
TECHNIKUM EKONOMICZNE NR 8
ul. Fryderyka Joliot-Curie13
02-646 Warszawa



PREZENTACJA  ZAWODU

TECHNIK  REKLAMY
PGF.07.
PGF.08.



Nauka w naszej szkole umożliwi Ci 

uzyskanie świadectw potwierdzających następujące kwalifikacje:

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego

PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową

Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji otrzymasz

świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Po zdaniu egzaminu z dwóch kwalifikacji oraz ukończeniu szkoły

otrzymasz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Wzór: Dz.U. z 2019 r. poz.1731, 1700 

zał.nr 7 do Rozporządzenie MEN z dnia 30 sierpnia 2019 r.

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE



W klasie TECHNIK REKLAMY

przedmiotami rozszerzonymi będą:

klasa 1D  - język angielski i geografia

klasa 1E  - język angielski 

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE



Wszyscy wiemy, że języki obce to dziś podstawa!!!

U nas każdy uczy się DWÓCH:

obowiązkowo:

➢ języka angielskiego

oraz do wyboru jednego spośród: 

➢ języka niemieckiego

➢ języka hiszpańskiego

➢ języka rosyjskiego

Każdy znajdzie coś dla siebie ☺

JĘZYKI OBCE



Naszą wyróżnikiem i atutem są przedmioty zawodowe. 

Czego będziesz się uczyć? Oto lista przedmiotów zawodowych:
➢ podstawy reklamy i marketingu

➢ tworzenie przekazu reklamowego

➢ planowanie kampanii reklamowej

➢ elementy prawa i etyki w reklamie

➢ analiza skuteczności reklamy

➢ pracownia grafiki reklamowej

➢ pracownia produkcji reklamy

➢ projektowanie kampanii reklamowej

➢ język angielski w działalności reklamowej

Po 5-letniej nauce w technikum i zdanych egzaminach zawodowych jesteś

doskonale przygotowany/a do podjęcia pracy.

Jeśli chcesz dalej się uczyć, pójść na studia - nie ma sprawy, przecież

masz MATURĘ ☺

PRZEDMIOTY ZAWODOWE



W trzeciej i czwartej klasie rzucimy Cię na głęboką wodę ☺

Damy Ci możliwość sprawdzenia się w działaniu 

w jednej z wybranych firm na PRAKTYKACH 

ZAWODOWYCH

➢ Technik reklamy odbywa praktyki m.in. w: przedsiębiorstwach

z szeroko pojętej branży reklamowej, działach marketingu

w dowolnych organizacjach.

➢ Dla najlepszych uczniów praktyki zawodowe za granicą !!!

W ramach programu ERASMUS+ uczniowie wyjeżdżają do Hiszpanii. Po odbytej

praktyce każdy uczeń otrzymuje międzynarodowy certyfikat Europass Mobilność,

potwierdzający zdobyte kwalifikacje i umiejętności - bezcenny dokument, kiedy

ubiegasz się o pracę ☺

PRAKTYKI ZAWODOWE



Po ukończeniu klasy w zawodzie TECHNIK REKLAMY

będziesz mógł/mogła zajmować się, m. in.:

➢wykonywaniem usług reklamowych, 

➢pozyskiwaniem zleceń i pośrednictwem do ich wykonywania,

➢prowadzeniem rozmów z potencjalnymi klientami i doradztwem przy 

podejmowaniu decyzji, 

➢przygotowaniem propozycji kampanii reklamowej.

➢ Jesteś również świetnie przygotowany/przygotowana do prowadzenia 

własnej działalności gospodarczej.

Obecnie na rynku pracy wzrasta zapotrzebowanie 

na specjalistów w zakresie usług reklamowych.  

To zawód z przyszłością!!!

PERSPEKTYWY PRACY



Znajdziesz zatrudnienie m.in. w:

➢ agencjach reklamowych,

➢działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw,

➢biurach ogłoszeń środków masowego przekazu,

➢środkach masowego przekazu (prasa, radio, telewizja),

➢studiach graficznych,

➢działach kreacji jako copywriter – tworząc hasła

i slogany reklamowe, teksty i scenariusze reklam, projekty

graficzne plakatów i folderów itp.

➢studiach produkcyjnych.

Całkiem sporo możliwości, prawda?

PERSPEKTYWY PRACY



Zastanawiasz się jakie cechy powinien posiadać dobry

ekonomista?

Jeśli jesteś:
➢ kreatywny/a

➢ masz poczucie estetyki

➢ szybko podejmujesz decyzje

➢ jesteś uparty/a i cierpliwy/a, odpowiedzialny/a i systematyczny/a w 

działaniu

➢ masz łatwość nawiązywania kontaktów;

➢ potrafisz prowadzić negocjacje

PRZYJDŹ DO NAS 

I ZOSTAŃ TECHNIKIEM REKLAMY

To zawód dla Ciebie!!!

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE


