Zawód: technik reklamy
Kształcenie w tym zawodzie ma na celu przygotowanie do pracy w:


dziale obsługi klienta,



zespole do spraw zlecenia,



dziale publikacji,



dziale badań rynkowych,



marketingu i reklamie,

a także jako:


pracownik biura ogłoszeń środków masowego przekazu,



specjalista do spraw produkcji, marketingu i sprzedaży,



specjalista do spraw public relations,



administrator produkcji filmowej,



handlowiec,



organizator usług sprzedaży internetowej,



przedstawiciel handlowy.

Perspektywy pracy? Bardzo szerokie! Należy podkreślić, że rynek reklamy w Polsce znajduje
się wciąż w fazie rozwoju. Nowopowstające firmy, jak również istniejące już na rynku,
zainteresowane są zatrudnieniem specjalistów związanych organizacją reklamy. Absolwenci
kierunku mogą być zatrudniani w agencjach reklamowych, biurach ogłoszeń, mediach,
agencjach, studiach graficznych i projektowych oraz drukarniach. Mogą również podjąć
pracę jako specjaliści d/s kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej w prasie,
radiu i telewizji lub prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.
Zawód technika organizacji reklamy ma za zadanie wykształcić w przyszłym absolwencie
umiejętności:


wykonywania usług reklamowych,



prowadzenia lub uczestniczenia w projektach promocyjnych różnych instytucji i firm,



tworzenia przekazów reklamowych dla potrzeb różnych typów mediów,



publikacji przekazów reklamowych w różnych typach mediów reklamowych.

Po skończonej szkole będziesz umiał:


oceniać skuteczność i efektywność kampanii reklamowej,



tworzyć wizualizacje, identyfikacje firm i produktów (znaki graficzne i logotypy),



tworzyć teksty, slogany reklamowe i scenariusze reklam radiowych i telewizyjnych,



obsługiwać programy graficzne: Ilustrator, Photoshop, CorelDraw,



organizować działalność wystawienniczą oraz sprzedaż reklamy,



organizować promocje sprzedaży towarów i usług reklamowych,



sporządzać budżet kampanii reklamowej,



przygotować projekt z uwzględnieniem różnych technik druku.

Zawód przeznaczony jest dla osób:


komunikatywnych,



kreatywnych,



otwartych na nowe doświadczenia,



odpowiedzialnych, systematycznych i operatywnych w działaniu,



stosujących się do zasad prawa, etyki i kultury zawodowej,



posiadających zdolność koncentracji i podzielność uwagi,



spostrzegawczych,



posiadających umiejętności organizatorskie oraz pracy w zespole,



cechujących się wysoka kulturą osobistą, uczciwością,



otwartych na innowacje organizacyjno-techniczne i technologiczne,



gotowych do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

Osoba wykonująca ten zawód współpracuje z wieloma specjalistami z różnych dziedzin
i zawodów. Najczęstszymi współpracownikami są:


plastycy,



reżyserzy,



muzycy,



badacze rynku,



autorzy tekstów reklamowych.

Technik reklamy to bardzo ciekawy i posiadający dużą przyszłość zawód. Do podjęcia nauki
na tym kierunku zachęcamy wszystkich zainteresowanych łączeniem wiedzy ekonomicznej,
organizacyjnej, plastycznej, psychologicznej, a także lingwistycznej. Nauka trwa:
 4 lata - dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum,
 5 lat - dla absolwentów szkół podstawowych.
Uczniowie odbywają

8 – tygodniowe praktyki zawodowe w renomowanych jednostkach

organizacyjnych. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. Może przystąpić do
egzaminu maturalnego. Po zdaniu egzaminu maturalnego może kontynuować naukę na
wyższej uczelni.
Szkoła przygotowuje ucznia do zdawania egzaminu zawodowego kwalifikacjami - etapami.
Nasza szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym i organizuje egzaminy dla naszych uczniów.
Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, zdający otrzyma świadectwo potwierdzające
kwalifikację w zawodzie.
Osoba, która zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji PGF.07 i PGF.08
oraz ukończy szkołę, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie
technik reklamy oraz certyfikowane suplementy do dyplomu (Europass) w języku polskim
i angielskim umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie nawet za granicą.
W zawodzie technik reklamy kształcimy w dwóch kwalifikacjach:

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego
PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik reklamy będzie przygotowany do
wykonywania następujących zadań zawodowych:


tworzenia reklam zewnętrznych i wewnętrznych za pomocą komputerowych programów
graficznych,



prowadzenia kampanii reklamowej,



sprzedaży usług reklamowych,



organizacji i prowadzenia kampanii reklamowej,



przygotowywania oferty produktów i usług reklamowych oraz prowadzenia sprzedaży tych
produktów,



stosowania podstawowych środków reklamy,



prowadzenia działalności gospodarczej.

Tak szeroki zakres wiedzy i umiejętności umożliwi absolwentom pozyskanie ciekawej pracy
w szeroko rozumianej reklamie, która jest nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej.

