
TECHNIK REKLAMY 
 

1. Technik reklamy to atrakcyjny zawód dla ludzi: 

 

 pomysłowych i kreatywnych w działaniu, 

 posiadających zmysł artystyczno – estetyczny 

 otwartych na kontakt z drugim człowiekiem, komunikatywnych, 

 posiadających umiejętności organizatorskie, o wysokiej kulturze osobistej, 

 zainteresowanych  pracą w reklamie, handlu 

Ważnym celem procesu kształcenia w tym zawodzie, jest wyposażenie absolwenta w zakres 
wiedzy i umiejętności o charakterze ekonomicznym, organizacyjnym, informatycznym, 
graficznym, plastycznym, lingwistycznym i handlowym. 

Technik reklamy powinien docierać do odbiorców różnymi środkami reklamy, skutecznie 
oddziaływać na ich pozytywne postawy, emocje, przekonania.  

 

2. Informacje dodatkowe 

 

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik  reklamy: 

 mogą uczestniczyć  w interesujących zajęciach: 

 z zakresu obsługi programów graficznych, pozycjonowania stron www.,  

 fotografii cyfrowej,  

 rysunku,  

 komunikacji interpersonalnej i negocjacji,  

 sprzedaży i obsługi programów sprzedażowych. 

 

 Uczniowie angażowani są do organizacji różnych akcji marketingowych jak: targi, 

happeningi, warsztaty, dni otwarte, jubileusze, wernisaże. 

 biorą dział w konkursach i olimpiadach zawodowych, m.in. w: 

 Olimpiadzie Wiedzy o Mediach 

 Konkursach z branży reklamowej 

 Wyjeżdżają na wycieczki zawodowe, m.in.: 

 do agencji reklamowych, 

 na warsztaty do Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, 

 Odbywają praktykę zawodową w agencjach reklamowych, firmach poligraficznych, 
zakładach fotograficznych, działach marketingu firm i instytucji. 
 
 
 

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia: 

 

Kwalifikacja 1:  PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego 
Kwalifikacja 2:  PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową 
 



4. Sylwetka absolwenta 
 

Absolwent szkoły kształcącej się w zawodzie technik reklamy będzie przygotowany do 
wykonywania następujących zadań zawodowych: 

1) organizowania oraz prowadzenia kampanii reklamowej, 

2) projektowania oraz wykonywania środków reklamowych, 

 
a w szczególności będzie przygotowany do: 
 przygotowywania zamówień, oferty produktów i usług reklamowych oraz prowadzenia 

sprzedaży tych produktów,  
 wystawiania dokumentów magazynowych, sprzedażowych, finansowych, 
 stosowania i projektowania podstawowych środków reklamy,  
 prezentacji oferty handlowej,  
 opracowania kampanii reklamowej, 
 tworzenia wizualizacji, identyfikacji firm i produktów (znaki graficzne i logotypy), 
 tworzenia  tekstów, sloganów reklamowych i scenariuszy reklam,  
 obsługi programów graficznych,  
 porozumiewania się w języku obcym,  
 prowadzenia działalności gospodarczej. 
  
Dodatkowo otrzyma suplement Europass w języku angielskim- 

dokument potwierdzający umiejętności, honorowany we 

wszystkich krajach Unii Europejskiej. 

 

Absolwenci, po zdaniu egzaminu maturalnego mogą 

kontynuować naukę na dowolnie wybranym kierunku studiów 

m.in. związanych z reklamą, np.: 

 

 Grafika - przykładowe specjalności:  
  grafika projektowa 
 grafika artystyczna  
 fotografia 
 animacja komputerowa i strony www. 
 projektowanie wnętrz  

 Dziennikarstwo i komunikacje społeczna - przykładowe specjalności: 
 grafika komputerowa w mediach 
 dziennikarstwo prasowe  
 reklama i public relations  

 Marketing i zarządzanie. 
 
5. Technik reklamy znajdzie zatrudnienie m.in. w: 

 agencjach reklamowych, 
 dziale obsługi klienta, 
 mediach,  
 studiach graficznych i drukarniach, działach marketingowych firm, 



 marketingu i reklamie, 
 jako specjalista ds. produkcji, 
 jako specjalista ds. kształtowania opinii publicznej (Public relations), 
 w działach projektowania graficznego, 
 może prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek, 

 

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia: 

Zespół  Szkół Ekonomicznych proponuje swoim uczniom dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną: 

m.in.: pracownie komputerowe z oprogramowaniem,  pracownię fotografii, rysunku, pomoce 

naukowe, pakiety edukacyjne, literaturę, karty pracy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nasze pracownie 



Warsztaty z rysunku 

 
 

Warsztaty z grafiki reklamowej 

 

 

Warsztaty z obsługi klienta 

 



Happening  

 

 
 

Wernisaż 

 

 
 

 

 

 



 Praktyki zawodowe  


