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Zapraszamy na Drzwi Otwarte 17 kwietnia o godz. 17.30  do ZSE 

oraz na Arenę Zawodów 24 kwietnia w  godz. 10.00-18.00 do hali Arena 

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 
 

UMIEJETNOŚCI, CECHY, PREDYSPOZYCJE I ZAINTERESOWANIA, KTÓRE POMOGĄ Ci WYKONYWAĆ 

TEN  ZAWÓD: 

kreatywne podejście do codziennych zdarzeń  i przedmiotów, zmysł plastyczny, otwartość na nowe 

trendy w sztuce graficznej, umiejętności manualne, zdolności artystyczne, umiejętność koncentracji 

uwagi, umiejętność pracy w szybkim tempie, umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi, 

rozróżnianie barw, spostrzegawczość (ułatwia dostrzeganie ciekawych obiektów), wyobraźnia 

i myślenie twórcze, precyzja w pracy, pomysłowość, elastyczność w działaniu. wytrwałość, 

cierpliwość, zainteresowanie psychologią,  łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi. 

GRUPY UMIĘJETNOŚCI ZDOBYWANYCH  PODCZAS NAUKI W ZAWODZIE: 

1. przygotowanie oferty produktów i usług reklamowych 

2. prowadzenie sprzedaży produktów i usług reklamowych 

3. tworzenie przekazu reklamowego 

4. projektowanie środków reklamowych 

5. tworzenie planu medialnego 

6. przygotowywanie środków reklamowych 

7.  badanie skuteczności reklamy 

8. zaawansowana obsługa programów graficznych 

9. znajomość języka obcego z zakresu reklamy 

10. prowadzenie firmy w branży reklamowej 

TYTUŁ ZAWODOWY: 

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY, dyplom zawodowy po zdaniu egzaminów z kwalifikacji:  

A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych 

A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej 

PERSEKTYWY PRACY: 

Rynek dla wykwalifikowanych specjalistów ds. reklamy jest w rozkwicie. Każda licząca się 

firma musi reklamować  swoje produkty bądź usługi, chcąc dotrzeć do jak największej rzeszy 

potencjalnych klientów. Można podjąć pracę w: działach marketingu, promocji i reklamy, biurach 

ogłoszeń, prasowych, radiowych i telewizyjnych oraz założyć i prowadzić własną firmę. 

Specjalista ds. reklamy  zajmuje się pozyskiwaniem klientów dla agencji reklamowych oraz projektuje 

kampanię reklamową i jej budżet  na zlecenie klienta a przy jej realizacji korzysta też z pomocy 

specjalistów z różnych dziedzin: reżyserów, dźwiękowców, grafików, muzyków itp.   

Ważne jest, aby już podczas nauki w szkole korzystać z możliwości zdobywania doświadczeń poprzez 

organizację eventów szkolnych,  projektowanie plakatów, kręcenie filmów z imprez szkolnych.  

Wizytówką agenta reklamowego jest zgromadzone przez niego portfolio, które potwierdza jego 

umiejętności. 

MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA NAUKI: 

Absolwenci technikum w tym zawodzie w ZSE najczęściej wybierają kontynuację nauki na wydziałach 

marketingowych uczelni ekonomicznych oraz na wydziałach grafiki komputerowej. Bardzo rozsądnym 

rozwiązaniem jest połączenie pracy zawodowej ze studiami, ponieważ umożliwia to zdobywanie 

doświadczenia jeszcze przed uzyskaniem tytułu licencjata czy magistra. 


