorie ekonomiczne i najważniejsze przedsiębiorstwa 

w gospodarce rynkowej, 

3) wykorzystywać podstawy finansów oraz prawa do samodzielnej działalności gospodarczej, 

4) określać przewagi i słabości rynkowe przedsiębiorstwa i interpretować je 

pod kątem działalności reklamowej, 

5) wykorzystywać podstawy psychologii i socjologii pracy dla potrzeb  

organizowania reklamy, 

6) opracowywać oferty handlowe z zakresu sprzedaży usług reklamowych, 

7) definiować szczegółowy cel reklamy przedsiębiorstwa (klienta agencji  

reklamowej), 

8) dobierać metody prowadzenia badań rynkowych i reklamowych  
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oraz weryfikować i interpretować wyniki tych badań, 

9) dobierać środki i nośniki reklamy w zależności od celu (funkcji) reklamy 

oraz branży towarowej,  

10) posługiwać się komputerem jako narzędziem pracy,  

11) stosować różnorodne techniki reklamowe, sprzęt i materiały 

wykorzystywane w reklamie,  

12) współpracować z klientami firmy prowadząc negocjacje i rozmowy handlowe,  

13) tworzyć tekst i slogan reklamowy oraz oceniać skuteczność tych form,  

14) stosować rysunek, zasady kompozycji, koloru i liternictwa w pracach projektowych,  

15) tworzyć podstawy projektu graficznego reklamy wizualnej,  

16) tworzyć ogólny scenariusz reklamy radiowej i telewizyjnej,  

17) nadzorować prace przygotowalni poligraficznej i drukarni,  

18) organizować sesje fotograficzne i filmowe na potrzeby reklamowe  

oraz przygotowywać produkcję filmów reklamowych,  

19) organizować produkcję dźwiękowych nagrań reklamowych,  

20) planować, rezerwować i kupować powierzchnię i czas reklamowy w różnych  

typach mediów reklamowych w oparciu o zgromadzone informacje,  

21) testować projekty i przekazy reklamowe przed ich publikacją,  

22) oceniać przebieg, skuteczność i efektywność przeprowadzonej kampanii reklamowej,  

23) organizować miejsce sprzedaży oraz działalność wystawienniczą na targach 

i wystawach branżowych,  

24) organizować działalność informacyjną przedsiębiorstwa (public relations),  

w tym konferencje prasowe,  

25) realizować konkursy, loterie, pokazy, degustacje, demonstracje próbek towarów  

w ramach promocji sprzedaży,  

26) wykorzystywać znajomość języka angielskiego do realizacji zadań zawodowych, 

w szczególności przy współpracy z klientem zagranicznym oraz kooperacji 

z firmami zagranicznymi,  
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27) oceniać walory estetyczne przygotowywanych reklam,  

28) pozyskiwać informacje o nowościach i trendach rozwojowych w reklamie,  

o dostępnych materiałach, sprzęcie i ich producentach, 

29) oceniać własne możliwości zawodowe oraz prezentować w odpowiedni sposób  

walory osobiste i umiejętności zawodowe podczas poszukiwania pracy, 

30) korzystać z literatury zawodowej, polskiej i obcojęzycznej.  

 

 


