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W zawodzie TECHNIK REKLAMY kształcimy 
w dwóch kwalifikacjach:

• przygotowanie elementów strate-
gii reklamowej

• przygotowanie elementów kreacji 
reklamowej

• produkcja reklamy

Kwalifikacja PGF.07
Wykonywanie przekazu reklamowego

Kwalifikacja PGF.08
Zarządzanie kampanią reklamową

• planowanie kampanii reklamowej

• organizowanie sprzedaży  
reklamowej

• realizowanie kampanii reklamowej

• badanie przekazu reklamowego



KLASA 1TR 
technik reklamy

• informatyka 
(programowanie)

• język angielski 
zawodowy

• angielski

• niemiecki

przedmioty 
rozszerzone języki obce

Cześć!



WYMAGANIA

• zainteresowanie reklamą

• zmysł artystyczny

• otwartość na zjawiska artystyczne i kulturalne

•  twórcze myślenie

• chęć ciągłego rozwoju

Czy ja się nadaję?



Wiele osób czytając opis “odpowiedniej” osoby na ten kierunek, może bardzo ła-
two się zniechęcić (...). No bo w końcu trzeba być duszą towarzystwa, niezwykle 
energicznym, ponad przeciętnie kreatywnym, oczywiście mieć ogromny zmysł ar-
tystyczny (...)

Porównaj sobie grafika z osobą która będzie obliczać koszty i zyski kampanii re-
klamowej. Jeden spędzi kilka godzin dobierając odpowiedni odcień błękitu do logo, 
drugi natomiast będzie prowadzić zaawansowane obliczenia w excelu. 
Jest jeszcze 3 osoba, która jest managerem i nadzoruje tym wszystkim.
A wszyscy przecież działają w branży marketingu!

cały artykuł znajdziesz po tym linkiem:  Technik Reklamy – Co robi? Ile zarabia? Czy się nadajesz?

CZY SIĘ NADAJESZ?

https://marketknow.pl/technik-organizacji-reklamy/


CO OFERUJEMY?

podstawy produkcji 
filmów reklamowych 
i reklam radiowych

naukę obsługi 
programów graficznych

praktyczną naukę 
określania skuteczności  
i efektywności kampanii 
reklamowej wraz 
z planem budżetowym

naukę tworzenia 
tekstów i sloganów 
reklamowych



CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

tworzenia identyfikacji wizualnej firmy - brandingu
(znaki graficzne, sygnety, logotypy itp.) i innych projektów
graficznych oraz poznasz różne techniki druku

podstaw prawa  
autorskiego i  zasad
prowadzenia własnej 
działalności

zdobędziesz umiejętności 
porozumiewania się  
w języku obcym
w zakresie reklamy



PRZEDMIOTY ZAWODOWE

• przekaz i komunikat w reklamie
• podstawy reklamy
• strategia w reklamie
• planowanie kampanii reklamowej
• kreacja w reklamie i produkcja reklamy
• kampania reklamowa
• elementy prawa, etyki i psychologii w reklamie
• działalność gospodarcza w reklamie
• projektowanie kampanii reklamowej
• organizacja i techniki reklamy
• zarządzanie procesem realizacji kampanii reklamowej



Poznaj naszych nauczycieli!

Paweł Sobolewski Aleksander BoruszczakOskar Halkiew

Olga Szczechowska Karolina Balcer

mgr, specjalista do spraw re-
klamy, antykwariusz sztuki

mgr inż. architekt i urbanista, 
mgr sztuki, specjalista grafik
i projektant

mgr sztuki, specjalistka graficzka 
i projektantka

dr sztuki, specjalistka graficzka 
i projektantka

mgr sztuki, specjalista grafik
i projektant



PODSTAWY REKLAMY

Oglądamy oryginalne reklamy 
prasowe sprzed blisko 150 lat!



PODSTAWY REKLAMY

Poznajemy różne techniki druku!



PROJEKTOWANIE KAMPANII REKLAMOWEJ

Robimy animację poklatkową, która 
będzie częścią reklamy szkoły.



KREACJA W REKLAMIE I PRODUKCJA REKLAMY

Uczymy się obsługiwać programy 
graficzne, np. Corel Draw



KREACJA W REKLAMIE I PRODUKCJA REKLAMY



KREACJA W REKLAMIE I PRODUKCJA REKLAMY



WSPÓŁPRACUJEMY Z:

• 

drukarnią wielkoformatową Shark Design / www.sharkdesign.pl

koncernem wydawniczym w branży komputerowej  International 
Data Group Poland S.A. /  www.idg.com.pl/uslugi

drukarnią wielkoformatową Druk Design / www.drukdesign.pl

studiem projektowym Kot Bury / www.kotbury.pl

drukarnią wielkoformatową Reklawiz / www.reklawiz.pl

Szkoła oferuje praktyki zawodowe pod 
patronatem programu Erasmus+

https://sharkdesign.pl/
http://www.idg.com.pl/uslugi 
http://www.drukdesign.pl
http://www.reklawiz.pl


EGZAMINY

W trakcie nauki czekają Cię dwa egzaminy zawodowe, po zdaniu których 
możesz uzyskać tytuł Technika reklamy.

Egzamin jest podzielony na dwie części – praktyczną oraz teoretyczną 
i przeprowadzane są oddzielnie dla każdej kwalifikacji:

PGF.07. odbywa się pod koniec I półrocza klasy III
PGF.08. odbywa się pod koniec I półrocza klasy V



Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:
1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli roz-
wiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego), oraz
2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Część teoretyczna 

trwa 60 minut i przeprowadzana 
jest w formie testu składającego 
się z 40 zadań zamkniętych za-
wierających cztery odpowiedzi do 
wyboru, z których tylko jedna od-
powiedź jest prawidłowa.

Część praktyczna

trwa od 120 do 240 minut, jest 
przeprowadzana w formie testu 
praktycznego i polega na wyko-
naniu przez zdającego zadania 
egzaminacyjnego na specjalnie 
przygotowanym stanowisku kom-
puterowym.



• specjalista do spraw reklamy - agent reklamowy
• projektant grafiki (art designer)
• projektant poligrafii
• specjalista do spraw marketingu i handlu
• specjalista do spraw public relations
• organizator usług sprzedaży internetowej
• autor tekstów i sloganów (copywriter)

ZAWODY ZWIĄZANE Z TYM KIERUNKIEM:



• agencja reklamowa
• agencja public relations
• dział marketingu firmy
• biuro ogłoszeń i dział promocji
• studio graficzne
• drukarnia
• agencja ds. kontaktów z prasą i kształtowania 

opinii publicznej
• własna firma

MIEJSCA PRACY TECHNIKÓW REKLAMY:

Jest z czego wybierać!



Zapraszamy!

TECHNIK REKLAMY
Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
Technikum Mechaniczne nr 7

@zs31.warszawa

@technikreklamyzs31

https://www.facebook.com/zs31.warszawa
https://www.instagram.com/technikreklamyzs31/?hl=pl

