
 

 
 

Technik organizacji reklamy - praktyki zawodowe 

Informacja o zawodzie 

Technik organizacji reklamy to specjalista mający wiedzę i umiejętności na temat 
gromadzenie informacji niezbędnych do realizacji zadań reklamowych, tworzenia przekazów 
reklamowych dla potrzeb różnych typów mediów, produkcji przekazów reklamowych dla 
potrzeb różnych typów mediów, publikacji przekazów reklamowych. 

To również specjalista, który przeprowadza analizy marketingowe, zbiera informacje na 
temat zleceniodawców i ich oczekiwań, pozyskiwania klientów do współpracy z agencjami 
reklamowymi i mediami, przygotowuje informacje niezbędne do realizacji zadań 
reklamowych, opracowuje wnioski z programów badań rynkowych, pozyskuje klientów do 
współpracy z firmą, uczestniczy w rozmowach handlowych, prezentuje usługi reklamowe, 
uczestniczy w tworzeniu i realizacji kampanii reklamowych. 

Cel praktyk zawodowych 

Celem realizacji programu praktyki zawodowej jest doskonalenie umiejętności praktycznych 
w rzeczywistych warunkach pracy. 

Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać uczniów z obowiązującymi przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami ochrony przeciwpożarowej. 

Szczegółowe cele kształcenia 

Po realizacji praktyki uczeń powinien umieć: 

 zorganizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
ochrony przeciwpożarowej oraz wymaganiami ergonomii; 

 dobrać sposób prowadzenia rozmowy sprzedażowej produktów reklamowych do 
typu klienta; 

 przeprowadzić rozmowę sprzedażową dostosowaną do typu klienta; 
 przygotować dokumenty związane z realizacją zamówienia klienta dostosowane do 

formy sprzedaży produktów reklamowych; 
 posłużyć się komputerem jako narzędziem pracy; 
 obsłużyć program komputerowy przydatny do sprzedaży produktów i usług 

reklamowych; 
 odsłużyć odpowiednie programy komputerowe do gromadzenia i przetwarzania 

informacji; 
 zdefiniować szczegółowy cel reklamy przedsiębiorstwa; 
 dobrać środki i nośniki reklamy w zależności od celu (funkcji) reklamy oraz branży 

towarowej; 
 zorganizować działalność informacyjną przedsiębiorstwa. 



 

 
 

 

Materiał nauczania: 

1.1 Wprowadzenie i zapoznanie ucznia z firmą 
 Zapoznanie ucznia z organizacją pracy, harmonogramem i dyscypliną pracy. 
 Przeszkolenie w zakresie bhp i p.poż. 
 Zapoznanie z obowiązującymi regulaminami wewnętrznymi. 
 Struktura organizacji firmy. Przedmiot działania. Forma prawna firmy. 
 System identyfikacji firmy. 
1.2 Pozyskiwanie klientów do współpracy z firmą 
 Udział w rozmowach handlowych. 
 Demonstrowanie usług reklamowych. 
 Przyjmowanie zleceń. 
 Sporządzanie i zawieranie umów z klientami. 
 Opracowanie oferty handlowej z zakresu sprzedaży usług reklamowych 
1.3 Przeprowadzanie analiz marketingowych 
 Zbieranie informacji na temat zleceniodawcy i jego oczekiwań. 
 Zbieranie informacji niezbędnych do realizacji zadań reklamowych. 
 Przeprowadzenie badań rynkowych i reklamowych. 
 Opracowanie wniosków z programów badań rynkowych przeprowadzanych przez 

ośrodki badania opinii publicznej lub inne specjalistyczne firmy i wykorzystanie ich do 
projektowania założeń kampanii reklamowej oraz zakupu powierzchni i czasu 
reklamowego w różnych typach mediów reklamowych 

1.4 Przygotowanie kampanii reklamowej (działań PR ) 
 Opracowanie podstawowych założeń kampanii reklamowej (briefu). 
 Określenie szczegółowych celów reklamy. 
 Dobieranie środków reklamy w zależności od celów reklamy, adresatów, środków 

przekazu i metod oddziaływania reklamy na klientów. 
 Ustalenie optymalnych kosztów kampanii reklamowej (wielkości budżetu PR). 
 Projektowanie środków reklamowych (działań PR ) 
 Tworzenie apeli reklamowych: haseł, sloganów, notatek prasowych, publikacji 

reklamowych, wykorzystywanych w działalności informacyjnej przedsiębiorstwa (PR ). 
 Organizowanie sesji zdjęciowych na potrzeby publikacji reklamowych i działań public 

relations. 
 Projektowanie elementów systemu identyfikacji firmy. 
 Projektowanie elementów graficznych do publikacji reklamowych, szyldów, plansz. 
 Planowanie i przygotowanie seminariów, konferencji, w tym konferencji prasowych. 
 Przygotowanie konkursów, loterii, pokazów, degustacji, demonstracji próbek 

towarów w ramach promocji sprzedaży. 
 Posługiwanie się rysunkiem, zasadami kompozycji, koloru i liternictwa w pracach 

projektowych. 
 Zastosowanie komputera i innego sprzętu wykorzystywanego w reklamie. 

 



 

 
 

 

Warunki organizacyjne praktyki zawodowej 

Celem praktyki zawodowej jest pogłębienie oraz doskonalenie umiejętności opanowanych w 

szkole w rzeczywistych warunkach pracy. Program praktyki zawodowej należy traktować w 

sposób elastyczny w zależności od miejsca odbywania praktyki. Dopuszcza się pewne 

odstępstwa od jego realizacji. W trakcie realizacji programu praktyki uczniowie powinni 

doskonalić umiejętności wykonywania określonych zadań na poszczególnych stanowiskach 

pracy. Wskazane jest dostosowanie sposobu realizacji programu praktyki zawodowej do 

specyfiki przedsiębiorstwa. Podczas praktyki uczniowie powinni poznać pracę wszystkich 

działów przedsiębiorstwa oraz wykonywać zadania na różnych stanowiskach pracy. Bardzo 

ważne jest kształtowanie odpowiedzialności za wykonywaną pracę oraz wdrażanie do 

samokontroli. Przed przystąpieniem do wykonywania prac, należy zapoznać uczniów z 

przepisami obowiązującymi na danym stanowisku pracy. Uczniowie powinni dokumentować 

przebieg praktyki zawodowej w dzienniczku praktyk.  

 

Przykładowe miejsca praktyki zawodowej 

 Agencje, studia reklamowe i graficzne 
 Agencje do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (public 

relations) 
 Biura ogłoszeń, reklam 
 Działy promocji i środków masowego przekazu 
 Działy marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych 

 
  


