
TECHNIK 
REKL AMY



Technik reklamy

To bardzo ciekawy i posiadający dużą przyszłość zawód. Łączy wiedzę 

ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, psychologiczną, a także 

lingwistyczną. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwią absolwentom 

pozyskanie ciekawej pracy  w szeroko rozumianej reklamie, która jest 

nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej.



Technik reklamy zajmuje się:

• zbieraniem informacji na temat zleceniodawcy i jego oczekiwań, 

• opracowaniem informacji niezbędnych do realizacji zadań reklamowych, 

• przygotowywaniem wniosków z programów badań rynkowych, 

• pozyskiwaniem klientów do współpracy z firmą,

• uczestniczeniem w rozmowach handlowych,

• prezentowaniem usług reklamowych.



Kwalifikacje w zawodzie

PGF.07. Wykonywanie 

przekazu reklamowego
PGF.08. Zarządzanie kampanią 

reklamową 

• przygotowywanie elementów strategii reklamowej,

• przygotowanie elementów kreacji reklamowej,

• produkcja reklamy,

• planowanie kampanii reklamowej,

• organizowanie sprzedaży reklamowej,

• realizowanie kampanii reklamowej,

• badanie przekazu reklamowego.



Absolwent kończący szkołę będzie przygotowany do 

wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

• prowadzenia sprzedaży produktów i  usług reklamowych,

• przygotowywania oferty produktów i usług reklamowych,

• prowadzenia badań marketingowych,

• przeprowadzania negocjacji handlowych,

• prowadzenia rozmów z klientami,

• tworzenia baz danych klientów,

• opracowani cenników produktów i usług reklamowych,

• kalkulowania cen produktów i usług reklamowych,



Absolwent kończący szkołę będzie przygotowany do 

wykonywania zadań zawodowych w zakresie cd:

• tworzenia przekazu reklamowego, 

• tworzenia reklam zewnętrznych i wewnętrznych za pomocą komputerowych 

programów graficznych, 

• projektowania środków reklamowych, 

• prowadzenia kampanii reklamowej, 

• tworzenia planu mediowego, 

• przygotowania środków reklamowych, 

• badania skuteczności reklamy, 

• stosowania podstawowych środków reklamy, 

• prowadzenia działalności gospodarczej, 

• profesjonalnego wykonywania i obróbki zdjęć, 

• obsługi programów graficznych: CorelDraw,  Photoshop oraz podstawowych 

programów użytkowych: Word, Excel, Power Point. 



Technik reklamy znajdzie zatrudnienie w: 

• w agencjach reklamowych,

• działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw 

produkcyjnych i handlowych,

• biurach ogłoszeń,

• mediach (specjaliści d/s kontaktów z prasą i kształtowania 

opinii publicznej w prasie, radiu i telewizji),

• studiach graficznych,

• studiach fotograficznych,

• drukarniach wielkoformatowych,

• prowadzić może działalność gospodarczą 

na własny rachunek.



Technik reklamy może pracować na stanowiskach:

• specjalisty do spraw reklamy,

• agenta reklamowego (pracownika działu obsługi klienta),

• pracownika zespołu do spraw obsługi zlecenia (account manager),

• pracownika działu kreatywnego,

• autora tekstów i sloganów (copywriter), 

• projektanta grafiki (art designer), 

• pracownika działu produkcyjnego,

• pracownika działu planowania publikacji,

• pracownika działu badań rynkowych.

• projektanta poligrafii,

• specjalisty do spraw marketingu i handlu, 

• specjalisty do spraw public relations, 

• organizatora usług sprzedaży internetowej, 

• telemarketera.



Szkoła posiada specjalistyczne pracownie                                         

do kształcenia teoretycznego i praktycznego:

• pracownia fotograficzna

• pracownia grafiki komputerowej

• pracownia organizacji sprzedaży reklamy

• pracownia projektowania kampanii reklamowej.



Pracownia fotograficzna



Pracownia grafiki komputerowej



Pracownia projektowania kampanii reklamowej



Wycieczki  szkoleniowe  - TVP 3 Rzeszów



Radio Rzeszów, Radio Eska, Radio Via



Agencje reklamowe i drukarnie wielkoformatowe



„Lekcje otwarte” w Narodowym Banku Polskim



Podczas pracy na praktykach zagranicznych



Zajęcia kulturowe na praktykach zagranicznych



Prace uczniów z zawodu technik reklamy


