
TECHNIK REKLAMY
Nie od dziś wiadomo, że reklama jest dźwignią handlu, ale jak 
powinniśmy rozumieć  to wyrażenie? Zawód technika  reklamy 
łączy  wiedzę  ekonomiczną,  organizacyjną,  plastyczną, 
psychologiczną,  a  także  lingwistyczną,  zatem  tak  szeroki 
zakres  wiedzy  i  umiejętności  umożliwia  absolwentom 
pozyskanie  ciekawej,  kreatywnej,  a  co  najważniejsze, 
sprawiającej przyjemność pracy. Rynek reklamy w Polsce wciąż 
jest  w  fazie  rozwoju  i  zarówno  nowopowstające,  jak  i  już 
istniejące firmy zainteresowane są zatrudnieniem specjalistów 
od spraw marketingu i reklamy. 
Zawód  technik  reklamy  jest  zawodem  szerokoprofilowym. 
Reklama  jest  zjawiskiem  ściśle  związanym  z  gospodarką 
rynkową i stanowi jej integralną część, dlatego ważnym celem 
procesu  kształcenia  w  tym  zawodzie,  jest  wyposażenie 
absolwenta w taki zakres wiedzy i umiejętności     o charakterze 
ekonomicznym,  który  pozwoli  na  komunikowanie  się 
i kształtowanie konsumpcji w skali makro- i mikroekonomicznej.
Podstawowym  celem  kształcenia w  zawodzie  technik 
reklamy, jest przygotowanie absolwenta do wykonywania usług 
reklamowych,  pozyskiwania  zleceń  i  pośrednictwa  w  ich 
wykonywaniu  oraz  wyszukiwania  klientów  zainteresowanych 
konkretnymi  usługami  reklamowymi.  Penetruje  rynek 
potencjalnych  odbiorców  reklamowych  i  gromadzi  o  nich 
informacje.  Prowadzi  rozmowy  z  potencjalnymi  klientami  
i  doradza  przy podejmowaniu  decyzji  o  skorzystaniu  z  usług 
reklamowych.  Promuje  oferowane  usługi  reklamowe  (zakres 
usług, warunki świadczenia usług, dotychczasowe osiągnięcia), 
a także rozsyłanie np. ulotek lub folderów prezentujących firmę. 
Gromadzi informacje o firmach konkurencyjnych.
W procesie  dydaktycznym  nacisk  kładziony  jest  na 
kształtowanie  takich  cech  i  postaw,  jak:  komunikatywność, 
odpowiedzialność  i systematyczność  w działaniu,  umiejętność 
prowadzenia negocjacji, kształtowania prawidłowych stosunków 
interpersonalnych,  łatwość  nawiązywania  kontaktów, 
stosowanie się do zasad prawa, etyki i kultury zawodowej.
Po  ukończeniu  kształcenia  absolwent  może  być  zatrudniony 
w:  agencjach  reklamowych,  działach  marketingu 
przedsiębiorstw,  biurach  ogłoszeń,  studiach  graficznych, 
studiach produkcyjnych, giełdach, targach domach handlowych 
oraz  agencjach  zajmujących  się  kontaktami  z  prasą  
i kształtowaniem opinii publicznej.
Absolwent  szkoły  kształcącej  w  zawodzie  technik  reklamy 
powinien  być  przygotowany  do  wykonywania  następujących 
zadań zawodowych:
1)  organizowania  oraz  prowadzenia  sprzedaży  produktów  
i usług reklamowych;
2) organizowania oraz prowadzenia kampanii reklamowej;
3) projektowania oraz wykonywania środków reklamowych.

Technik  reklamy może być  zatrudniony w pełno profilowych  
i  specjalistycznych  agencjach  reklamowych,  działach 
marketingu  i  reklamy  przedsiębiorstw  produkcyjnych  
i  handlowych,  biurach  ogłoszeń  i  działach  promocji,  środków 
masowego  przekazu,  agencjach  scenariuszowych,  agencjach 
ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej, studiach 
graficznych, studiów produkcyjnych.

Twoja przyszłość zaczyna się u nas!!!
 Dołącz do Fabryki Fachowców w ZST 
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