
     PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DO TECHNIKUM 

W ZAWODZIE TECHNIK  REKLAMY  333907 

KLASA III – 160 godz. 
 

 

MATERIAŁ  NAUCZANIA: 
 

Brief: cele komunikacji i osobowość marki, grupa docelowy, główny przekaz i korzyści, charakter 

kreacji i komunikacji, proces przekazywania wytycznych. 

Cele, etapy i strategie kampanii reklamowej. 

Planowanie mediów. 

Budżet kampanii reklamowej. 

Analiza potrzeb i negocjacje sprzedażowe. 

Dokumentacja sprzedażowa. 

Brief i plan kampanii składającej się z: Audio/Video plus OOH. 

Zarządzanie projektem i wykonaniem kampanii składającej się  z: Audio/Video plus OOH. 

Prezentacja kampanii składającej się z: Audio/Video plus OOH. 

Brief i plan kampanii reklamowej składającej się z: Public Relations plus Reklama bezpośrednia 

plus Branded Entertainment. 

Zarządzanie projektem i wykonaniem kampanii reklamowej składającej się z: Public Relations 

plus Reklama bezpośrednia plus Branded Entertainment. 

Prezentacja kampanii reklamowej składającej się z: Public Relations plus Reklama bezpośrednia 

plus Branded Entertainment. 

Brief i plan kampanii reklamowej dla klienta komercyjnego, miasta, gminy, samorządu itp. 

Zarządzanie projektem i wykonaniem kampanii multimedialnej dla klienta komercyjnego, miasta, 

gminy, samorządu itp. 

Prezentacja kampanii multimedialnej dla klienta komercyjnego, miasta, gminy, samorządu itp. 

Brief i plan kampanii reklamowej dla organizacji pożytku publicznego. 

Zarządzanie projektem i wykonaniem kampanii reklamowej dla organizacji pożytku publicznego. 

Prezentacja kampanii multimedialnej dla organizacji pożytku publicznego. 

Planowanie badań. 

Opracowanie wyników badań i ocena wyników. 

Prezentacja wniosków z badań. 

 

Po zrealizowaniu praktyki zawodowej uczeń powinien umieć (efekty kształcenia): 

 prezentować informacje reklamowe w formie graficznej, tekstowej i tabelarycznej  

oraz określić ich przydatność do wykonania reklamy, 

 dobierać środki służące do opracowania przekazu reklamowego, 

 dobierać środki prezentacji przekazu reklamowego, 

 stosować programy komputerowe do gromadzenia i przetwarzania informacji oraz opracowania 

przekazu reklamowego, 

 stosować przepisy prawa oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej, dotyczących tworzenia 

przekazu reklamowego, 

 projektować różne formy środków reklamowych i innych narzędzi promocji, 

 stosować różne formy i środki projektowania reklamy, 

 stosować przepisy prawa autorskiego i własności intelektualnej, 

 prezentować projekty reklamy produktów i usług, 

 dobierać materiały i narzędzia do wykonywania środków reklamowych, 

 przygotować reklamę w wersji drukowanej i elektronicznej. 

 

 


