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TEB Edukacja Bielsko-Biała 

 22 listopada 2019  

 

Nazwa kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej  

Oznaczenie kwalifikacji: A.27  

 

 

EGZAMIN PRÓBNY 

KWALIFIKACJI W ZAWODZIE 

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 
 

 

Czas trwania egzaminu: 180 minut  

 

 

Na zamówienie Biura podróży „Sky Travel" w związku z wprowadzeniem nowej oferty 

wakacyjnej „55+" przygotuj projekty:  

− etui na paszport;  

− reklamy fullback promującej nową ofertę wakacyjną;  

− media planu kampanii radiowej promującej nową ofertę wakacyjną.  

 

Do rozwiązania zadania użyj plików, które pobierzesz z folderu SKY TRAVEL, 

umieszczonego na stronie www.zieba.net.pl w Dziele dydaktyka/Technik Organizacji 

Reklamy/Egzamin próbny. Projekty zapisz w pliku PDF i prześlij na adres e-mail: 

jarek@zieba.net.pl:  

− awers i rewers etui na jednej kartce A4 w skali 1:1;  

− media plan w orientacji poziomej;  

− fullback na jednej kartce A4.. 

Do wykonania projektów wykorzystaj informacje dodatkowe.  

 

Biuro podróży „Sky Travel" oraz oferta wakacyjna „55+"  

Adres: ul. Prosta 2a, 00-940 Warszawa  

Tel. 22 678 54 76  

Strona internetowa: www.skytravel.pl  

E-mail: skytravel@travel.pl  

Oferta wakacyjna „55+":  

− przeznaczona dla osób powyżej 55. roku życia;  

− czas trwania akcji promocyjnej oferty wakacyjnej: 1 maja (niedziela) - 30 czerwca.  
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Etui na paszport  

Etui skórzane na paszport ma kształt prostokąta o wymiarach 88 x 125 mm, orientacja 

pionowa. Na awersie etui należy umieścić widoczny napis „PASZPORT" (wielkie litery  

w kolorze złotym) oraz naklejkę z napisem Oferta „55+", na rewersie - naklejkę z logo biura, 

nazwą oraz danymi teleadresowymi. Naklejki mają być wykonane z wykorzystaniem 

kolorów: (C:0 M:0 Y:100 K:0), (C:100 M:100 Y:0 K:0) oraz (C:0 M:0 Y:0 K:100). Na 

wydruku należy dodatkowo umieścić informację o technice wykonania napisu „PASZPORT". 

Projekt powinien być przygotowany w programie do grafiki wektorowej. Informację  

o wykorzystanej kolorystyce CMYK oraz wymiarach należy umieścić na wydruku.  

 

Reklama fullback  

Fullback ma zajmować cały tył autobusu razem z szybami. Wymiary autobusu znajdziesz  

w folderze SKY TRAVEL. Fullback ma być sporządzony na białym tle w pełnym kolorze, 

zawierać logo biura podróży, jego dane teleadresowe, napis OFERTA WAKACYJNA „55+" 

oraz dowolny element graficzny nawiązujący do reklamowanej oferty. Należy pamiętać  

o zachowaniu pola ochronnego wokół logo. Projekt powinien być przygotowany w programie 

do grafiki wektorowej. Informację o wymiarach należy umieścić na wydruku.  

 

Media plan kampanii radiowej  

Maksymalny budżet na kampanię to 1800 zł. Należy:  

− zaplanować odpowiednią liczbę spotów 15- oraz 30-sekundowych;  

− wybrać lokalną stację radiową, która zapewni dotarcie do jak największej liczby 

odbiorców. 

 Spoty mają być zaplanowane następująco:  

− 15-sekundowe w pierwszym miesiącu kampanii, co drugi dzień, bez uwzględniania 

dni wolnych od pracy;  

− 30-sekundowe na drugi miesiąc kampanii, bez uwzględniania sobót i niedziel, również 

co drugi dzień.  

Emisje reklam mają przypadać w czasie szczytu porannego.  

Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli należy wybrać stację, która może zapewnić 

dotarcie do jak największej liczby odbiorców. W ramach kampanii nie wolno łączyć ze sobą 

emisji w różnych stacjach radiowych. Media plan należy przedstawić w formie tabelarycznej 

z uwzględnieniem informacji dotyczących: klienta, całkowitego budżetu, czasu trwania 

kampanii, wybranej stacji, terminarza emisji z datami oraz godzinami emisji, liczby spotów 
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15- oraz 30-sekundowych, wartości spotów 15- oraz 30-sekundowych, wartości całkowitej 

spotów. Media plan należy wykonać w arkuszu kalkulacyjnym.  

 

Tabela. Badanie skuteczności stacji radiowych wraz z cennikiem spotów (podane ceny spotów są cenami brutto) 

Stacja 

radiowa 

Zasięg 

dzienny (%) 

Liczba 

słuchaczy 

dziennie 

Charakter 
Spot 30 s. 

(cena w zł) 

Spot 15 s. 

(cena w zł) 

Radio 1 12,43 152 000 ogólnopolski 450 250 

Radio 2 12,01 78 000 lokalny 200 150 

Radio 3 8,1 148 000 ogólnopolski 300 200 

Radio 4 8,1 60 000 lokalny 150 50 

Radio 5 7,3 120 000 ogólnopolski 80 40 

Radio 6 7,5 60 000 lokalny 80 50 

Radio 7 6,5 105 000 ogólnopolski 220 160 

Radio 8 6,5 30 000 lokalny 60 30 

 

 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.  

 

Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:  

− projekt graficzny etui (awers i rewers) - plik PDF;  

− projekt graficzny reklamy fullback - plik PDF;  

− media plan kampanii radiowej - plik pDF. 


