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Słowo wstępne od Przewodniczącego Rady 

Czytając ten poradnik odczuwam osobiste zadowolenie i wielką satysfakcję. Chcemy, by 
ta publikacja była ciekawa i inspirująca. Wierzę, że jest znakomitym kompendium wiedzy 
i praktycznych wskazówek dla wszystkich tych, których interesuje działanie i praca 
w jednym z najciekawszych sektorów gospodarki. Komunikacja marketingowa jest 
procesem dotykającym każdej sfery aktywności i naszego otoczenia. Bez niej trudno już 
dziś wyobrazić sobie nie tylko istnienie współczesnego świata zakupów - pełnego marek 
i ich reklam, świata konsumentów i ich potrzeb, ale także idei i ich zwolenników, kampanii 
społecznych i ich bohaterów.   

Komunikacja marketingowa to jedna z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi 
gospodarki. W Polsce, Europie i na świecie. Zmienia swoje oblicze w niezwykle szybkim 
tempie. Staje się coraz bardziej technologiczna, integruje się z informatyką 
i telekomunikacją. Zawsze jednak pozostaje bliska człowiekowi, jego potrzebom i widzeniu 
świata.   

Kilka lat temu organizacje branżowe, skupiające największe podmioty medialne 
i reklamowe (Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR i IAB Polska), zainicjowały 
działanie Rady Sektorowej – ciała, którego zadaniem jest zbadanie możliwości lepszego, 
bliższego praktyce i potrzebom firm, edukowania przyszłych pracowników agencji 
reklamowych, mediowych, eventowych, technologii marketingowej, mediów, działów 
promocji firm, itp. Jednym z celów działania Rady było opracowanie możliwie 
najaktualniejszego poradnika opartego o najlepszą wiedzę na temat kompetencji sektora 
komunikacji marketingowej. Ma on pomóc użytkownikom w lepszym poznaniu sektora 
i podjęciu właściwych decyzji związanych z karierą w tej branży. Założeniem poradnika 
nie jest tylko przekazywanie informacji, ale także zachęcenie do podjęcia wyzwań. Chcemy, 
by wyzwania te były ciekawe i rozwijające.  

Wiedza o sektorze oznacza m.in. poznanie typowych stanowisk w sektorze. W poradniku 
wyjaśniamy jakie kompetencje, na jakich stanowiskach, potrzebne są teraz i jakie będą 
potrzebne w najbliższej przyszłości. Zależy nam także na tym, by czytelnik, dzięki 
poradnikowi, dostrzegł jak dużo atutów ma już w ręce i jak może rozwijać swoje talenty, 
by stać się idealnym kandydatem do pracy i człowiekiem sukcesu w jednym.  

 

Marcin Olkowicz 

Przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji 
Sektora Komunikacji Marketingowej 
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Wprowadzenie 

Sektor komunikacji marketingowej jest nie tylko bardzo ważny dla światowej gospodarki. 
Ponieważ firmy, które go reprezentują świadczą usługi na rzecz podmiotów z wszystkich 
możliwych branż oraz organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, jest też 
przyszłościowy i wiecznie potrzebny. Reprezentanci sektora stale się doskonalą, uczą 
i rozwijają, są też otwarci na nowe, ciekawi pojawiających się możliwości. Sektor 
komunikacji marketingowej wspiera sprzedaż, ale też idee. Włącza się w propagowanie 
CSR, czyli społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (z ang. Corporate Social 
Responsibility). Co szczególnie ważne dla czytających te słowa, w tym dla Ciebie, sektor 
ten jest bardzo pojemny pod względem poszukiwanych kompetencji. Firmy zajmujące się 
komunikacją marketingową poszukują kandydatów o rozmaitych talentach, kwalifikacjach 
i pasjach. Szansa, że i Twoje umiejętności pozwolą Ci rozwinąć karierę w sektorze, jest 
więc bardzo duża. 

Zachęcamy do bliższego poznania sektora komunikacji marketingowej, w tym m.in. 
podstawowych stanowisk pracy, metod rekrutacji, sposobów myślenia o swoich 
dokonaniach w kategoriach portfolio. Znajdziesz tu nie tylko opisy, ale też inspirujące 
komentarze ekspertów, zadania do samodzielnego wykonania. Na tyle, na ile to możliwe, 
pomożemy Ci zajrzeć do środka firm. Będą też podpowiedzi, jak planować ścieżki kariery. 

Samą karierę rozumiemy najczęściej jako spektakularny sukces, coś widocznego, 
atakującego z okładek kolorowych magazynów i mediów społecznościowych. Zgodnie 
z tytułem bestselleru poświęconego karierze w reklamie, czyli książki Paula Ardena 
„Cokolwiek myślisz, pomyśl odwrotnie”, chcemy zaproponować nieco inne spojrzenie. 
Kariera to działanie na niwie zawodowej lub biznesowej, które jest zgodne z nami, 
a zatem: możemy wykorzystywać nasz potencjał (unikatowy, nasz osobisty zespół cech 
i umiejętności) w miejscu, które jest przyjazne, bo ma wysoką kulturę organizacji, pozwala 
nam na rozwój i zachowanie komfortowej równowagi miedzy życiem zawodowym 
i prywatnym. 

Jeśli nie zrozumiesz jakichś słów, to możesz zajrzeć do zamykającego ten poradnik 
Słowniczka pojęć (nie tylko) zagadkowych. 
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Poradnik i gra, czyli 2 in 1 

Założyliśmy, że ten poradnik ma nieść nie tylko wiedzę, być źródłem inspiracji 
i konkretnych podpowiedzi, ale też, żeby można było po prostu miło i pożytecznie spędzić 
z nim czas. A przy okazji nieco porywalizować z mistrzami w swoim fachu, znajomymi, 
a nawet ze sobą. 

Dzięki temu poradnikowi, poznasz bliżej firmy z sektora, podstawowe stanowiska 
i związane z nimi zadania, preferowane metody rekrutacji i zasady tworzenia portfolio. 
Na zakończenie będziesz mieć okazję zmierzyć się z uznanymi kampaniami i nie tylko 
poznać nagrodzone działania, ale też poszukać własnych pomysłów na rozwiązanie 
problemu, na które stanowiły odpowiedź. Przed rozpoczęciem czytania polecamy 
zapoznanie się ze Słowniczkiem pojęć (nie tylko) zagadkowych. 

W kolejnej części instrukcja, jak przerobić poradnik na grę. 

 

Witaj w symulatorze kariery w sektorze komunikacji marketingowej! 

Termin fantasolo wprowadził redaktor Jacek Ciesielski. Miało to miejsce ponad trzydzieści 
lat temu, gdy na łamach nieistniejącego od dawna tygodnika „Razem” szukał polskiego 
odpowiednika dla angielskiego oryginału, który brzmi: fighting fantasy. Przywołane pojęcie 
oznacza grę fabularną, której bohaterem jest sam gracz, który na początku określa swoje 
cechy, takie jak np. zręczność, wytrzymałość, siłę ataku, a nawet szczęście. Nasza 
propozycja luźno nawiązuje do tej koncepcji. 

Wśród różnych określeń najbardziej podoba nam się: „ci, którzy chcą zajrzeć do środka”. 
Ta opisowa definicja pokazuje na wolę poznania miejsca, w które chce się wkroczyć, nim 
naciśnie się klamkę (często wirtualną). Pojęcie nawiązuje też do licznych symulatorów 
dostępnych w przestrzeni wirtualnej i w grach. Na przykład dodatek „kariera” do gry The 
Sims, pozwala wczuć się w różne role, np. dziennikarza lub pisarza. Nie ma dotychczas 
w ofercie specjalisty ds. marketingu. Staramy się to naprawić! 

Karta gracza 

Na końcu poradnika znajduje się Karta gracza - wydrukuj jej obie 
strony. Możesz umieścić na niej awatara swojego autorstwa. 
Wpisz też w nią swoje imię, wraz z przymiotnikiem określającym 
Twoją osobowość, zaczynającym się od pierwszej litery imienia. 
Na przykład: Waleczna Wanda, Wyjątkowy Włodzimierz, 
Zajmujący Zygfryd, Dalekosiężny Damian, Spostrzegawczy 
Saturnin, Prawomyślna Penelopa. 
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Na znajdujących się w Karcie gracza skalach (takich, jak pokazane poniżej), zaznacz w skali 
1-10 poziom swoich kompetencji we wskazanych obszarach. Możesz to zrobić 
samodzielnie, ale możesz też skorzystać ze wsparcia szkolnego doradcy zawodowego. 

 

1. Kreatywność 
 

1      -      2      -      3      -      4      -      5      -      6      -      7      -      8      -      9       -       10 

2. Umiejętności cyfrowe (korzystania z nowych technologii) 
 

1      -      2      -      3      -      4      -      5      -      6      -      7      -      8      -      9       -       10 

3. Umiejętność pracy w zespole 
 

1      -      2      -      3      -      4      -      5      -      6      -      7      -      8      -      9       -       10 

4. Umiejętność pracy/nauki online 
 

1      -      2      -      3      -      4      -      5      -      6      -      7      -      8      -      9       -       10 

5. Myślenie analityczne 
 

1      -      2      -      3      -      4      -      5      -      6      -      7      -      8      -      9       -       10 

6. Myślenie strategiczne 
 

1      -      2      -      3      -      4      -      5      -      6      -      7      -      8      -      9       -       10 

7. Umiejętność organizacji pracy własnej (miejsca, pomocy i czasu) 
 

1      -      2      -      3      -      4      -      5      -      6      -      7      -      8      -      9       -       10 

8. Otwartość na podnoszenie własnych kompetencji, stałe uczenie się czegoś nowego 
 

1      -      2      -      3      -      4      -      5      -      6      -      7      -      8      -      9       -       10 

9. Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres 
 

1      -      2      -      3      -      4      -      5      -      6      -      7      -      8      -      9       -       10 

10. Zdolności komunikacyjne 
 

1      -      2      -      3      -      4      -      5      -      6      -      7      -      8      -      9       -       10 
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Zgodnie z Branżowym Bilansem Kapitału Ludzkiego (BBKL) dla sektora komunikacji 
marketingowej, do którego treści często będziemy nawiązywać, to są pożądane 
i przyszłościowe kompetencje o charakterze uniwersalnym, a zatem pasujące do różnych 
stanowisk pracy. Nie jest to jednak zbiór pełny. W dalszej części poznasz wymaganie 
specyficzne dla konkretnych funkcji. W sektorze potrzeba na przykład osób, które będą 
skrupulatnie pilnowały terminów realizowanych projektów lub czuwały nad budżetem. 
Słowem: dla dobra prowadzonych działań, będą sprawowały opiekę nad zespołami 
kreatywnymi lub planującymi media. Jeśli zatem uważasz, że kreatywność stereotypowo 
kojarzona z komunikacja marketingową nie jest Twoją najmocniejszą stroną, to w sektorze 
i tak może znaleźć się atrakcyjne miejsce dla Ciebie. 

Skoro ta pierwsza autorefleksja już za nami, przyjrzyjmy się punktom do zdobycia, a zatem 
poznajmy bliżej Kartę gracza. 

Punkty wiedzy   

Każde zagadnienie, z którym spotkasz się na wirtualnych łamach niniejszej książeczki, 
będzie kończyło krótkie zadanie do wykonania. Za prawidłowe rozwiązanie przyznawane 
będą punktu. Należy je wpisać w poniższą tabelę z punktami wiedzy na Karcie gracza, 
którą wydrukowałeś.  

Jeśli udało Ci się poprawnie odpowiedzieć na pytanie ze strony 5, możesz sobie przyznać 
1 punkt wiedzy. Jeśli nie, to absolutnie się nie przejmuj - przed nami jeszcze mnóstwo 
punktów do zdobycia! 

Punkty doświadczenia  

Tabelę punktów doświadczenia (znajduje się na Karcie gracza) możesz zacząć wypełniać 
już teraz. Sprawdźmy, czy można mieć ich więcej niż lat!  

W dalszej części poradnika znajdziesz podpowiedzi, jak zdobywać kolejne punkty z tego 
obszaru. Na razie przyznaj sobie punkty za poszczególne zdobyte doświadczenia: 

 za udział w praktykach zawodowych - 1 punkt doświadczenia 

 za udział w zajęciach praktycznych w szkole - 1 punkt doświadczenia 

 za udział w wolontariacie - 1 punkt doświadczenia 

 za pomaganie rodzinie lub znajomym w ich firmie (dowolnej) lub w pracy - 1 punkt 
doświadczenia  

 za podjęcie z własnej inicjatywy dowolnego zatrudnienia w czasie wolnym lub 
w wakacje - 1 punkt doświadczenia 

Uwaga! Jeśli pomagasz lub pracujesz w firmie z sektora komunikacji marketingowej 
możesz przyznać sobie dodatkowy 1 punkt doświadczenia! 

Pamiętaj, że jeśli jeszcze nie masz wykorzystanych wszystkich z powyższych możliwości, 
to zawsze możesz to nadrobić w czasie rozgrywki, a nawet po jej ukończeniu. 
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Nagroda 

Najważniejszym rezultatem z udziału w rozgrywce będzie przyswajanie przydatnej wiedzy, 
która może owocować nawet do końca kariery zawodowej, ale po wykonaniu wszystkich 
zadań i wypełnieniu finałowego testu, możesz za pośrednictwem aplikacji „Super Staż” 
wydrukować certyfikat potwierdzający udział w tej formie edukacji. 

Karta startowa wypełniona? Zaczynamy! :-) 

Podejmij wyzwanie! 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią poradnika w zaproponowanej przez nas kolejności, 
ale jeśli wolisz inaczej, to prosimy bardzo! Korzystając ze spisu treści, wybierz interesujący 
Cię obszar: poznaj metody rekrutacji, stanowiska lub sektor. Pamiętaj o wykonywaniu 
zadań! 

Czas wejść do środka! Śmiało! Start the Game! 
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Daj się zrekrutować 

Nie ma jednego pomysłu na dostanie się do pracy w firmie z sektora komunikacji 
marketingowej i to jest bardzo dobra informacja, ponieważ oznacza, że strategię możesz 
dopasować nie tylko do pracodawcy, ale i do siebie. Dzięki przedstawicielom firm 
skupionych w Sektorowej Radzie ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej 
i doradcom zawodowym mamy dla Ciebie szereg podpowiedzi. 

Po pierwsze, poznaj firmę, do której chcesz aplikować. Znajdź jej stronę internetową 
i konta w mediach społecznościowych (zacznij je obserwować). Wyszukaj zakładki 
poświęcone karierze i sprawdź, czy prowadzi obecnie rekrutacje, a jeśli tak, to na jakie 
stanowiska. Eksperci podkreślają, że dobrym pomysłem może być dostanie się na staż, 
który pozwoli Ci lepiej poznać firmę, a zespołowi - lepiej poznać Ciebie i Twoje możliwości. 
Jednak już na szkolnych praktykach warto dać się zapamiętać w korzystny sposób, 
ponieważ w związku z postępującym niżem demograficznym, również cieszące się 
stosunkowo dużym zainteresowaniem ze strony kandydatów firmy z sektora komunikacji 
marketingowej, myślą o zatrudnianiu coraz młodszych pracowników. 

Zapytani eksperci wskazują kolejne możliwości, które warto mieć na uwadze. Firmy, 
prowadząc rekrutacje, zwracają się do swoich obecnych pracowników, by zaproponowali 
kandydatów. Słynny reżyser Woody Allen użył kiedyś w podobnym kontekście określenia: 
„kręć się w pobliżu”. Cytowany już Paul Arden stwierdził, że odpowiada ono idealnie 
poszukiwaniu zatrudnienia w marketingu, zachęcając tym samym do budowania relacji 
z podmiotami, z którymi jeszcze nie mamy formalnych związków. Wracając do istoty 
pomysłu – rekrutacje są kosztowne. Jeśli pracownicy polecą kandydatów, w pewnym 
stopniu wezmą odpowiedzialność za to, kogo rekomendują z przekonaniem, że sprawdzi 
się na danym stanowisku. Znają firmę od środka i dobrze rozumieją jej potrzeby. 
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Następne źródło przyszłych kadr stanowi portal profesjonalistów LinkedIn.com. Ten 
globalny serwis społecznościowy na początku miał charakter wirtualnego CV. Od kilku lat 
ma wersję polskojęzyczną i uległ znacznej rozbudowie. Pojawiły się profile firm 
i organizacji, grupy skupiające osoby zainteresowane zawodowo jakimś tematem, 
np. marketingiem w mediach społecznościowych. Powstały też newslettery. Konto 
na LinkedIn można założyć od 16 roku życia. Użytkownik zgadzając się na regulamin 
gwarantuje, że jego zawodowy profil zawsze będzie aktualny. Przede wszystkim 
eksponowane jest tu doświadczenie zawodowe, ale również informacje o edukacji, 
odbytych szkoleniach, publikacjach, zdobytych licencjach. Ponadto użytkownicy wskazują 
na swoje kluczowe umiejętności, które inni mogą potwierdzać. Można też otrzymywać 
rekomendacje i ich udzielać, pochwalić się wyróżnieniami i nagrodami, organizacjami, 
do których należymy i wreszcie zainteresowaniami. Na LinkedIn trzeba występować pod 
własnym imieniem i nazwiskiem. Należy też zadbać o dobre zdjęcie. Nawet jeśli brakuje Ci 
jeszcze doświadczenia zawodowego, bez wątpienia masz co w pisać w inne pola. Warto 
nauczyć się korzystać z serwisu, który może ułatwić Ci nie tylko zdobycie stażu lub pracy, 
ale też rozwinąć karierę. 

Poniżej przedstawiamy typowe strategie poszukiwania i zdobywania zatrudnienia, które 
podczas konferencji MarCom Skills Day, inaugurującej prace Sektorowej Rady 
ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej, przedstawił Wacław Kisiel-
Dorohinicki, autor książki: „Fundamenty kariery. Strategiczne poszukiwanie i zdobywanie 
pracy”. Oto one: 

 Każdej pracy - zgodnie z tą strategią mamy wytypowane wymarzone miejsce pracy, 
ale wybrana firma nie prowadzi obecnie rekrutacji do interesującego nas działu lub 
na wybrane stanowisko. Aplikujemy więc na inny etat, starając się następnie 
o przejście na zaplanowaną pozycję będąc już wewnątrz organizacji. Tu istotna 
uwaga dla sektora komunikacji marketingowej! W przypadku małych podmiotów, 
w których pracownicy odpowiadają przeważnie za więcej niż jedno zadanie 
(np. obsługę klienta i opracowania graficzne), szanse przejścia na inne stanowisko 
są większe, niż w dużych firmach, gdzie obowiązuje ściślejsza specjalizacja. 
Nim wybierzesz tę strategię, postaraj się upewnić, że przeniesienia wewnętrzne 
(wewnętrzne rekrutacje), mają w tej organizacji miejsce. 

 Płacy minimalnej - jeśli brakuje Ci jeszcze doświadczenia lub musisz podnieść 
swoje kwalifikacje (w odniesieniu do oczekiwań firmy wyrażonych np. w ofercie 
pracy), możesz zaoferować potencjalnemu pracodawcy gotowość pracy na danym 
stanowisku za najniższą stawkę w okresie próbnym, ale zaznaczając przy tym, że 
po nadrobieniu braków, czyli w momencie przedłużania umowy, wrócicie do 
negocjacji płacowych. 

 Wysokiego C - jeśli w sposób uzasadniony oceniasz swoje kwalifikacje jako bardzo 
wysokie, możesz konkurować z innymi „ceną w górę”, stawiając wysokie 
wymagania finansowe od początku, czyli pozycjonować się jako „produkt 
premium”. W tym wypadku Twoje ambitne oczekiwania co do wynagrodzenia, 
mają podkreślać, że warto w Ciebie zainwestować i że już masz oczekiwane 
kompetencje na bardzo wysokim poziomie. 

https://www.linkedin.com/
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 Budowania relacji - oznacza ona, że w myśl zasady: „trzeba znać ludzi, którzy znają 
ludzi” i wizji, że od zdobycia każdego numeru telefonu na świecie dzieli nas 
zaledwie pięć kontaktów pośrodku, inwestujemy w zbudowanie dobrych relacji 
z otoczeniem, z ludźmi, którzy mogą nas polecić potencjalnemu pracodawcy 
i udzielić rekomendacji. Słowem: „kręć się w pobliżu”. 

 Bycia krok przed - by stosować tę strategię należy dobrze orientować się w nowych 
inwestycjach w sektorze lub w naszej okolicy. Nim na budynku nowej firmy lub 
instytucji zawiśnie wiecha, już szykujesz się do przyszłych rekrutacji. Obserwujesz 
potencjalnego pracodawcę, poznajesz preferowane przez niego metody rekrutacji 
i oczekiwania wobec kandydatów. W momencie ogłoszenia pierwszego naboru 
będziesz dzięki temu przed innymi. 

 Wąskiej specjalizacji - oznacza, że rozwijamy karierę jako fachowiec specjalizujący 
się w określonych działaniach. Tu warto wiedzieć, jacy specjaliści i jakie 
kompetencje są w cenie, jakich fachowców brakuje i, oczywiście, jakie są prognozy 
dla branży. 

 Poszerzania zakresu oferowanych usług - ta strategia jest odwrotną stroną 
poprzedniej, a zatem stosując ją deklarujesz, że potrafisz pracować jako X, ale 
możesz też realizować część działań przypisanych do stanowiska Y. Najlepiej 
sprawdza się w przypadku mniejszych podmiotów, gdzie występuje większe 
przenikanie kompetencyjne między pracownikami. To na przykład może się okazać 
wartościowe w przypadku zastępowania pracowników podczas ich dłuższej 
nieobecności. Profesor Jarosław Górniak z Uniwersytetu Jagiellońskiego mówił 
swoim studentom, że jeśli będą mieli pomysł na siebie w danej firmie, zawsze 
znajdzie się ktoś, kto ich zatrudni. 

 Dobrego pierwszego wrażenia - stała inwestycja w techniki autoprezentacji. 
Odpowiednie przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych pozwala pokonać 
konkurencję. Tu istotna uwaga. W XXI wieku autoprezentacja zaczyna się już 
w Internecie. W zależności od branży 20-40% firm przyznaje się do odrzucenia 
kandydata ze względu na jego wizerunek w sieci i treści, które zamieszcza. Jak 
oceniasz swoje konta? Przyjmiesz się do pracy, czy się zawahasz? 

 Dogłębnej znajomości własnego zawodu (jajka sadzonego). Zależy ona od 
obserwowania trendów, jakie zachodzą w obszarze konkretnego zawodu 
(np. grafika), dzięki czemu kandydat zawsze jest na topie z nowinkami w branży. 
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Portfolio 

Przypuszczamy, że w Twojej szkole odbyły się już zajęcia z tworzenia CV (Curriculum Vitae), 
czyli zawodowego życiorysy, jednego z podstawowych dokumentów aplikacyjnych. Jeśli 
jeszcze takich nie było, poproście o ich przeprowadzenie szkolnych doradców 
zawodowych. Sektor komunikacji marketingowej stawia również na inną formę 
zawodowej autoprezentacji – na portfolio. 

Nazwa ta może Ci się kojarzyć z dokonaniami artystycznymi, gdzie rozumiana jest na 
przykład jako teczka z wybranymi pracami. Portfolio to jednak również prezentacja 
efektów uczenia się. Podczas zorganizowanych przez Sektorową Radę Kieleckich Dni 
Kariery w Komunikacji Marketingowej (2021 r.) przedstawicielki firmy Sales Tube, 
stanowiącej część GroupONE - Luiza Nowak i Martyna Strugińska - mówiły do studentów 
dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, jak myśleć 
o portfolio: Opowiedz co organizowaliście, jakie było Twoje zadanie, co zrobiłeś, żeby 
osiągnąć cel, jaki był efekt Twoich starań. Na przykład: przygotowywaliśmy studencką 
imprezę z okazji juwenaliów. Moim zdaniem było pozyskanie sponsorów. Przygotowałem 
prezentację, którą poprowadziłem dla reprezentantów dziesięciu firm. Dzięki temu udało 
się pozyskać pięciu sponsorów. 

 

 

 

Jak można zauważyć, takie rozumienie portfolio pozwala 
Ci podzielić się tymi doświadczeniami, które wynikają 
z Twojej aktywności. Nie na wszystkie musisz mieć więc 
podpisaną umowę. To szansa, żeby pokazać, czego 
jakieś działanie Cię nauczyło. Pomyśl o swoich 
aktywnościach i rozpisz je w następujący sposób: 

 Co robiliśmy? 

 Jakie było moje zadanie? 

 Co zrobiłam/co zrobiłem, żeby osiągnąć cel? 

 Jaki był rezultat moich działań? 

 Czego mnie to nauczyło? 

Za każde tak rozpisane działanie dodaj sobie 1 punkt 
doświadczenia. 
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See & Say to cykliczna impreza, której celem jest gromadzenie przez firmy z sektora 
komunikacji marketingowej portfolio kandydatów. Zgodnie z oficjalnymi statystykami, 
co piąty uczestnik See & Say otrzymał po spotkaniu propozycję pracy. Warto więc 
doskonalić tworzenie tego typu dokumentów i snucia atrakcyjnej opowieści o sobie 
w zawodowym kontekście. Dzięki wykonaniu wyzwania 1 jesteś o krok bliżej. Pamiętaj, 
żeby swoje zapisy skonsultować ze szkolnym doradcą zawodowym! 

Na koniec jeszcze jedna podpowiedź. Rekruterzy i headhunterzy analizując Twoje 
dokumenty i wizerunek internetowy, szukają odpowiedzi na trzy fundamentalne pytania. 
Czy kandydat:  

 ma – formalne kwalifikacje, oczekiwane przez pracodawcę? 

 umie – potrafi wykonać zadania, do realizacji których ma zostać zatrudniony? 

 zechce – pracować w danej firmie, na oferowanym stanowisku i na 
proponowanych warunkach (warunki płacy i pracy)? 

 

 

 

Znajdź w dowolnie wybranym portalu rekrutacyjnym 
(np. Pracuj.pl), lub w publicznej Centralnej Bazie Ofert 
Pracy trzy ogłoszenia pracy na różne stanowiska 
dodane przez firmy z sektora komunikacji 
marketingowej. Zaznacz w każdym warunki pracy 
i płacy (wynagrodzenie, możliwości rozwoju 
zawodowego, benefity pozapłacowe) oraz oczekiwania 
wobec kandydata. Odwiedź stronę internetową i social 
media firm, które dodały te propozycje pracy. Poszukaj 
wskazówek dla potencjalnych pracowników. Postaraj 
się zorientować, kogo dana firma najchętniej zatrudnia 
na takich stanowiskach. Zastanów się, czy to byłoby 
odpowiednie miejsce dla Ciebie, a jeśli tak, to pomyśl, 
jak najskuteczniej tam się dostać. Za każdą tak 
przeanalizowaną ofertę dodaj sobie 1 punkt wiedzy. 
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Poznaj stanowiska/specjalności 

Dzięki badaniu Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego możemy poznać kompetencje 
niezbędne do zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu charakterystycznego 
dla sektora komunikacji marketingowej. Za chwilę poznasz takie funkcje jak: 

 strateg 

 twórca treści (także: copywriter, content writer, specjalista ds. contentu) 

 graphic designer (grafik) 

 analityk 

 digital ekspert 

 media planner 

 project manager 

 dyrektor kreatywny 

 art director 

 account manager 

 producent 

 

Do każdego stanowiska lub zawodu dołączony został ekspercki komentarz, który pozwoli 
poznać Ci lepiej wyzwania związane z pełnieniem określonej funkcji. Będą też wyzwania, 
które pomogą Ci nie tylko gromadzić punkty wiedzy i doświadczenia, ale też… faktycznie 
zdobywać i wiedzę, i doświadczenie. 

  



 

 

 

14 
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Zgodnie z Branżowym Bilansem Kapitału Ludzkiego do zadań stratega należy tworzenie 
i nadzorowanie wdrożenia strategii komunikacji dostosowanej do potrzeb i preferencji 
klientów, uwzględniającej trendy i uwarunkowania rynkowe. 

Najważniejsze umiejętności, których ranga według ekspertów będzie rosła podczas 
najbliższych pięciu lat, to: 

 umiejętność tworzenia strategii marketingowej i umiejętność jej prezentowania 
klientom/interesariuszom, uwzględniając zasady działania branży,  

 umiejętność myślenia i działania w sposób innowacyjny i kreatywny. 

Kolejne istotne kompetencje to: 

 umiejętność analizowania i wyciągania wniosków - dostrzeganie złożonych relacji 
oraz powiązań między nimi, 

 umiejętność myślenia strategicznego - strateg potrafi wieloaspektowo analizować 
sytuację w kontekście przyszłych zdarzeń, 

 umiejętność efektywnego prowadzenia prezentacji i prezentowania wniosków oraz 
rekomendacji w przystępny i czytelny dla odbiorcy sposób, 

 umiejętność zarządzania relacjami i współpracy w zespole, 

 umiejętność efektywnego komunikowania się, czyli umiejętność tworzenia 
dobrego klimatu do wymiany myśli i opinii, formułowania rzeczowych argumentów 
i jasnych komunikatów. 

 

 

 

Wyszukaj w Branżowym Bilansie Kapitału Ludzkiego II - 
sektor komunikacji marketingowej tabelę zawierającą 
bilans kompetencji dla stanowiska stratega. Zwróć 
uwagę, jaką rolę w pełnieniu tej funkcji odgrywają 
kompetencje społeczne oznaczone w tabeli literą: S. 
Zastanów się, które z nich możesz rozwijać już dziś 
i gdzie możesz je doskonalić. Po zakończeniu działania 
przyznaj sobie 1 punkt wiedzy 

 

 

 

Korzystając ze zdobytych przed chwilą informacji, pomyśl jaka jest najważniejsza cecha 
stratega? Na kolejnej stronie zapoznasz się z opinią eksperta. Jeśli Wasze wskazania będą 
takie same, możesz sobie przyznać 1 punkt wiedzy.   
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Jaka jest najważniejsza cecha stratega? 

Z mojej perspektywy kluczowym do określenia najważniejszych cech stratega jest 
zrozumienie, na czym realnie polega jego/jej praca w środowisku agencji reklamowej. 
Strateg to w skrócie osoba, która musi zrozumieć pewnych ludzi, by zainspirować drugich. 
Co to oznacza? To, że do agencji reklamowej przychodzi klient, reprezentujący konkretny 
produkt/markę i to rolą stratega jest zrozumienie jego potrzeb i celów. Na podstawie 
analiz i rozmów z klientem musi on stworzyć tzw. brief kreatywny dla działu kreacji 
odpowiedzialnej za koncept reklamowy w zróżnicowanych mediach. Strateg musi więc 
zainspirować i odpowiednio nakierować team kreatywny tak, by stworzony przez nich 
koncept spełniał cele klienta, był zrozumiały, zachęcił konsumentów do oczekiwanej 
reakcji. Czy zatem jest jedna najważniejsza cecha, która powinna charakteryzować 
dobrego stratega? W moim przekonaniu nie! To mix zróżnicowanych umiejętności -
 od analizy i wyciągania wniosków, przez umiejętność syntezy i tworzenia jasnych 
rekomendacji, do umiejętności skutecznego komunikowania się z innymi i dużej dozy 
charyzmy, by przekonać zarówno klientów, jak i teamy kreatywne do tego, co należy 
zrobić.  

 

Barbara Niedziela 

Strategy Director 2012 Agency 
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Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego instruuje nas, że twórcą treści 1nazywamy osobę 
odpowiedzialną za planowanie, tworzenie i edytowanie treści, które mają zainteresować 
odbiorcę. Treści powinny być wartościowe i jednocześnie w wielu przypadkach mieć 
charakter perswazyjny. 

Podczas Kieleckich Dni Kariery w Komunikacji Marketingowej przedstawiciele firm 
z sektora zachęcali studentów do stałego doskonalenia umiejętności pisarskich. Wartość 
ma w tym wypadku „pisanie do szuflady”, każda rozprawka, wypracowanie i poprawny 
językowo post w social mediach. Pracodawcy wskazują ponadto, że będzie rosła wartość 
kandydatów, którzy cechują się etycznym postępowaniem. 

Twórca treści potrafi nie tylko komunikować się w sposób efektywny, ale też tworzyć 
angażujące komunikaty, a czasem wręcz opowieści (storytelling). Jednak oprócz samych 
talentów pisarskich, musi mieć również konkretne umiejętności techniczne, które 
w Bilansie Branżowego Kapitału Ludzkiego opisano w następujący sposób: znajomość 
wymagań w zakresie dobierania kroju i stopnia czcionki, interlinii, stylów, wielkości wcięć 
akapitowych, sposobu ustawienia tytułów i śródtytułów do składu komputerowego. 

 

 

Wypisz przynajmniej 5 skrótów klawiszowych 
programu Ms Word. Odpowiedz, jaką przydatną 
funkcję uruchamia klawisz F7. Wyszukaj w Internecie 
stronę Poradni Językowej PWN i sprawdź, czy 
rozpoczynanie wiadomości e-mail od słowa: „witam!”, 
jest poprawne. Po zakończeniu działań przyznaj sobie 
1 punkt wiedzy. 

 

 

 

Pomyśl, jak jeszcze, oprócz powyższych podpowiedzi, możesz doskonalić tworzenie treści. 
Na kolejnej stronie zapoznasz się z opinią eksperta. 

 

  

                                                             
1 Twórca treści (także: copywriter, content writer, specjalista ds. contentu) itd. w myśl tego, jak dziś 
podmioty sektora nazywają tę rolę. Stanowisk dotyczących tworzenia treści w sektorze jest dziś dużo więcej 
niż tych, które mieszczą się w kategorii "copywriter". Nazwa „copywriter” tradycyjnie raczej osadzona jest w 
paradygmacie reklamy niż np. środowisk tworzenia treści do Internetu lub PR-u. PR, agencje social media, 
agencje digitalowe  raczej w większości, do czynności związanych z kreowaniem treści do mediów 
społecznościowych zatrudniają człowieka od "contentu" niż "copywritera". Tego ostatniego zaproszą 
do stworzenia haseł reklamowych itp. I oczywiście jest też tak, że copywriter zajmuje się "contentem" do 
social media, ale znacznie rzadziej.  
 



 

 

 

19 

Jak doskonalić sztukę tworzenia treści (oprócz pisania do szuflady)? 

 

Pisać potrafi każdy. Ale popisać się? To inna bajka. Bo tworzenie dobrego tekstu to proces. 
Proces, którego najważniejszą zasadą jest uświadomienie sobie, że… nie piszesz dla siebie. 
To oni, czytelnicy, mają odkryć i zgodzić się z tym, co siedzi Ci w głowie.  

Otwarcie edytora tekstowego powinno być tak naprawdę ostatnim etapem Twojej pracy. 
Poprzedzić go powinno dokładne przemyślenie tekstu. Stwórz sobie plan, według którego 
odbiorca ma zgłębiać treść. Aha, pamiętaj też o dobrym researchu i sprawdzeniu faktów. 
Wszystko gotowe? Można zaczynać? Zatem…  

Pisz, co ciekawego przyjdzie Ci na myśl. Unikaj powtórzeń i językowych banałów. Zaskocz 
czymś niestandardowym. Żart? Cytat z filmu? Nawiązanie do hiphopowego kawałka? 
Wszystkie chwyty, które docenią inteligencję czytelnika, są dozwolone. Pamiętaj, że nie 
musisz tworzyć tekstu od A do Z. Nie masz pomysłu jak zacząć? Wystartuj od środka, 
małymi fragmentami. W ogóle nic Ci nie przychodzi do głowy? Wstań i przewietrz głowę. 
Samo przyjdzie. I skoncentruj się w stu procentach na przekazie. Edytowanie, czy ustalanie 
fontu zostaw na potem.  

Skończone? Zapisz i odstaw tekst, by ostygł. Wróć po jakimś czasie i przeczytaj go na 
chłodno. Odchudź o niepotrzebne słowa, uporządkuj akapity i szyki zdania. Zrób wszystko, 
by czytelnik złapał dobry rytm. Wszystko już wiesz? To teraz bądź mądry i pisz wiersze. 
Albo artykuły.  
Albo co tylko zechcesz!  

 

Sławomir Skowerski  

Head of Copywriting 

GoldenSubmarine 
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W Branżowym Bilansie Kapitału Ludzkiego zadania grafika opisano w następujący sposób: 
Grafik zajmuje się projektowaniem i publikowaniem materiału graficznego na podstawie 
badań lub wcześniej powstałej koncepcji. Robi to wykorzystując oprogramowanie 
komputerowe. Projekt graficzny powstaje z uwzględnieniem potrzeb i preferencji klientów, 
służy celom promocyjnym, reklamowym i wydawniczym. 

W opinii pracodawców najważniejszą cechą grafika jest kreatywność. Wskazali oni, 
że będzie rosło znaczenie etyki w zawodzie oraz znajomość obowiązujących regulacji 
prawnych, w tym ochrony danych osobowych. 

 

 

 

Wypisz, jakie znasz programy graficzne. Następnie 
zaznacz, z których potrafisz korzystać. Na końcu oceń 
samodzielnie, lub z pomocą nauczyciela zawodu, 
stopień znajomości każdego z programów. Następnie 
wyszukaj w dowolnie wybranym portalu rekrutacyjnym 
lub w Centralnej Bazie Ofert Pracy ofertę pracy 
na stanowisko grafika (graphic designera). Sprawdź, 
znajomość jakich programów jest wymagana 
w ogłoszeniu. Zastanów się, czy i na ile dobrze je znasz. 
Za wykonanie tych działań możesz sobie przyznać 
2 punkty wiedzy. 

 

 

 

Zastanów się, jak połączyć własne wizje artystyczne z oczekiwaniami klienta. Na kolejnej 
stronie poznasz opinię eksperta. 
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Jak połączyć własne wizje artystyczne z oczekiwaniami klienta? 

Potraktuj swoją wrażliwość, wyobraźnię i umiejętności jako narzędzia do realizacji 
konkretnych celów, które wspólnie z klientem ustaliliście. Dowiedz się od niego jak 
najwięcej o projekcie, który masz zrealizować. Nie ma głupich pytań. Czym więcej wiesz, 
tym lepiej dla Ciebie. Dzięki temu, unikniesz wielu nieporozumień np. pominięcia istotnych 
dla klienta elementów. Wiadomo, że każdy cel można zrealizować na milion sposobów, ale 
jeżeli sposób ma być naprawdę Twój, projektuj, podejmując świadome decyzje. Odpowiedz 
sobie na pytania: Czemu robię to właśnie tak, a nie inaczej? Czym się inspiruję i dlaczego? 
Czemu dany element jest właśnie w tym miejscu? Bo domyka kompozycje? Ok, to 
wystarczy. Prezentując projekt klientowi, opowiedz mu o tym. Dzięki temu łatwiej 
przekonasz go do swojej wizji, a to bywa najtrudniejszym elementem całego procesu. 
Nie bój się edukować klientów - pamiętaj, że to Ty jesteś specjalistą, do którego ktoś 
zwrócił się o pomoc. 

 

Mateusz Felsmann 

Founder & Member TWIN 
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Zgodnie z Branżowym Bilansem Kapitału Ludzkiego, analityk to pracownik, który 
odpowiada za gromadzenie danych z różnych źródeł i kanałów komunikacji. Osoba na tym 
stanowisku przetwarza, analizuje i wnioskuje na podstawie danych. Analityk dostarcza 
raporty wspierające podejmowanie decyzji strategicznych w firmach. 

Od razu warto zwrócić uwagę, że oprócz istotnych umiejętności z obszaru analizowania 
danych, ważne jest ich przedstawianie. Część ekspertów ds. rynku pracy uważa dziś wręcz, 
że atrakcyjne opowiadanie o danych, to zawód przyszłości. 

Potwierdza to BBKL, w którym zapisano m.in.: pracodawcy są zgodni, że jedną 
z najważniejszych kompetencji analityka jest umiejętność określania zapotrzebowania 
na konkretne informacje zarządcze oraz na różnego rodzaju dane. Pracodawcy prognozują, 
że na znaczeniu zyska znajomość automatyzowania danych w  zakresie analiz 
i modelowania statystycznego, w tym uczenia maszynowego oraz umiejętność wyjaśnienia 
złożonych kwestii analitycznych na spotkaniach klienckich w przystępny, czytelny dla 
odbiorców sposób. 

Analityk to zatem funkcja, która łączy w sobie wiedzę z obszaru przeprowadzania 
profesjonalnych analiz w oparciu o różne typy źródeł. Ma niezbędne umiejętności 
techniczne (zwróć uwagę na postępująca automatyzację procesów) i talenty 
komunikacyjne. Albert Einstein wyraził kiedyś powątpiewanie, czy ci, którzy nie potrafią 
czegoś wytłumaczyć w sposób prosty, w ogóle rozumieją przedstawiane zagadnienie. 
Warto to mieć na uwadze. 

Jakie umiejętności będą według BBKL zyskiwały w ciągu najbliższych lat? 

 umiejętność analizowania potrzeb środowiska biznesowego, a na podstawie 
danych wewnętrznych i zewnętrznych, przeprowadzenia analizy oraz wyciągania 
wniosków w kontekście procesów biznesowych, 

 umiejętność współpracowania tj. kooperowania z innymi na rzecz wypracowania 
najlepszych rozwiązań. 

Stale przydatne umiejętności na stanowisku analityka to według BBKL: 

 znajomość automatyzowania danych w zakresie analiz i modelowania 
statystycznego, w tym uczenia maszynowego, 

 umiejętność eksplorowania danych i wnioskowania na ich podstawie 
o preferencjach konsumenckich, trendach w rynku, 

 umiejętność analizy i wyciągania wniosków tj. dostrzeganie złożonych relacji oraz 
powiązań między nimi. 
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Wejdź na stronę Głównego Urzędu Statystycznego. 
Zapoznaj się z zawartością zakładki: „podstawowe 
dane”. Zwróć uwagę na graficzną formę 
przedstawienia wyników. Za działanie przyznaj sobie 
1 punkt wiedzy. 

 

 

 

Jak wyobrażasz sobie przedstawianie danych w przyszłości? Czy Twoim zdaniem są jakieś 
wizje z nurtu science-fiction, które faktycznie warto wcielić w życie? Na kolejnej stronie 
z wypowiedzi eksperta dowiesz się, jakich nowych narzędzi do analiz potrzebuje sektor 
komunikacji marketingowej (wizja przyszłości).  
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Jakich nowych narzędzi do analiz potrzebuje sektor komunikacji marketingowej (wizja 
przyszłości)? 

Sektor komunikacji marketingowej podlega tym samym trendom i mechanizmom, które 
mają wpływ na każdy inny sektor gospodarki: koniunktura, trendy konsumenckie, rosnąca 
presja na optymalizację działań w celu osiągnięcia wyższego ROI.  

Przybywa kanałów i form dotarcia do konsumenta, a role już funkcjonujących ewoluują. 
Oczekiwania i potrzeby konsumentów również nie pozostają bez zmian.   

W kontekście optymalizacji działań marketingowych toczą się dyskusje o zmianach lub 
tworzeniu nowego standardu pomiaru działań marketingowych. Dostępne na rynku 
narzędzia determinują dobór rozwiązania analitycznego stosowanego do pomiaru efektów 
kampanii. Dlatego też pojawiają się postulaty stworzenia uniwersalnej monety – miernika, 
który pozwalałby porównywać natężenie działań w różnych kanałach komunikacji 
(reklamie programatycznej, telewizji linearnej i nielinearnej, VOD czy OOH) – oraz 
wprowadzenia doskonalszych mierników jakości kontaktu z przekazem reklamowym. 

Poszukiwanie rozwiązań idealnych to nęcący pomysł. Ułatwia oddalanie momentu podjęcia 
decyzji o wdrożeniu systematycznego pomiaru efektów działań marketingowych, bo może 
warto zaczekać, aż pojawi się nowe narzędzie, nowy wskaźnik? 

W Dentsu zachęcamy naszych klientów, aby monitorowali efekty działań  reklamowych 
w sposób stały, powtarzalny i wystandaryzowany. Rozwiązania analityczne dopasowujemy 
do specyfiki branży klienta i do jakości danych z dostępnych monitoringów. 

 

Dagmara Robak 

Research & Survey Analytics Director 

Dentsu Polska 
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Jak wskazuje Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego, stanowisko to ma różne nazwy. Możesz 
się zatem spotkać również z takimi określeniami jak: Digital Manager, Digital Marketing 
Manager, Specjalista/Manager ds. e-marketingu, Specjalista/Manager ds. online 
marketingu. Nie zmienia to jednak faktu, że osoba na stanowisku digital eksperta 
odpowiada za optymalny dobór mediów i narzędzi cyfrowych/digitalowych, w największym 
stopniu pozwalających zrealizować cel biznesowy np. wzrost świadomości marki. 

Jak będzie rozwijał się ten zawód? Zgodnie z wynikami BBKL pracodawcy prognozują, że na 
znaczeniu zyskają kompetencje specjalistyczne osób na tym stanowisku, czyli znajomość 
zasad prowadzenia lub koordynacji różnego rodzaju kampanii DIGITAL oraz 
wykorzystywanie tej wiedzy w praktyce w celu realizacji skutecznych działań. Na znaczeniu 
zyska również znajomość koncepcji i technik wspierających oddziaływanie na konsumenta 
(usability, influencer marketing, content marketing) oraz customer journey na styku digital 
i non digital. 

Jak można zauważyć, bycie specjalistą w tej dziedzinie, to zdecydowanie więcej, 
niż umiejętność prowadzenia swojego profilu w mediach społecznościowych i zdobywania 
zasięgów dla własnych komunikatów. Istotne jest zorientowanie na potrzeby klienta, czyli 
planowanie działań na rzecz kogoś innego i w jego interesie. Dobór takich metod 
i narzędzi, które będą pasowały nie tylko do jego grupy docelowej lub mody, ale też do 
niego samego. Autentyczność i naturalność przekazów jest szalenie istotna - zwłaszcza 
młodzi odbiorcy są uczuleni na sztuczność. Czy zgadzasz się z nami? 

Najistotniejsze kierunki rozwoju kompetencyjnego dla Digital eksperta na najbliższe 5 lat 
stanowią według BBKL: 

 znajomość ekosystemu kanałów digitalowych oraz modeli biznesowych np. e-
commerce, 

 znajomość zasad prowadzenia lub koordynacji kampanii DIGITAL video display, 
SEO, PPC (reklamy mobile, e-mail marketing z baz obcych, reklamy w social media), 
sieci afiliacyjne, ogłoszenia w sieci, influencerzy płatni, nowe formy reklamy itd., 

 umiejętność myślenia, działania innowacyjnego i kreatywnego tj. poszukiwania 
nowych pomysłów i rozwiązań. 

Nie stracą przy tym na znaczeniu takie umiejętności, jak: 

 znajomość koncepcji i technik wspierających oddziaływanie na konsumenta 
(usability, influencer marketing, content marketing) oraz customer journey 
na styku digital i non digital, 

 umiejętność wykorzystywania kanałów cyfrowych i dobieranie odpowiednich 
narzędzi, 

 umiejętność efektywnego komunikowania się poprzez umiejętnie przedstawianie 
swojego pomysłu tak, by uruchomił wyobraźnię odbiorcy. 
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Sprawdź znaczenie takich pojęć jak: usability, 
influencer marketing, content marketing, customer 
journey. Za działanie przyznaj sobie 1 punkt wiedzy. 

 

 

 

 

Na następnej stronie zapoznasz się z wypowiedzią eksperta na temat: jak przygotować się 
do współpracy z jednostkami sztucznej inteligencji. Pomyśl, czy powszechne zastosowanie 
w procesach komunikacji AI (sztucznej inteligencji) to szansa, czy zagrożenie dla ludzkości? 
Zaproponuj w szkole zorganizowanie debaty na ten temat. Jeśli uda Ci się (Wam, jeśli 
będziecie działać większą grupą) do niej doprowadzić, możesz (możecie) przyznać sobie 
1 punkt doświadczenia.  
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Jak przygotować się do współpracy z jednostkami AI? 

Sztuczna Inteligencja coraz mocniej wchodzi w strefy marketingu cyfrowego. Ważne jest 
poznanie miejsc, w których się ją stosuje po to, aby zwiększyć efekty działania 
marketingowego oraz opanować narzędzia ją wykorzystujące.  

Najpopularniejszymi obszarami wykorzystującymi AI są: 

1. Optymalizacja doświadczeń klienta i ich personalizacja 

Zastosowanie sztucznej inteligencji pozwala dostarczać zarówno lepiej 
spersonalizowane oferty, które uwzględniają znacznie więcej kryteriów, niż wyłącznie 
klasyczne odgórne określenie grup docelowych. 

2. Lepsze zarządzanie procesami i ich automatyzacja 

Wiele procesów dzięki sztucznej inteligencji może działać sprawniej, szybciej a często 
w sposób zautomatyzowany. Systemy te pozwalają tworzyć scenariusze komunikacji - 
AI dostosowuje kolejne działania tak, aby wyręczyć handlowca. 

3. Zarządzanie danymi i podejmowanie decyzji na ich podstawie 

To najbardziej przyszłościowe zastosowanie AI - wykorzystanie jej do pracy z olbrzymią 
ilością danych. Najczęstszym celem takiego działania jest wprowadzenie w organizacji 
modelu zarządzania w oparciu o dane. 

Podsumowując, obszary w których wykorzystywana jest sztuczna inteligencja, rozwijają się 
niezwykle dynamicznie. Jest to absolutnie przestrzeń, w której powstaje najwięcej 
startupów, ale też obserwujemy największe zainteresowanie i inwestycje ze strony 
największych firm technologicznych świata. Uważna obserwacja technologii 
wykorzystujących sztuczną inteligencje może być źródłem zarówno inspiracji przy 
tworzeniu własnych produktów, jak i uczynić cię ekspertem w wykorzystywaniu ich, 
aby lepiej pomóc organizacji, z która zwiążesz swoją przyszłość. 

 

Tomasz Woźniak 

CEO Future Mind 
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W niepewnych czasach, w których fundamentalne znaczenie ma dostęp do wiarygodnych 
informacji, rola mediów znów rośnie. Tym samym i stanowisko media plannera zyskuje 
na znaczeniu. Według Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego, osoba piastująca taką 
funkcję odpowiada za realizowanie kampanii reklamowych, monitoruje, optymalizuje 
i planuje wykorzystanie mediów. Media planner odpowiada również za ich zakup. 
Pracownik na tym stanowisku definiuje kluczowe wskaźniki efektywności oraz analizuje ich 
skuteczność, a ponadto odpowiada za osiągnięcie celów krótkookresowych kampanii 
taktycznych oraz długookresowej strategii komunikacyjnej. 

Jaką kompetencję, według BBKL, zatrudnieni na tym stanowisku pracownicy powinni 
rozwijać w pierwszej kolejności? Odpowiedź brzmi: optymalizowania emisji kampanii 
w czasie rzeczywistym i na bieżąco modyfikowanie jej parametrów w odniesieniu do celu 
i budżetu mediowego. 

Media planner musi również potrafić analizować badania mediowe i znać dane dotyczące 
reklam internetowych, ale też umieć negocjować z klientem w celu wyboru najbardziej 
optymalnego rozwiązania. 

 

 

 

Sprawdź cennik produkcji i emisji spotów w lokalnej 
stacji radiowej. Zwróć uwagę, jaką ma słuchalność 
i do jakiej grupy wiekowej dociera. Następnie ustal 
ceny opublikowania reklamy w lokalnej prasie 
drukowanej oraz w lokalnym portalu internetowym 
(pamiętaj o kosztach opracowania graficznego). 
Zaplanuj minimalny budżet tygodniowej kampanii, 
wykorzystującej te trzy kanały komunikacji. 
Po wykonanym działaniu przyznaj sobie 1 punkt wiedzy 
i  1 punkt doświadczenia. 

 

 

 

Czy Twoim zdaniem media tzw. tradycyjne (prasa, telewizja, radio) to perspektywiczne 
miejsce dla reklamy? Na następnej stronie poznasz opinię eksperta. 
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Czy media tradycyjne to perspektywiczne miejsca dla zamieszczania w nich reklamy? 

Zdecydowanie tak. Od lat wieszczy się schyłek kanałów tradycyjnych, a jednak wciąż 
trzymają się całkiem nieźle. Co więcej – dostosowują się do rosnących oczekiwań 
reklamodawców oferując to, co do tej pory zarezerwowane było dla mediów cyfrowych – 
precyzję dotarcia do konsumenta. Jesteśmy u progu rewolucji w planowaniu kampanii TV – 
pierwsze testy Addressable TV pokazują, że telewizja przestaje być typowo masowym 
medium z jednym komunikatem do wszystkich. Perspektywa precyzyjnego dotarcia na 
poziomie gospodarstwa domowego znacząco rozszerza potencjał TV jako medium, 
zarówno dla dużych telewizyjnych reklamodawców, jak i mniejszych marek, dla których 
zasięg ogólnopolski był nieefektywny. Podobnie jest z reklamą zewnętrzną. O ile w tym 
przypadku możliwość precyzyjnego geo-targetowania była oczywistością, to nie zawsze 
wystarczało to, by dotrzeć do konkretnej grupy odbiorców. Teraz, wykorzystując dane 
i wiedzę o tym, jak przemieszczają się konsumenci, możemy bardzo dokładnie wybierać 
nośniki OOH, tak by trafiać z przekazem do interesującej markę grupy celowej. Na koniec 
kino – medium najbardziej dotknięte przez pandemię, a które przed Covid-19 z roku na rok 
przyciągało coraz większą widownię. Tutaj wiele zależy od strategii producentów 
i dystrybutorów – czy pozostaną przy kinie, czy przeniosą premiery do płatnych serwisów. 
Z drugiej strony kino też się zmienia, powstają bardziej kameralne miejsca, w których 
kluczowe staje się całościowe doświadczenie /customer experience/ wychodzące daleko 
poza obejrzenie filmu. Nowego znaczenia nabiera określenie „pójść do kina”. 

 

Katarzyna Baranowska 

Strategic Expertise Director Wavemaker  
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Kolejnym stanowiskiem, które przybliża Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego, jest project 
manager. Zgodnie z opisem, osoba zatrudniona na takim stanowisku odpowiada 
za całościową koordynację projektów, współpracę z klientem biznesowym, dostawcami 
usług IT, partnerami biznesowymi i innymi podmiotami w celu realizacji wymagań 
kontraktowych. 

Z dalszej części opisu tego stanowiska wynika, że najważniejsza jest umiejętność dzielenia 
się wiedzą i doświadczeniem oraz znajomość dobrych praktyk i metodyki zarządzania 
projektami oraz znajomość narzędzi usprawniających komunikację w projekcie. Eksperci 
prognozują, że w najbliższej przyszłości na znaczeniu zyska znajomość metodyk do 
zarządzania projektami oraz zasad etycznego postępowania i regulacji w obszarze 
komunikacji marketingowej. Kluczowe znaczenie może mieć otwartość na zmiany poprzez 
wykazywanie gotowości do akceptacji nowych rzeczy, wartości, idei oraz zasad. 

Podczas dyskusji na temat rezultatów BBKL, która odbyła się 10 marca 2022 roku w trakcie 
zorganizowanego przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości spotkania online, 
zatytułowanego: „Pomiędzy automatyzacją procesów marketingowych a komunikacją 
Human To Human (H2H)”, uczestnicy zwrócili jeszcze uwagę na umiejętność zarządzania 
zespołem wielopokoleniowym i wielokulturowym, pracującym w formie hybrydowej, 
a zatem, gdy cześć członków grupy dostępnych jest tylko online. 

Zgodnie z wynikami Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego, kolejnymi umiejętnościami, 
których znaczenie będzie rosło są: znajomość dobrych praktyk i narzędzi poszukiwania 
przyczyn problemów, znajomość metodologii i technik wspomagających twórcze myślenie i 
poszukiwanie nowych pomysłów (np. Design thinking, burza mózgów, mind mapping, 
myślenie lateralne). 

 

 

 

 

Na kolejnej stronie zapoznasz się z opinią eksperta 
na temat cech, które powinien mieć project manager 
zarządzający zróżnicowanym zespołem pracującym 
w środowisku hybrydowym. Wyobraź sobie, że stoisz 
na czele grupy, w której razem pracują osoby w bardzo 
różnym wieku (np. od 16 do 60 lat). Pomyśl, jak 
członkowie grupy powinni czuć się w grupie, 
by współpracować skutecznie? Zastanów się, 
jak zbudować dobrą atmosferę sprzyjająca osiąganiu 
celów. Za działanie przyznaj sobie 1 punkt wiedzy. 
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Jakie trzeba mieć cechy charakteru, aby radzić sobie w zarządzaniu zróżnicowanym 
zespołem działającym w środowisku hybrydowym? 

W najbardziej aktualnie powszechnym modelu pracy hybrydowej, zdecydowanie prościej 
jest odpowiedzieć na pytanie, jakich cech należałoby się wyzbyć.  

Zróżnicowane środowisko zespołów prowadzi do powstawania oryginalnych i twórczych 
rozwiązań. Bardzo często składa się na nie kilka silnych, całkowicie odmiennych 
osobowości. Żeby zespół pracował jak najbardziej efektywnie, należy w mniejszym stopniu 
skupić się na dostosowaniu do pojedynczych jednostek, a bardziej na wykorzystaniu ich 
potencjału w grupie. Stąd też lepiej sprawdzają się spotkania w szerszym gronie (pełniące 
też funkcję integracyjną dla zespołu), rzadziej natomiast statusy 1:1 (co nie znaczy, 
że powinno się je całkowicie pominąć). 

Po drugie, dobrze jest ograniczyć cechy over-controllingu. Z jednej strony, nadmierna 
potrzeba sprawdzania projektów na każdym ich etapie, monitorowania pracy wszystkich 
członków zespołu, wzbudza u nich poczucie zwątpienia i braku zaufania. Z drugiej strony 
ogranicza kreatywność, samodzielne myślenie, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach 
kryzysowych. Zwiększenie samodzielności wśród członków zespołu, jest pewną formą ich 
docenienia, zwiększa też poczucie wartości. 

Po trzecie, dobry project manager nie ogranicza się tylko do jednego stylu zarządzania. 
Potrafi pełnić różne role w zależności od typu projektu, jego stopnia trudności czy rodzaju 
spotkania, w którym uczestniczy wraz zespołem. W sytuacji dużego napięcia, w trudnych 
zadaniach, paradoksalnie lepiej może sprawdzić się partnerski styl zarządzania, z dużą 
dozą empatii. Bardziej stanowczy i autorytarny ton możemy przyjąć dla prostych 
projektów, z krótkim okresem na wykonanie. Wszystko zależy od potrzeb zespołu, 
najważniejsze jest w tym wypadku elastyczne podejście. 

Małgorzata Mazurek 

Integrated Communication Deputy Director at Wavemaker 
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Jak przystoi dyrektorskiej funkcji, stanowisko dyrektora kreatywnego ma jeden 
z najbogatszych opisów spośród wszystkich zdiagnozowanych w Branżowym Bilansie 
Kapitału Ludzkiego. Wynika z niego, że dyrektor kreatywny odpowiada za planowanie, 
opracowywanie, koordynowanie i nadzorowanie wszystkich prac związanych z procesem 
kreacji. Wpływa na wizerunek marki. 

Z tego krótkiego komunikatu można wywnioskować, że kreatywność nie tylko da się 
zaplanować, ale również ją pobudzać i nią zarządzać! Pamiętaj, że praca w komunikacji 
marketingowej to przeważnie praca terminowa. 

Według BBKL w najbliższej przyszłości na znaczeniu zyskiwać będą takie umiejętności jak: 
umiejętność aktywnego uczestnictwa w preselekcji i zarządzaniu kreacją i marką oraz 
przyczynianie się do przygotowania media planu, znajomość aktualnych trendów, 
kompetencje specjalistyczne tj. znajomość tworzenia Key Visuali i materiałów graficznych 
na potrzeby kampanii reklamowych. Na znaczeniu zyskają również kompetencje liderskie 
(w związku z pełnieniem stanowiska kierowniczego), szczególnie umiejętność mentoringu 
i coachingu menedżerskiego, rozwijanie potencjału pracowników oraz umiejętność 
zarządzania zespołem kreatywnym. Wielu pracodawców prognozuje również, że na 
stanowisku dyrektora kreatywnego bardziej pożądana stanie się znajomość zasad 
etycznego postępowania. 

Do tego zbioru należy dołączyć jeszcze następujące uwagi: pracodawcy z sektora są prawie 
jednomyślni, podkreślając wysoką wartość znajomości procesu transformacji cyfrowej, 
w ramach którego organizacje przechodzą w kierunku nowych sposobów myślenia 
i działania dzięki wykorzystaniu potencjału mediów społecznościowych, technologii 
mobilnej i innych innowacyjnych rozwiązań oraz umiejętności analizowania i wyciągania 
wniosków. 

Pełnienie tak znaczącej funkcji wymaga łączenia w sobie wielu talentów i umiejętności, 
m.in.: zarządzania zespołem i dbania o dobrą atmosferę pracy, nadzoru nad wszystkimi 
projektami jednocześnie, ale też wspierania procesów kreatywnych. Cały czas trzeba się 
też doskonalić, by znać trendy i wiedzieć, w jakim obszarze podnosić kompetencje 
współpracowników oraz własne. 

 

 

 

 

 

Sprawdź w sieci, czym jest Key Visual. Za działania przyznaj 
sobie 1 punkt wiedzy. 
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Z opisu stanowiska zawartego w Branżowym Bilansie Kapitału Ludzkiego wynika, że w jego 
wnętrzu rywalizują niejako kompetencje kreatywne i zarządcze. Na kolejnej stronie 
poznasz odpowiedź eksperta na pytanie: co jest najważniejszą praktyczną kompetencją 
dyrektorki / dyrektora kreatywnego? 

 

Co jest najważniejszą praktyczną kompetencją dyrektorki / dyrektora kreatywnego? 

By wyczerpująco odpowiedzieć, powinienem przybliżyć specyfikę typowego zespołu 
kreatywnego i pracujących w nim osób. Często wywodzą się one z uczelni artystycznych, 
humanistycznych. To ludzie silnie utożsamiający się z tym, co tworzą. Przywykli do sytuacji, 
w której sami są własnymi recenzentami. By stworzyć coś, z czego będą w pełni 
zadowoleni, potrzebują wielu podejść, eksperymentów, jednym słowem – mają silną 
potrzebę swobody artystycznej i czasu. 

Tymczasem w agencji reklamowej zderzają się z inną rzeczywistością. Muszą dopasować 
swoją twórczość do narzuconych wytycznych. Działają pod presją czasu. Ich praca jest 
nieustannie recenzowana – czy to przez bezpośrednich przełożonych, przez dział strategii, 
przez klienta, czy wreszcie przez konsumentów podczas badań. 

Najważniejszą kompetencją dyrektorki czy dyrektora kreatywnego jest moim zdaniem 
umiejętność poradzenia sobie z napięciami wynikającymi z powyższego dysonansu, 
szczególnie wśród pracowników najmłodszych stażem, zarządzenie oczekiwaniami, 
ambicjami i stresem, utrzymanie poziomu motywacji. Najlepsze dyrektorki i dyrektorzy 
kreatywni potrafią sprawić, że to niełatwe środowisko pracy staje się bardziej przyjazne 
twórczym osobom.  

Dawid Szczepaniak 

VMLY&R | Chief Creative Officer Poland 
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W potocznym myśleniu o projektach mających charakter użytkowy, rzadko skupiamy się 
na ich często wysokich walorach artystycznych. Czuwa nad nimi art director. Branżowy 
Bilans Kapitału Ludzkiego tak przybliża to stanowisko: art director odpowiada za 
planowanie, opracowywanie, koordynowanie i nadzorowanie wszystkich prac związanych 
z procesem kreacji mających na celu zapewnienie optymalnego poziomu artystycznego 
prowadzonych projektów. 

Na jakie umiejętności będzie rosło zapotrzebowanie dla tej funkcji w ciągu najbliższych 
5 lat? Według BBKL istotna będzie: umiejętność opiniowania wizji artystycznej, kreacji, 
materiałów, pomysłów współpracowników. A zatem art director to nie tylko artysta 
i menadżer, ale również konstruktywny krytyk! 

Nieodzowna jest i będzie w przewidywalnej przyszłości znajomość trendów, ale również 
teorii i technik wymaganych do komponowania, produkcji i wykonywania danej kreacji. 
Ponadto wzrośnie zapotrzebowanie na kompetencje liderskie: umiejętność nadzorowania 
zgodności pracy działu kreatywnego z założeniami koncepcji artystycznej kreacji oraz 
wskazywania ryzyka i możliwych konsekwencji, umiejętność wykazywania odwagi 
decyzyjnej. Ważną kompetencją art directora, której znaczenie będzie rosło w przyszłości, 
jest umiejętność kreatywnego myślenia. 

Art director powinien również umieć w sposób harmonijny i niekonfliktowy 
współpracować z innymi. Nie wyklucza to oczywiście wykazywania się asertywnością. 

 

 

 

 

Poznaj podstawy konstruktywnej krytyki i postaraj się 
je zastosować w życiu. Za przyswojenie informacji 
przyznaj sobie 1 punkt wiedzy, za posłużenie się tą 
wiedzą w praktyce, przyznaj sobie 1 punkt 
doświadczenia. 

 

 

 

Na kolejnej stronie zapoznasz się z wypowiedzią eksperta na następujący temat: 
czy w komunikacji marketingowej przydaje się bardziej znajomość sztuki i zachodzących 
w jej obszarze trendów, czy własny talent plastyczny?  

A ty, jak uważasz? 
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Czy w komunikacji marketingowej przydaje się bardziej znajomość sztuki i zachodzących 
w jej obszarze trendów, czy własny talent plastyczny? 

Czasem wystarczy to pierwsze. Ale idealny kandydat lub kandydatka posiadają obydwie 
kompetencje. 

Na rynku wciąż funkcjonują bardzo różne modele agencji reklamowych. W niektórych 
z nich art director jest osobą odpowiedzialną za wyznaczanie kierunku artystycznego 
i nadzór nad pracą designerów w dziale zwanym Studio. Sama lub sam nie otwiera 
programów do projektowania graficznego. Jest osobą pilnującą, by wszystko wyglądało 
zgodnie z jej lub jego wizją.  

Wraz ze wzrostem tempa pracy w reklamie oraz ze zmianą specyfiki zadań, jakie 
najczęściej trafiają do agencji reklamowych, ten model powoli odchodzi do lamusa. 
Najbardziej ceni się art directorów, którzy potrafią samodzielnie stworzyć piękną wizualnie 
prezentację, zaprojektować key visual i najważniejsze formaty reklamowe, znają podstawy 
obsługi programów do edycji video lub animacji, a wręcz podstawy projektowania 
cyfrowego. Oczywiście najbardziej specyficzne zadania projektowe - dajmy na to tworzenie 
aplikacji mobilnych - zawsze trafią w ręce ekspertów wyspecjalizowanych w tym wąskim 
wycinku. Nie zmienia to faktu, że na najwyższą wypłatę może liczyć osoba sama świetnie 
odnajdująca się i we współczesnych trendach, i we współczesnym projektowaniu 
graficznym.  

Dawid Szczepaniak 

VMLY&R | Chief Creative Officer Poland 
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Account manager, zwany inaczej opiekunem klienta lub specjalistą ds. relacji z klientem, 
to z jednej strony stanowisko bardzo popularne, z drugiej w różnych firmach może się 
z nim wiązać nieco inny zakres obowiązków. Według Branżowego Bilansu Kapitału 
Ludzkiego: osoba na tym stanowisku odpowiada za pozyskiwanie i utrzymywanie 
długoterminowych kontaktów z klientami firmy, jak również za realizację planów 
sprzedażowych i przygotowywanie oferty handlowej. Account manager uczestniczy 
w procesie tworzenia produktów komunikacji marketingowej (reklamowych i 
promocyjnych oraz kontentu reklamowego). W praktyce oznacza to nie tylko zrozumienie 
potrzeb klienta, ale również przedstawienie mu oferty w atrakcyjny, działający na 
wyobraźnię sposób. 

Account manager musi mieć talent do budowania trwałych relacji, do orientowania się 
w potrzebach klienta i dobrego ich zrozumienia. Przydatna jest bez wątpienia umiejętność 
aktywnego słuchania i wyciągania wniosków, a także zdolności perswazyjne (gdy dla 
osiągnięcia celu można zaproponować lepsze rozwiązanie, niż pierwotnie oczekiwane 
przez klienta). Nie zaszkodziłby też talent do czytania w myślach, a pisząc serio, do 
zwracania uwagi na niezwerbalizowane potrzeby klienta. Zdarza się, że poszukując 
możliwości zorganizowania kampanii marketingowej, account manager stara się rozwiązać 
de facto całkiem inny problem. Przykłady możesz znaleźć w książce Paula Ardena 
„Nieważne jak dobry jesteś. Ważne jak dobry chcesz być”. 

Zgodnie z BBKL, account manager powinien mieć i stale rozwijać następujące 
kompetencje: 

 znajomość typologii klientów i technik sprzedażowych oraz negocjacyjnych, 

 znajomość zasad przygotowywania ofert, prezentacji produktu, eksponowania 
korzyści i przystępowania do przetargów/konkursów, 

 znajomość zasad nawiązywania i utrzymywania relacji z kontrahentami, 

 znajomość metod analizy efektywności własnych działań sprzedażowych 
i doradczych, 

 umiejętność szczegółowej analizy potrzeb klienta, pełnienie roli doradczej 
(na podstawie wytycznych klienta i jego celów potrafi przygotować brief na 
kampanię reklamową oraz personalizować oferty), 

 umiejętność merytorycznego nadzoru powstawania kampanii/treści reklamowych, 
które spełniają założenia klienta oraz są spójne ze strategią marki, 

 umiejętność planowania własnej pracy na bazie analizy celów własnych 
i potencjału klienta oraz możliwości długoterminowej współpracy, 

 umiejętność negocjowania i sprzedawania tak, by realizować sprzedaż w sposób 
zapewniający ponowne zakupy klienta, 

 umiejętność radzenia sobie z obiekcjami i zastrzeżeniami, 

 dążenie do rozwoju poprzez stwarzanie i wykorzystywanie sposobności do 
nabywania nowej wiedzy i umiejętności, 

 umiejętność budowania i utrzymywania relacji biznesowych z klientami oparte 
na partnerstwie, 

 umiejętność budowania zaufania do firmy i marki. 
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W ciągu najbliższych pięciu lat według BBKL wzrośnie zapotrzebowanie na następującą 
wiedzę i  umiejętności: 

 znajomość rynku, firm i instytucji realizujących działania komunikacji 
marketingowej oraz realizowanego przez nich zakresu usług oraz orientowanie się 
ogólnie w poziomie ich cen, 

 posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu produkcji kontentu reklamowego np. 
foto, video, dźwięk, DTP, 

 umiejętność współpracowania ze wszystkimi działami wewnątrz agencji oraz ze 
wszystkimi partnerami zewnętrznymi w zakresie pracy nad kampanią reklamową, 

 umiejętność „zamykania sprzedaży” i zapewniania wsparcia posprzedażowego 
klientowi oraz czuwania nad spójnością realizowanych projektów, 

 umiejętność efektywnego komunikowania się, czyli umiejętne przedstawienie 
swojego pomysłu tak, by uruchomił wyobraźnię odbiorcy, 

 umiejętność współpracowania, czyli kooperowania z innymi na rzecz 
wypracowania najlepszych rozwiązań. 

 

 

 

 

Poznaj podstawowe techniki aktywnego słuchania. Za 
przyswojenie informacji przyznaj sobie 1 punkt wiedzy, 
a za ich wykorzystanie podczas rozmowy - 1 punkt 
doświadczenia. 

 

 

 

 

 

Account manager pełni bardzo istotną, reprezentacyjną funkcję. To z nim klient może 
utożsamiać całą firmę, jej profesjonalizm, kreatywność, możliwości, podejście 
i zaangażowanie w sprawy ludzi, dla których świadczy usługi. 

Na kolejnej stronie zapoznasz się z wypowiedzią eksperta na temat, jak rozwijać 
umiejętności komunikacyjne, aby właściwie odczytać oczekiwania klienta. 
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Jak rozwijać umiejętności komunikacyjne, aby właściwie odczytać oczekiwania klienta? 

Cyfryzacja, globalizacja, komodyzacja oraz wzrost konkurencyjności postawiły nowe 
wyzwania w obszarze komunikacji oraz procesów zarządzania projektami. Często, 
to komunikatywność i właściwe odczytanie oczekiwań klientów, jest wyznacznikiem 
naszego sukcesu. Chcąc rozwijać tę kompetencję, powinniśmy przede wszystkim, cały czas 
pracować nad uważnością słuchania, więcej słuchać niż mówić. Aktywne słuchanie, 
obserwacja i zachowanie odpowiedniego rytmu rozmowy, jest ważne szczególnie 
w relacjach służbowych z klientem. Tylko dokładne poznanie potrzeb klienta, pomoże nam 
w rozwiązaniu jego problemu. W tym celu, przed spotkaniem, powinniśmy poznać 
wcześniej najważniejsze, dostępne na rynku informacje o naszym kliencie oraz 
przygotować odpowiednie pytania, wykorzystując media społecznościowe, które pozwalają 
zobaczyć ważne elementy z „życia firmy i klienta”. Zadawanie właściwych pytań, jest 
kluczowe w rozmowie i odczytywaniu potrzeb.  

Kolejnym ważnym elementem jest jasne formułowanie swoich wypowiedzi, dostosowując 
język do rozmówcy oraz do sytuacji, dbając przy tym o poprawność wypowiedzi.  

Komunikacja z klientem powinna być procesem ciągłym, na każdym etapie projektu. 
To pozwoli na uzupełnianie i aktualizację wiedzy oraz oczekiwań, bieżące dzielenie się 
wiedzą, a nawet współkreowanie z klientem nowych rozwiązań. Tym samym jesteśmy 
wstanie w sposób systematyczny rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne.  

Powinniśmy starać się, jak najczęściej prosić klientów o feedback, wyciągać wnioski, które 
będą punktem wyjścia do realizacji treningu umiejętności interpersonalnych.  

 

Dorota Bieniek-Kaska 

Prezes Zarządu & CEO 

LoveBrands Group 
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Słowo producent zapewne jest Ci znane. Wiąże się zarówno z branżą filmową, jak 
i muzyczną. Słyszysz o nich w informacjach, kto był producentem najnowszej płyty lub 
kinowego hitu. Czy to skojarzenie pasuje do sektora komunikacji marketingowej? 
Sprawdźmy! Według Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego osoba na tym stanowisku 
odpowiada za realizację utworu (np. klip, spot reklamowy, krótki audiowizualny utwór, 
utwór muzyczny itd.). Adaptuje założenia briefu, dobiera twórców i produkcję. Dostarcza 
utwór klientowi i przygotowuje go do emisji. 

Jakie są najważniejsze kompetencje producenta? Według BBKL to znajomość przepisów 
prawa regulującego działalność filmową i działalność reklamową oraz znajomość 
przepisów prawa autorskiego. Na tym stanowisku prognozowany jest wzrost 
zapotrzebowania na następujące kompetencje liderskie: umiejętność wspierania i rozwoju 
twórców filmowych i stałego poszerzania swojej orientacji w zakresie nowych talentów 
filmowych, wykazywanie odwagi decyzyjnej czy umiejętności organizacyjne i znajomość 
metodyk zarządzania. 

Producent powinien rozwijać następujące umiejętności: 

 umiejętność definiowania założeń budżetowych produkcji oraz zarządzania 
budżetem samodzielnie lub w oparciu o rekomendacje klienta oraz grupy 
producenckiej, 

 umiejętność przygotowania i przeprowadzania procesu skutecznych negocjacji 
z podwykonawcami, 

 umiejętność efektywnego komunikowania się, a zatem umiejętnego 
przedstawiania swojego pomysłu tak, by uruchomił wyobraźnię odbiorcy, 

 wykazywanie odwagi decyzyjnej, czyli odważne i asertywne postępowanie 
w obszarze swoich kompetencji. 

Zgodnie z efektami BBKL w ciągu najbliższych pięciu lat będzie rosło zapotrzebowanie na 
takie kompetencje, jak: 

 umiejętność współpracy z zespołem realizującym produkcję (np. reporterami, 
operatorami kamery, wydawcami, redaktorami, montażystami, grafikami, 
producentami, lektorami, make-up’istami, grafikami, realizatorami dźwięku oraz 
innymi podwykonawcami), 

 umiejętność definiowania założeń budżetowych produkcji oraz zarządzania 
budżetem w oparciu o rekomendacje klienta oraz grupy producenckiej, 

 umiejętność analizowania wycen, negocjowania z dostawcami, twórcami oraz 
klientami, 

 umiejętność ustalania optymalnych warunków współpracy szacując ryzyko 
związane z daną produkcją, 

 umiejętność motywowania i budowania zaangażowania innych, 

 umiejętność zarządzania zespołami – bezpośrednio podległym i projektowymi, 

 umiejętność współpracowania, czyli kooperowania z innymi na rzecz 
wypracowania najlepszych rozwiązań i osiągnięcia celów zespołu. 
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Dobry producent powinien też po prostu znać się na kinematografii. Śledzić pojawiające 
się trendy. Dostrzegać wschodzące gwiazdy. Rozumieć nie tylko pracę reżysera i jego 
swobodę twórczą oraz wpływ osobistego talentu na efekt finalny, ale wiedzieć, jak 
wspierać jego działania, żeby rezultat był zgodny z wyznaczonymi celami. 

 

 

 

 

Znajdź w Internecie informacje na temat słynnych 
2 producentów filmowych. Zastanów się, jaki mieli 
wpływ na rozwój światowego kina. Przyznaj sobie 
1 punkt wiedzy. 

 

 

 

 

Na kolejnej stronie zapoznasz się z wypowiedzią eksperta na temat, co jest głównym 
atutem dobrego producenta. 
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Co jest głównym atutem dobrego producenta? 

Zawód producenta to łączenie z pozoru wykluczających się umiejętności: tworzenia, 
negocjowania i nadzoru nad budżetem produkcyjnym (co od razu kojarzy się ze sztywnym 
księgowym) i kreatywności, wyobraźni i wychodzenia poza utarte schematy (co budzi 
skojarzenia z oderwanym od rzeczywistości artystą).   

Proces produkcyjny podzielony jest na konkretne, niezmienne etapy, jednak to, co 
„wypełnia” każdy z tych etapów jest ściśle zależne od tego, jak wygląda scenariusz filmu, 
serialu, czy też reklamy, jaką mamy wyprodukować. Producent musi być przygotowany 
na zmiany (często opisuję osobom, które nie mają styczności z branżą filmową mój zawód 
jako „zarządzanie zmianą”) i dynamicznie łączyć ze sobą poszczególne elementy układanki 
składającej się na proces produkcji filmu, zaczynając od wyboru scenariusza, poprzez dobór 
i współpracę z twórcami, nadzór nad procesem zdjęciowym i post-produkcją. Kolejne 
niezbędne cechy to umiejętność pracy zespołowej, otwartość na opinie i pomysły 
współpracowników, ale jednocześnie samodzielność w podejmowaniu decyzji. 

Zdolność spojrzenia na swoje przyszłe dzieło z perspektywy widza, to kolejna cecha, którą 
musi posiadać dobry producent. Bo filmy, które tworzymy, nie są przeznaczone dla 
członków ekipy filmowej, tylko dla naszych przyszłych widzów.  

 

Magda Olak 

Prezes Stowarzyszenia Producentów Reklamowych 

Dyrektor Generalna / Producentka 

TANK 
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Poznaj sektor 

Zacznijmy eksplorację sektora od wyzwania. 

Wyzwanie 14 

Połącz definicje z kolumny pierwszej z nazwami rodzajów firm typowych dla sektora 
komunikacji marketingowej z kolumny drugiej. Za każde udane połączenie przyznaj sobie 
1 punkt wiedzy. Poprawne odpowiedzi znajdziesz tutaj2. 

 
 

1. Instytucja, której zadaniem jest 
planowanie kampanii reklamowych 
w środkach masowego przekazu i 
zakup czasu antenowego na reklamy3. 

a) Agencja eventowa 

2. To niezależna jednostka organizacyjna, 
składająca się z ludzi biznesu i 
personelu kreatywnego, którzy 
przygotowują, opracowują i 
umieszczają reklamę w środkach 
przekazu dla sprzedających 
szukających klientów na swoje 
produkty i usługi4. 

 
 
 

b) Agencja interaktywna 

3. Firma, która zajmuje się na zlecenie 
klientów organizacją różnego typu 
imprez, wspierających jego markę, 
oraz pomagających osiągać cele 
marketingowe5. 

c) Agencja mediowa 

4. Ta firma zajmuje się przygotowaniem i 
wdrażaniem strategii budowy 
wizerunku przedsiębiorstw w 
Internecie na podstawie założeń 
marketingowych przedstawionych 
przez klienta.6 

d) Agencja reklamowa 

                                                             
2 Poprawne odpowiedzi do Wyzwania 14: 1c, 2d, 3a, 4b 
3 Wielki Słownik Języka Polskiego online. Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk. 
4 A. Pluszyńska, Zarządzanie własnością intelektualną w agencji reklamowej. Wstęp do zagadnienia, 
„Zarządzanie Mediami”, t. 3, 2015, s. 45-57. 
5 A. Kalinowska-Żelezik, Event marketing jako forma komunikacji marketingowej, „Ekonomiczne Problemy 
Usług”, 2009 r. , nr 42, s. 429-436. 
6 https://pl.wikipedia.org/wiki/Agencja_interaktywna 
 



 

 

 

52 

Pamiętaj, że to nie są wszystkie typy firm obecne w sektorze i zdecydowanie nie wszystkie 
miejsca, w których można wykorzystywać swoje umiejętności komunikacyjne i rozwinąć 
talenty. 

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej na początku swojej 
działalności przystąpiła do zdefiniowania sektora i jego zadań. Obszerny opis znalazł się 
w raporcie „Silversi w sektorze komunikacji marketingowej”, poświęconym miejscu i roli 
doświadczonej kadry. Ustalono, że podmioty zajmujące się tego typu działalnością, są 
zarejestrowane pod różnymi kodami PKD (Polskiej Kwalifikacji Działalności Gospodarczej). 
Czas na kolejne wyzwanie! 

 

 

 

 

Wskaż, który z poniższych kodów, Twoim zdaniem, 
nie pasuje do firm sektora komunikacji marketingowej. 
Za poprawną odpowiedź (znajdziesz ją na dole strony7) 
przyznaj sobie 1 punkt wiedzy. 

 

 

 

 
A. PKD J58.1 – Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność 

wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania 
B. PKD J59 – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów 

telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych 
C. PKD J60 – Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych 
D. PKD R92 – Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi 
E. PKD M.73.1 – Reklama 

 

Czym jest marketing? Pojęcie stało się tak popularne i powszechnie używane, że zapewne 
rozumiesz je bez konieczności poznawania definicji. W obszernej i popularnej pracy 
poświęconej właśnie temu zagadnieniu, ekonomista Philip Kotler określił je tak: 
„Marketing jest procesem społecznym i zarządczym, dzięki któremu jednostki i grupy 
otrzymują to, czego potrzebują i pragną, poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę 
z innymi jednostkami i grupami produktów posiadających wartość”8. Dziś to już ujęcie 
wręcz klasyczne. Bez trudu odnajdziesz inne punkty widzenia. 

                                                             
7 Odpowiedź na pytanie z wyzwania 15 brzmi: nie pasuje kod PKD R92 – Działalność związana z grami 
losowymi i zakładami wzajemnymi. 
8 P. Kotler, Marketing, Wydawnictwo Gebethner i ska, Warszawa 1994 r. 
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Firmy reprezentujące sektor komunikacji marketingowej odpowiadają za jak najlepsze i jak 
najskuteczniejsze dotarcie z komunikatem, który chce nadać zleceniodawca do atrakcyjnej 
z jego perspektywy grupy odbiorców. Jak można zauważyć, profesjonalne działanie 
w takim zakresie oznacza dobre zrozumienie potrzeb wyrażonych, a nawet niewyrażonych 
przez klienta. Dobre rozpoznanie grupy docelowej, w tym tych form, czasu i miejsc 
komunikatu, które najłatwiej do niej trafią, by wywołać pożądany efekt, na przykład 
zainteresować nowym produktem lub ideą. 

Kampanie mają określony budżet i czas realizacji. Firmy mogą być wyłaniane na zasadzie 
przetargów, dlatego warto poznać zasady etycznego postępowania zgromadzone na 
stronie firmowanej przez SAR inicjatywy Dobry Przetarg. Znajdziesz tu podpowiedzi 
dla dziewięciu obszarów: 

 Public Relations, 

 Eventy, 

 Komunikacja Full Service, 

 Produkcja Filmów Reklamowych, 

 Incentive Travel, 

 Media, 

 Badania, 

 Branding, 

 Digital. 

Warto poznać te zapisy, ponieważ wskazują one na wyzwania, które stają przed firmami 
z sektora komunikacji marketingowej. Na przykład wzór briefu dla przetargu eventowego 
zawiera m.in. takie obszary, jak: 

 Wstęp (ogólny zarys, informacja o zleceniodawcy i o planowanym wydarzeniu, 
do którego klient chce wynająć agencję eventową lub firmę świadczącą takie 
usługi). 

 Cel główny – co zleceniodawca chce osiągnąć poprzez realizację wydarzenia. 

 Rodzaj projektu – np. konferencja, road show, impreza integracyjna, prezentacja 
produktu itp. 

 Uczestnicy, czyli jaka jest grupa docelowa istotna z perspektywy zleceniodawcy. 

 Przekaz – co uczestnicy powinni zapamiętać po wyjściu z eventu. 

 Zakres zadań agencji – np. kreacja, logistyka, produkcja. 

 Informacje dodatkowe: czy impreza jest cykliczna, czy ma wskazaną lokalizację, 
czy zaplanowana została agenda wydarzenia, czy zaproszeni zostali już mówcy 
lub gwiazdy. 

 Wysokość budżetu. 

 Miernik sukcesu eventu. 

Dzięki poznaniu zapisów „Białej księgi” dostępnej na stronie Dobry Przetarg lepiej poznasz 
i zrozumiesz wyzwania, przed którymi stają podmioty z sektora komunikacji 
marketingowej - za co odpowiadają, czego się od nich oczekuje, jakich informacji 
potrzebują od klienta, by przystąpić do działania. 

 

https://www.dobryprzetarg.com.pl/
https://www.dobryprzetarg.com.pl/
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Wzór briefu dla przetargu eventowego zawiera też podstawowe terminy zebrane w sekcji: 
„Harmonogram procesu przetargowego”. Znajdziemy tu szereg istotnych dat, takich jak: 

 Termin przekazanie briefu agencjom. 

 Czas na zgłoszenie pytań dodatkowych przez firmy z sektora komunikacji 
marketingowej (pytania są nieodłącznym elementem komunikacji). 

 Termin udzielenia odpowiedzi na przekazane pytania. 

 Termin składania ofert. 

 Termin spotkań z agencjami. 

 Termin rozstrzygnięcia przetargu. 

 Termin realizacji zadania. 

Powyższy zbiór zamieszczamy, żeby zwrócić uwagę, jaką rolę odgrywa terminowość. Wiąże 
się z nią dobra organizacja pracy. To wskazuje na rolę osób, które w projektach 
odpowiadają za osiąganie kolejnych etapów planowania. Takie talenty(terminowość, 
dobra organizacja pracy, osiąganie celów)  też można rozwijać w sektorze komunikacji 
marketingowej i osiągać w nim sukcesy, nawet jeśli nasza kreatywność nie jest na 
wybitnym poziomie. 

Gdyby spróbować scharakteryzować sektor poprzez krótkie hasła, zbiór mógłby wyglądać 
tak: 

 Koncentracja na potrzebach klienta. 

 Dogłębna znajomość narzędzi i technik komunikacyjnych. 

 Terminowość. 

 Kreatywność. 

 Dbałość o pieniądze – zarówno klienta, jak i firmy. 

 Otwartość na nowe (idee, metody, środki komunikacji, a nawet mody). 

Za każdym z powyższych podpunktów stoją ludzie i całe zespoły, złożone z ludzi 
kompetentnych w przynajmniej jednym obszarze, lubiących swoją pracę i chcących 
się stale rozwijać. 
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Jak rozwijać swoją karierę? 

Poeta Zbigniew Herbert napisał, że pytania z pozoru proste wymagają zawiłych 
odpowiedzi. Sterowanie własną karierą składa się z wielu czynników: naszych 
predyspozycji i preferencji, ambicji, czasem czasu, który możemy poświęcić na osobisty 
rozwój, skali konkurencji do tych samych stanowisk i kwalifikacji pretendentów, sytuacji 
rodzinnej, jeśli awans wiąże się np. z koniecznością przeprowadzki lub częstszych podróży, 
cech charakteru, a nawet przypadku. Jeśli mamy więc odpowiedzieć prosto, 
to podpowiedź brzmi: przede wszystkim w sposób zgodny ze sobą, ale uwzględniający 
przy tym możliwości i czynniki zewnętrzne. 

Jakie są możliwości awansu? 

Cytowany już Paul Arden napisał, że zawsze możesz założyć swoją firmę i od razu być 
szefem. Ta opcja zawsze jest otwarta. Natomiast o możliwości rozwoju zawodowego 
i awansu można po prostu zapytać. Poszukać informacji na stronach internetowych firm, 
w których chce się pracować. Wykorzystując zasadę „kręć się z pobliżu”, dotrzeć do 
pracowników i zapytać, jak to wygląda z ich perspektywy. Warto poruszyć ten wątek 
podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Nie dość, że zaczerpniemy wiedzę wprost ze źródła, 
to jeszcze pokażemy, że jesteśmy zainteresowani pozostaniem w tej konkretnej firmie 
na dłużej, a to może mieć znaczenie w czasie rekrutacji. Możesz też sprawdzić na 
zawodowych profilach, jak rozwijały się kariery liderów. 

Jakie są możliwości rozwoju zawodowego?  

W komunikacji marketingowej bardzo duże! Tym bardziej, że nie tylko poszczególne firmy, 
ale cały sektor prowadzi swoje działania edukacyjne. 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na przedsięwzięcia edukacyjne inicjatorów 
Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji - SAR i IAB Polska. SAR ma bardzo 
bogata ofertę skierowaną do młodych pracowników (z 3 letnim doświadczeniem): 

 Innovation Camp, 

 Szkoła Strategii Marki, 

 Szkoła Zarządzania Projektami w Komunikacji, 

 MBS Program by EFFIE, 

 Akademia Kreatywności. 

Innovation Camp to studia podyplomowe, których celem jest nauczenie się efektywnego 
zarządzania procesem kreowania i wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach. Zajęcia 
realizowane są w formie zjazdów, w trakcie których uczestnicy pracują nad konkretnymi 
projektami. 

Szkoła Strategii Marki to dziewięciomiesięczny proces edukacyjny, pozwalający spojrzeć 
na proces budowania marki z czterech pespektyw: człowieka, rynku, biznesu i mediów. 
Absolwent staje się narratorem o nieograniczonych możliwościach kreowania marek. 

Szkoła Zarządzania Projektami w Komunikacji została przygotowana na bazie 
doświadczeń account managerów, a jej celem jest wyposażenie uczestników 
w kompetencje, które pozwolą im efektywnie zarządzać projektami. W programie znajdują 
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się m.in. takie elementy, jak budowanie zespołu projektowego, wyznaczanie celów 
i zarządzanie ryzykiem. 

MBS Program by EFFIE o przygotowywanie kadr menadżerskich tak, by szefowie zespołów 
potrafili skupić ludzi wokół wspólnej idei, budować zaufanie, niwelować konflikty. 
To szkoła „świadomego spojrzenia na zespół i jego potencjał w organizacji”. Idea tej formy 
edukacji brzmi: liderzy tworzą liderów. 

Akademia Kreatywności to 1,5 miesięczny kurs, w czasie którego uczestnicy pracują nad 
realnym briefem klienta pod okiem doświadczonej kadry. 

IAB Polska prowadzi międzynarodowy standard kwalifikacji digital marketingowych – 
DIMAQ, rekomendowany także przez IAB Europe. Można powiedzieć, że certyfikat DIMAQ 
to „prawo jazdy” w branży e-marketingu. A sam certyfikat można zdobyć na dwóch 
poziomach: 

 DIMAQ Basic - poziom podstawowy, adresowany do osób rozpoczynających pracę 
w branży e-marketingu; 

 DIMAQ Professional – poziom średniozaawansowany, adresowany do osób 
doświadczonych w prowadzeniu działań z obszaru e-marketingu, e-commerce, 
marketingu.  

Aby zdobyć certyfikat, trzeba zdać egzamin sprawdzający przekrojową wiedzę z 12 
obszarów e-marketingu.  Poza programem certyfikacji, IAB Polska prowadzi również 
Akademię DIMAQ, w ramach której dostępne są kompleksowe kursy przygotowujące do 
zdobycia certyfikatu DIMAQ a także szkolenia rozwijające poszczególne kompetencje 
marketingowe. 

Ważnym źródłem informacji, które pozwolą aktualizować wiedzę z obszaru e-marketingu, 
są także cykliczne badania i raporty wydawane przez IAB Polska, najważniejsze z nich to: 

 Raport Strategiczny INTERNET – najważniejsze coroczne podsumowanie polskiej 
branży digital marketingu 

 Badanie IAB Polska/PwC Adex - cykliczne badanie wartości wydatków na reklamę 
internetową, które odzwierciedla stan rynku reklamy cyfrowej. 
 

https://dimaq.pl/
https://raportstrategiczny.iab.org.pl/
https://iabadex.pl/
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Znajdź w Internecie i odwiedź stronę internetową 
każdego z wymienionych powyżej projektów 
edukacyjnych. Za każde odwiedziny przyznaj sobie 
1 punkt wiedzy. 

 

 

 

Zgodnie z BBKL, wskaźnik aktywności rozwojowej firm z sektora komunikacji 
marketingowej wynosi aż 68%. Tyle firm skorzystało w ciągu roku poprzedzającego 
badanie z przynajmniej jednej formy rozwoju zawodowego pracowników. Te formy 
to m.in. 

 Instruktaże – np. nauka obsługi nowego sprzętu, 

 Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, 

 Job shadowing, czyli możliwość obserwowania doświadczonego pracownika przy 
pracy, 

 Kursy e-learningowe, 

 Udział w branżowych konferencjach i seminariach, 

 Dofinansowanie samokształcenia pracowników, w tym studiów podyplomowych, 

 Udział w wizytach studyjnych. 

Firmy są gotowe inwestować w rozwój pracowników, dzięki czemu stale mogą utrzymywać 
najwyższą jakość świadczenia usług, bez konieczności zmiany zespołów. Możliwości 
podnoszenia kompetencji kadr i zarządzania nimi jest przy tym więcej. O kolejnej 
przeczytasz za chwilę. 
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Znajdź mentora 

Kim jest ów mentor? Nim odpowiemy na to pytanie, musimy się z Tobą podzielić dwiema 
informacjami. Po pierwsze znalezienie dobrego mentora jest o wiele trudniejsze niż 
łapanie Pokemonów. Po drugie, w przypadku spotkania właściwej osoby piastującej taką 
funkcję, obie strony odniosą wymierne korzyści, więc istnieje szansa, że i potencjalny 
mentor będzie Cię szukał. 

 

No dobrze, to kim jest ów mentor? Jeden z najbardziej cenionych znawców tematu, David 
Clutterbuck, ujął to tak: „Mentor jest tym, który otwiera drzwi. Bo uczeń (org. mentee) 
na początku nawet nie wie, gdzie ma zapukać”. Wciąż niejasne? Przestajemy się droczyć 
i spieszymy z wyjaśnieniami.  

Koncepcja mentoringu polega na oddaniu nowego pracownika pod opiekę kogoś 
doświadczonego. Mentor podpowiada, mądrze wspiera, pozwala uczyć się nie tylko od 
siebie, ale też na swoich błędach, pomaga osiągnąć poziom mistrzowski w najkrótszym 
możliwym czasie. Sam też czerpie z tego korzyści, ponieważ ma okazję nauczyć się czegoś 
od młodszych od siebie, i zadać sobie pytania o kwestie, o które już dawno przestał się 
pytać. Dla ucznia wszystko jest przecież nowe. Mentor włącza podopiecznego do pracy 
swoich zespołów. Pozwala obserwować się przy pracy. Doradza w kwestiach rozwoju 
zawodowego i realizacji projektów. 

Według badań, w co dziesiątej firmie z sektora komunikacji marketingowej funkcjonuje 
mentoring formalny, czyli oficjalny. Tu ważna uwaga. Możesz się spodziewać, że 
w większości pozostałych firm działa ten nieformalny. Od czasów starożytności „kroczymy 
za tym, który wie (dokąd zmierza)”. Sam mentor powinien mieć zdolność do tego, żeby się 
zaprzyjaźnić, nie być zbyt dumnym, by nauczyć się czegoś od młodszych od siebie, nie być 
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też zazdrosnym o sukcesy innych i nie bać się o własną pozycję zawodową. Cytowany już 
Clutterbuck stwierdził, że mentoring to najsilniejszy proces rozwoju zawodowego 
(kompetencyjnego), jakiego może doświadczyć człowiek. 

Sektor komunikacji marketingowej pozwala się rozwijać i pozwala rozwijać skrzydła. 
Przed chwilą pokazaliśmy Ci zaledwie znikomą część wszystkich możliwości. Jeśli wykonasz 
precyzyjnie wyzwanie 16, poznasz ich więcej, ale i tak nie wszystkie. Można więc brać 
udział w szkoleniach zamkniętych, czyli przygotowywanych specjalnie dla pracowników 
konkretnej firmy i pod ich potrzeby, lub w szkoleniach otwartych dla wszystkich 
zainteresowanych określonym tematem. Zarówno w opinii pracodawców z sektora, jak 
i pracowników, zyskują zajęcia prowadzone w formule blended learningowej, czyli łączące 
różne narzędzia i metody pracy. Najczęściej termin „mieszanej edukacji” kojarzony jest 
z połączeniem zajęć online ze stacjonarnymi lub konsultacjami indywidualnymi. To może 
być jednak mix i innych rozwiązań, na przykład symulatorów i gier ze szkoleniem 
środowiskowym. Sednem blended learningu jest jak najefektywniejsze połączenie 
dostępnych i dopasowanych do możliwości odbiorców narzędzi i metod edukacji, w celu 
jak najszybszego osiągnięcia celu nauki. 

Skorzystaj z doradczego wsparcia! 

Na koniec tego rozdziału zachęcamy do skorzystania ze wsparcia szkolnych doradców 
zawodowych i poproszenie ich o zajęcia z zarządzania swoją karierą. Na powodzenie lub 
niepowodzenia naszych działań wpływać może wiele czynników, m.in.: zadowolenie z 
obecnej pozycji zawodowej i miejsca pracy, gotowość na zmiany, aspiracje, predyspozycje, 
umiejętności zawodowe i społeczne, cenione zasoby wiedzy, ale nie tylko. Istotne 
znaczenie może mieć nasza sytuacja życiowa, na przykład chęć do zmiany miejsca 
zamieszkania, plany najbliższych, z którymi należy się liczyć, a może nawet konieczność 
opieki nad zwierzętami lub kimś starszym lub chorym. W sensie czysto zawodowym, to też 
czas, który możemy poświęcić na rozwój osobisty i edukację, by wyprzedzać innych w 
drodze na ten sam Olimp. Zmiennych, które należy wziąć pod uwagę, jest tak wiele, że 
trudno wskazać jedną, niezawodną drogę, która doprowadzić Cię do celu, a to z tej 
banalnej przyczyny, że każdy ma własną. Jak napisał polski himalaista Aleksander Lwow w 
legendarnej książce „Zwyciężyć znaczy przeżyć”: nie zawsze sukces osiąga ten, kto 
najbardziej obiektywnie na niego zasługuje. To też warto brać pod uwagę. W drodze na 
szczyt bez względu na stopień Twojego przygotowania fizycznego i mentalnego, może się 
wydarzyć wiele nieprzewidywalnych rzeczy, załamanie pogodowe, kontuzja towarzysza 
wyprawy, którym trzeba się zająć, własna chwila słabości. Jeśli jednak będziesz wiedzieć, 
dokąd zmierzasz, po prostu zaplanujesz kolejny atak szczytowy i osiągniesz swój cel!  
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Ćwiczenia 

A teraz odrobina inspiracji. Sektor komunikacji marketingowej przyznaje prestiżowe 
nagrody. Zapoznaj się z wyróżnionymi kampaniami w takich konkursach jak:  

 Effie Awards (https://awards.effie.pl/),  

 KTR (https://konkursy.sar.org.pl/nominacje/ktr/54/1/0/0/0/0),  

 Innovation (https://konkursy.sar.org.pl/nominacje/innovation/53/1/0/0/0/0), 

 Mixx Awards (https://mixx-awards.pl/).  

Zwróć szczególną uwagę na cel wyznaczony przez klienta i sposób jego osiągnięcia. 

Za zapoznanie się z przynajmniej ośmioma kampaniami przyznaj sobie 1 punkt wiedzy. 

 

 

Jak oceniasz te kampanie? Czy Twoim zdaniem coś w nich można było zrobić inaczej? 
Czy w wybranych przez Ciebie przykładach były kampanie, dla których stanowisz grupę 
docelową? Jak się z nimi identyfikujesz? Czy trafiają do Twojego przekonania? 

Może uda Ci się (lub Wam – spróbuj zaangażować większe grono) przeprowadzić dyskusję 
na ten temat w szkole lub w klubie młodzieżowym? Jeśli tak - możecie sobie przyznać 
sobie 1 punkt doświadczenia. 

Pamiętaj! Co roku warto sprawdzać strony konkursów (tj. Effie Awards, KTR, Innovation, 
Mixx Awards)  i szukać aktualnych nagrodzonych kampanii. 

  

https://awards.effie.pl/
https://konkursy.sar.org.pl/nominacje/ktr/54/1/0/0/0/0
https://konkursy.sar.org.pl/nominacje/innovation/53/1/0/0/0/0
https://mixx-awards.pl/
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Challenge A 

Rozglądamy się po okolicy (I) 

Zwróć uwagę na reklamę w Twojej najbliższej okolicy: billboardy, plakaty, bannery, 
reklamę w lokalnych mediach, ulotki, które dostajesz na ulicy i takie, które trafiają do 
skrzynki pocztowej w postaci mailingu. Skup się na sloganach, czyli hasłach reklamowych. 
Podziel komunikaty, które tymi drogami do Ciebie spływają na: 

 informacyjne – te, które Cię informuję o istnieniu jakiejś marki lub produktu, w celu 
uświadomienia Ci o jej istnieniu, 

 perswazyjne – takie, które chcą Cię skłonić do konkretnego działania, lub zmiany 
postawy wobec czegoś, 

 przypominające – te, które Ci przypominają, że jakaś marka lub produkt istnieją. 

Pomyśl, czy reprezentujesz grupę docelową dla tych komunikatów, a jeśli uznasz, że tak, 
to czy na Ciebie działają? 

Refleksje możesz w pisać w poniższą tabelę. Wzór zamieszczamy poniżej, ale możesz ją 
rozbudować o dodatkowe komunikaty, takie jak np. wybrany przez reklamodawcę kanał, 
lub kanały komunikacji, szacunki cenowe itp. Przed wypełnieniem sprawdź w zamykającym 
ten poradnik Słowniczku pojęć (nie tylko) zagadkowych hasło: podstawowe funkcje 
komunikacji marketingowej. 

Slogan reklamowy 

Cel: 
a) informacyjny 
b) perswazyjny 
c) przypominający 

Czy należę do 
grupy 

docelowej? 

tak/nie 

Czy to na 
mnie działa? 

tak/nie 

    

    

    

    

    

    

 

To proste zadanie pomoże Ci zmierzyć się z wyzwaniem głównym, które zaplanowaliśmy 
w niniejszym poradniku. Na razie będziemy zwracać pilną uwagę na to, jak to robią inni. 
Za wykonanie zadania należy Ci się 1 punkt wiedzy. 

Za chwilę będziemy dalej podążali tym tropem.  
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Challenge B 

Rozglądamy się po okolicy (II) 

Rozwijamy się dalej! Sprawdź, jakie eventy realizowane są w Twojej okolicy. Ile z nich, 
Twoim zdaniem, ma charakter marketingowy? Skup się na tych z ostatniej grupy, czyli 
takich, które Twoim zdaniem odgrywają istotną rolę w komunikacji marki. Podobnie jak 
w przypadku haseł reklamowych, zastanów się nad ich celem, grupą docelową. Znów 
możesz skorzystać z tabeli: 

Event 

Cel: 
a) informacyjny 
b) perswazyjny 
c) przypominający 

Czy należę do grupy 
docelowej? 

tak / nie 

   

   

   

 

W tym wypadku trudniej ocenić, czy dana impreza na nas działa, czy też nie, bo trzeba by 
wziąć w niej udział. Chyba, że na sam widok ogłoszenia odczuwamy już ogromną chęć, 
żeby w niej uczestniczyć. Wówczas widać, że działa już samo zaproszenie na takie lub inne 
„salony”! 

Oczywiście po wykonaniu działania przyznaj sobie 1 punkt wiedzy. 

Challenge C 

Co do mnie przemawia? 

Kontynuujemy refleksje na temat komunikacji marketingowej. Tym razem pod lupę 
bierzemy nasze ostatnie zakupy. Co udało Ci się ostatnio kupić i dlaczego właśnie to? 
Znów proponujemy skorzystanie z tabeli. 

Zakup Dlaczego właśnie ta marka? 
Skąd wiesz o danej marce 

/o danym produkcie? 
   

   

   

Na tej liście oczywiście może znaleźć się i tubka pasty do zębów z listy zakupów. 
W przypadku, w którym nie wpisano na niej marki pasty, dlaczego wybierasz tę a nie inną? 
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A jeśli wpisano, to czy autorzy listy pełnią rolę liderów opinii na temat pasty do zębów? 
Pomyśl o tym! Rozważ również, czy wpływ na Twoje wybory miał influencer marketing, 
czyli czy produkt lub markę podpowiedział ktoś prowadzący intensywnie swoje konto 
na YouTube, Instagramie, TikToku lub w innym kanale społecznościowym. 

Po wykonaniu zadania przyznaj sobie 1 punkt wiedzy. 

Challenge D 

Jak marka do Ciebie mówi? 

Skup się na swojej ulubionej marce. No dobrze – na jednej z ulubionych marek. Zastanów 
się, za co ją lubisz/cenisz? Jakie kanały komunikacji wykorzystuje, żeby do Ciebie dotrzeć? 
Jakiego języka używa, gdy się do Ciebie zwraca? Czy chcesz, żeby w komunikacji marki 
nastąpiły jakieś zmiany, tak, żeby była dla Ciebie jeszcze bardziej przyjazna? Refleksje 
możesz wpisać w tabelę. 

Moja ulubiona marka to:  

Lubię ją/cenię za:  

Dociera do mnie następującymi kanałami:  

Jak odbieram język (styl komunikacji), którym 
się do mnie zwraca? 

 

Byłoby lepiej, gdyby …  

(np. wybrała lub dodała inny kanał komunikacji, 
lub zmieniła język, którym do mnie mówi) 

 

Poświęć też chwilę na refleksję jak się czujesz, gdy możesz obcować ze swoją ulubiona 
marką? Zostaw to w swojej strefie intymnej, nie zapisuj. Po prostu pomyśl, czy działają na 
przykład odczucia z kategorii: wygrana/przegrana. Miłośnicy silnej marki często czują się, 
jako użytkownicy jej produktów (np. określonego modelu smartfonu), bardziej „wygrani” 
od innych. 

Po wykonaniu zadania przyznaj sobie 1 punkt wiedzy.  
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Challenge E 

Wyobraźnia nie zna granic, czyli skromny wstęp do osobowości marki 

Skup się raz jeszcze na ulubionej marce. Za te rozważania będzie do zdobycia 1 punkt 
doświadczenia! Wyobraź sobie, że Twoja ulubiona marka jest człowiekiem. Spersonifikuj ją 
sobie. Już? No to odpowiedz na poniższe pytania. Postaraj się zadbać o szczegóły. 

Jaką płeć ma Twoja ulubiona marka?  
(w skrócie TUM)  

Ile ma lat?  

Ile ma wzrostu i ile waży?  

Jakie ma włosy?  

Jak się ubiera na spotkania oficjalne?  

Jak się ubiera na wyjścia?  

Jak się ubiera domowo?  

Ulubione gadżety i biżuteria to …?  

Gdzie mieszka?  
(w mieście – w centrum, modne osiedla, 
blokowisko, na wsi, na przedmieściach, 
w kurorcie) 

 

W czym mieszka?  
(w willi, domu, mieszkaniu w 
apartamentowcu, kamienicy, w bloku) 

 

Czym jeździ?  
(konkretnie – jeśli samochodem, to jakim) 
Uwaga! Form komunikacji może być kilka 
w zależności od okoliczności. 

 

Jakie ma wykształcenie?  

Gdzie pracuje i na jakim stanowisku?  
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Ile zarabia?  

Jak spędza wolny czas? 
(możliwa więcej odpowiedzi niż jedna) 

 

Gdzie spędza wakacje?  

Jakie formy aktywności fizycznej preferuje?  

Jakiej muzyki słucha?  

Jakie lubi kino – jakie filmy preferuje?  

Co czyta?  

Jakie malarstwo lubi?  

Pije kawę, czy herbatę? Jakie?  

Jakie lubi social media? 
(możliwa więcej niż jedna odpowiedź) 

 

Czy w social mediach prowadzi aktywne 
konto, zamieszcza nowe treści i odpowiada 
na komentarze? 

 

Jakie ma ulubione media? 
(możliwa więcej niż jedna odpowiedź)  

Jakie ma poglądy na ochronę środowiska?  

Czy angażuje się w działania społeczne, 
a jeśli tak, to w jakie i jaką pełni w nich 
rolę? 
(np. inicjuje i odpowiada za organizację, 
pełni rolę wolontariusza lub zaproszonej 
gwiazdy) 
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Mamy to?! Jeśli tak, to widząc już postać marki znajdź odpowiedź na poniższe pytania: 

 Kto ją będzie lubił? 

 Kto będzie aspirował do jej pozycji, chciał być taki sam jak TUM? 

 Kto z nią będzie rywalizował? 

Po wykonaniu zadania przyznaj sobie 1 punkt wiedzy. 

To zaledwie wstęp, delikatne wprowadzenie do myślenia o marce i w takich „ludzkich” 
aspektach. Tego typu ćwiczenia nie tylko poruszają przyjemnie nasze szare komórki, 
ale również mogą przyjąć konkretny efekt w kampanii marketingowej. W ten sposób 
pracowano na przykład nad słynną marką Harley-Davidson wizualizując sobie postać 
długowłosego mężczyzny, który symbolizuje wolność, której mają doświadczać 
użytkownicy właśnie tego modelu motocykli. 

 

Challenge F 

Twoja okolica potrzebuje komunikacji marketingowej! 

Podczas spaceru po najbliższej okolicy albo podczas drogi do szkoły, lub do przyjaciół (jeśli 
pogoda nie sprzyja możesz sięgnąć po mapy Google’a), zwróć uwagę, ile firm, instytucji 
i organizacji mijasz po drodze. Może są tam warsztaty, zakłady usługowe (fryzjer, 
kosmetyczka, groomer, krawiec, pralnia), sklepy, instytucje (np. szkoła, urząd, poczta). 
Zastanów się, do jakich grup docelowych się zwracają ze swoją ofertą? Pomyśl, czy znasz 
jakąś ich reklamę? Jeśli tak, to w jaki sposób promują swoją ofertę lub informują o swojej 
działalności? 

Możesz skorzystać z poniższej tabeli: 

Firma/instytucja 

Jaką ma grupę 
docelową? 

Czy należę do tej 
grupy? 

Czy dotarła do mnie 
jej reklama? 

W jaki sposób się 
promuje/z jakich 

kanałów 
komunikacji 

korzysta? 

    

    

    

    

    

Po wykonaniu zadania przyznaj sobie 1 punkt wiedzy. 
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Challenge G 

Co ja tu robię? 

Co zachęciło Cię do wyboru szkoły, w której obecnie jesteś? Możliwość rozwijania 
zainteresowań, rankingi, odległość od domu, zachęta ze strony liderów opinii (ludzi, 
z których zdaniem się liczysz), możliwość przebywania w gronie bliskich Ci ludzi, których 
już znasz ze szkoły lub osiedla, marka szkoły, sposób w jaki szkoła prowadziła swoją 
kampanię marketingową, której celem było pozyskanie nowych uczniów, losy 
absolwentów, a może to efekt rozmów ze szkolnym doradcą zawodowym? 

Za szczerą wobec siebie odpowiedź przyznaj sobie 1 punkt wiedzy. 

Challenge H 

Zbuduj zespół! 

Zastanów się, jak promuje się Twoja szkoła. Pomyśl, co placówka robi, żeby pozyskać 
nowych uczniów, a z obecnych uczynić ambasadorów swojej marki. Jakich kanałów i form 
komunikacji używa? Czy opowiada o sobie w atrakcyjny sposób? Co można w działaniach 
marketingowych instytucji edukacyjnej zrobić inaczej? 

A teraz wyobraź sobie, że dyrekcja postanowiła powołać do życia uczniowską agencję 
marketingową. Ma też dla niej pierwsze zadanie. Skrócony brief poniżej: 

 Cel: pozyskanie nowych kandydatów na uczniów 

 Grupy docelowe: ósmoklasiści i ich rodzice 

 Czas na przedstawienie pomysłu: 7 dni 

 Czas na realizację: 2 miesiące 

 Budżet: wysokość przeciętnego wynagrodzenia w miesiącu, w którym podejmujesz 
to wyzwanie 

Zacznij od zbudowania zespołu, którego członkowie będą odpowiadali poznanym przez 
Ciebie na kartach tego poradnika funkcjom. Wykorzystaj do tego poniższą tabelę. 
Uzasadnij hasłowo swój wybór. Ustal, jaką chcesz pełnić funkcję w drużynie. Do zespołu 
możesz włączyć koleżanki i kolegów (również spoza szkoły), nauczycieli, rodziców, dalszą 
rodzinę. 

Funkcja Kto ją będzie piastował Uzasadnij wybór 

strateg   

twórca treści    

graphic designer (grafik)   

analityk   

digital ekspert   

media planner   

project manager   

dyrektor kreatywny   

art director   

account manager   

producent   
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Mamy do Ciebie pytanie: czy w uzasadnieniach pojawiły się kompetencje wskazanych 
osób? 

Za uzupełnienie tabeli dodaj sobie 1 punkt wiedzy. Za faktyczne zbudowanie takiego 
zespołu, z którym będziesz realizować kolejne wyzwania, dodaj sobie również 1 punkt 
doświadczenia. 

Challenge I 

Strategia 

Istnieją różne schematy strategii w komunikacji. Ułożenie takiego planu mającego „na celu 
osiągnięcie celu” poprzedza dobór narzędzi. Stwórz strategię. Możesz posłużyć się 
poniższą tabelą. Wykorzystaj wiedzę z niniejszego poradnika oraz brief. 

Po co?  
Jaki jest cel działania, które masz wykonać? 

 

Co?  
Jak brzmi komunikat, który masz skutecznie 
nadać w imieniu szkoły w najprostszej 
postaci? 

 

Do kogo?  
Co wiesz, o grupie docelowej dla swoich 
działań? Na przykład z jakich mediów i social 
mediów korzystają? 

 

Kto?  
Kto ma nadać komunikat w imieniu szkoły, 
który trafi do grupy docelowej? 

 

Kiedy?  
Jaki będzie najlepszy moment dla nadania 
komunikatu? Pomyśl, jakie czynniki mają 
na to wpływ. 

 

Jak?  
Jaka ma być forma komunikatu? Na 
przykład: reklama w prasie, w Internecie, 
w mediach społecznościowych, billboard, 
ulotki, event. 

 

Za ile?  
Jaki masz budżet? 

 

Podpowiedź: odpowiedzi na część pytań masz w briefie. 
Za wykonanie zadania przyznaj sobie 1 punkt wiedzy. 
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Challenge J 

Dobierz narzędzia 

Wykorzystaj wiedzę zgromadzoną dzięki podejmowaniu wyzwań w tym poradniku 
(np. Wyzwanie 8). Sprawdź, jakie narzędzia możesz wykorzystać na rynku lokalnym, 
dysponując takim, a nie innym budżetem. Dokonaj ich oceny pod kątem dopasowania 
do grupy docelowej. 

Na jaki kanał lub formę komunikacji decydujesz się postawić? 

Za wykonanie działania przyznaj sobie 1 punkt wiedzy. 
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Słowniczek pojęć (nie tylko) zagadkowych 

Brief – pojęcie to ma wiele definicji, ale można je rozumieć, jako skrócony 
opis oczekiwań klienta wobec kampanii reklamowej, którą chce zlecić 
firmie z sektora komunikacji marketingowej. 

Content marketing – może znasz pojęcie „content is King”? Pochodzi ono 
z czasów dynamicznego rozwoju blogosfery. Oznacza w praktyce działanie 
marketingowe oparte o stałe tworzenie i udostępnianie atrakcyjnych treści, 
czyli „contentu”. 

Customer journey (map) – to metoda spojrzenia na produkt oczami 
klienta. Polega ona na odtworzeniu faktycznych i potencjalnych miejsc 
(w świecie wirtualnym i rzeczywistym), w których może on obcować 
z marką, na rzecz której przygotowywana jest kampania marketingowa. 

Display Video 360 – to marketingowe narzędzie Google, które pozwala nie tylko na 
planowanie kampanii marketingowych i ich optymalizację, ale również na analizowanie 
i korygowanie skuteczności w czasie rzeczywistym. 

Ekosystem kanałów digitalowych – termin z jednej strony prosty z drugiej wieloznaczny, 
jak pojęcie „ekosystem”. Dla potrzeb niniejszego poradnika możemy przyjąć, że chodzi 
o spójne funkcjonowanie różnych kanałów w komunikacji elektronicznej danej marki. 
W okresie planowania to również po prostu dobra znajomość możliwości, jakie daje 
w sferze komunikacji cyfrowy świat, tak, by móc klientom zaproponować najlepsze dla 
nich rozwiązanie, np. jakie kanały najlepiej połączyć ze sobą. 

E-mail marketing z baz obcych – w tej definicji nie padnie słowo o kosmitach! E-mail 
marketing to forma komunikacji wykorzystująca pocztę e-mail (uwaga: poczta 
elektroniczna skończyła już 50 lat i ma się dobrze) do prowadzenia efektywnej komunikacji 
marketingowej. Jeden z jego fundamentów stanowi dobrze dobrana baza odbiorców, 
złożona z osób potencjalnie zainteresowanych danym produktem, marką lub usługą. 

Influencer marketing – korzystając z takich kanałów jak np. Tik Tok lub YouTube, 
na pewno spotykasz się z tą formą marketingu codziennie. To nic innego jak realizowanie 
działań marketingowych za pośrednictwem kont w social mediach prowadzonych przez 
osoby, których kanały internetowe zdobyły popularność, lub są liderami opinii dla 
atrakcyjnej dla zleceniodawcy grupy docelowej. 

Kampanie PPC – skrót PPC pochodzi od anglojęzycznego: Pay Per Click. Chodzi zatem o 
takie kampanie w wyszukiwarkach internetowych, w których płatność następuje dopiero 
po wejściu przez użytkownika w eksponowany link. 

Kampanie SEO – ich celem jest pozycjonowanie marki, firmy lub produktu w wyszukiwarce 
Google. Skrót pochodzi od anglojęzycznego: Search Engine Optimization. 

Kompetencje – pojęcie to w 1973 roku wprowadził psycholog Uniwersytetu Harvarda 
David C. McClelland. Określił on w nim ogół cech ludzi, którzy odnieśli zawodowy sukces. 
Zwrócił przy tym uwagę, że stosowanie w trakcie rekrutacji testów na inteligencję, 
co wówczas było popularnym rozwiązaniem, to nieporozumienie. Paweł Jurek zdefiniował 
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kompetencje w następujący sposób: oczekiwania względem zachowań, umiejętności 
i innych cech pracowników sprzyjających osiąganiu sukcesu w pracy. Jeśli temat Cię 
zainteresował, zajrzyj do źródła: P. Jurek, Metody pomiaru kompetencji zawodowych, 
„Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego”, Nr 54, Warszawa 2012 r. 
Polecamy też publikację PARP: Opis uniwersalnych kompetencji menadżerskich, Warszawa 
2019 r. 

Komunikacja marketingowa – w przygotowanym na zlecenie Sektorowej Rady ds. 
Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej raporcie „Silversi w sektorze komunikacji 
marketingowej” przyjęto definicję, które opracował belgijski socjolog Armand Mattelart. 
W pracy czytamy m.in.: 
Komunikacja marketingowa jest szeroko rozumianym procesem przekazywania informacji 
innym podmiotom (zdefiniowanym odbiorcom). „Przyjmuje się, że w akcie komunikacji 
przekazywana jest określona treść (lub informacja) nazywana „komunikatem”, „treścią 
komunikatu” lub też „treścią komunikowaną i odbieraną”. Komunikacja marketingowa jest 
uważana za jeden z najważniejszych elementów warunkujących nawiązanie, a następnie 
utrzymanie relacji firmy z klientami i innymi podmiotami otoczenia rynkowego. 
Do zaistnienia tego procesu wymagane jest sześć elementów: 

 źródło, 

 komunikat, 

 kanał komunikacji, 

 odbiorca, 

 proces kodowania, 

 proces dekodowania. 

A. Mattelart, Teorie komunikacji: krótkie wprowadzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN 
(2001) 

Marketing afiliacyjny (sieci afiliacyjne) – jeden z rozwijających się i uznawanych za 
przyszłościowe kierunków marketingu. Polega on na wykorzystaniu do promocji kanałów 
komunikacji należących do partnerów. Słowo afiliacja oznacza m.in. powiązanie, 
nawiązanie bliższych relacji. To poszerzenie możliwych kanałów dla działań 
marketingowych poza media. 

Media plan – dokument ten przez długi czas stanowił podstawowy element prawie każdej, 
dużej kampanii reklamowej. Stanowi on zestawienie wszystkich mediów, które mają 
zostać wykorzystane w kampanii marketingowej. Informuje o terminach publikowania 
reklam i emisji spotów radiowych oraz telewizyjnych. Zestawia ich koszt i spodziewane 
zasięgi. 
Powstanie media planu wiąże się z dobrym rozpoznaniem grupy docelowej dla konkretnej 
kampanii marketingowej i wyborem mediów, które będą dla niej adekwatne. To jednak 
nie są jedyne czynniki. Rolę odgrywa oczywiście budżet przeznaczony na ten cel. Znaczenie 
może mieć poza tym np. styl komunikacji marki, dotychczas wybierane kanały i analiza 
rezultatów osiąganych w efekcie ich wykorzystania. 

Model biznesowy – wbrew pozorom nie chodzi o to, czy zakładamy spółkę cywilną, 
czy z ograniczoną odpowiedzialnością, ale o długofalowy plan takiego wykorzystania 
potencjału firmy (również kadrowego), by zdobyć przewagę nad konkurencją 
i maksymalizować zyski.  
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Narzędzia w komunikacji marketingowej – jak stwierdzono w analizach opracowanych 
dla Sektorowej Rady ds. Sektora Komunikacji Marketingowej, pomimo różnych podejść 
do klasyfikacji i charakterystyki narzędzi komunikacji marketingowej w literaturze 
przedmiotu panuje konsensus odnośnie zaliczania do tego zbioru następujących narzędzi: 

 Reklamy, 

 Sprzedaży osobistej, 

 Promocji sprzedaży, 

 Public relations, 

 Sponsoringu (sponsorowania). 

Podstawowe funkcje komunikacji marketingowej – żeby przybliżyć odbiorcom 
podstawowe funkcje komunikacji marketingowej w raporcie „Silversi w sektorze 
komunikacji marketingowej” powołano się na ustalenia prof. Teresy Taranko.  
Oto trzy podstawowe funkcje komunikacji marketingowej: 

 informacyjna – przekazywanie informacji w celu kreowania świadomości 
produktu/marki, zwiększania jej świadomości lub modyfikacji wizerunku oraz 
kreowania zapotrzebowania na produkt, uświadamiania potrzeby lub 
przypominania o określonej potrzebie i sposobie jej zaspokojenia; 

 perswazyjna – ukierunkowanie zachowania w stronę zgodną ze stanowiskiem 
przedstawionym w przekazie (przekonanie i nakłonienie do odpowiedniej postawy 
lub działania); 

 przypominająca – ukierunkowana na przypominanie klientowi o istnieniu 
i dostępności produktu/marki. 

Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć w pracy Pani Profesor: T. Taranko, 
Komunikacja marketingowa. Istota, uwarunkowania, efekty, Wydawnictwo Wolters 
Kluwer, Warszawa 2015 r. 

Reklamiarz – według Słownika Języka Polskiego PWN: plastyk lub filmowiec specjalizujący 
się w tworzeniu reklam. Slangowo: osoba pracująca w firmie reklamowej. 

Social mediowy ninja – slangowe określenie specjalisty, osoby biegle poruszającej się 
w świecie mediów społecznościowych. Tu istotna uwaga – umiejętność prowadzenia 
swojego konta np. na Tik Toku, Instagramie, lub YouTube, nawet przy uzyskiwaniu dużych 
zasięgów dla swoich produkcji, to dopiero początek drogi do tego, by móc skutecznie 
pracować dla innych. 

Usability – kiedy strona internetowa, aplikacja, a nawet gra jest „użyteczna”? 
Nie tylko wtedy, gdy zawiera atrakcyjne i ważne treści, ale również wtedy, kiedy 
możemy się po niej z łatwością poruszać, bez konieczności sięgania do instrukcji 
obsługi. 
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Netografia – zbiór przydatnych linków 

 

Strona Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej  

Zachęcamy do zwrócenia szczególnej uwagi na zakładki: publikacje i wideo. Znajdziemy tu 
tak przydatne raporty, jak: 

 Marketingowe Kompetencje Przyszłości. 

 Współpraca między uczelniami a przedsiębiorstwami z Sektora Komunikacji 
Marketingowej. Kwiecień 2021 

 Silversi w sektorze komunikacji marketingowej. Potrzeby kwalifikacyjno-zawodowe 
osób 50+. Styczeń 2021 

 Co przyciąga młodych? Pokolenie Z o pracy w sektorze (Uwaga! Ten materiał może 
być dla Ciebie szczególnie interesujący, ponieważ odnosi się do zawodowych 
wyborów i aktywności osób niewiele starszych), 

oraz komentarze eksperckie. Warto również obejrzeć relacje z konferencji, seminariów 
i dyskusji Rady, dzięki którym możemy lepiej poznać i zrozumieć sektor. 

 

Strona Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

PARP wspiera nie tylko rozwój gospodarczy i innowacyjność firm, ale również rozwój 
potencjału kadr. Dzięki temu na stronie można znaleźć tak przydatne raporty, jak 
Branżowe Bilanse Kapitału Ludzkiego dla poszczególnych sektorów gospodarki, w tym 
oczywiście dla sektora komunikacji marketingowej. 

 

Strony internetowe inicjatorów Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji 
Marketingowej: 

 Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR - znajdziesz tu m.in. informacje 
na temat projektów edukacyjnych przygotowanych specjalnie dla sektora 

 Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska - również na stronie IAB 
warto odwiedzić dział poświęcony edukacji.  

Obie strony inicjatorów Rady pozwolą Ci lepiej poznać sektor i poruszać się po nim 
z większą łatwością. 

 

Dobry przetarg 

To strona internetowa wspierająca wyłanianie firm komunikacji marketingowej 
w przetargach, które są po prostu fair. 

 

  

https://radasektorowa-komunikacja.pl/publikacje-rady/
https://www.parp.gov.pl/
https://sar.org.pl/
https://www.iab.org.pl/
https://www.dobryprzetarg.com.pl/
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KARTA GRACZA 

………………………………………………………………………………………..………………………………. 
Tu wpisz przymiotnik, który Cię określa i Twoje imię 

 

1. Kreatywność 
 

1      -      2      -      3      -      4      -      5      -      6      -      7      -      8      -      9       -       10 

2. Umiejętności cyfrowe (korzystania z nowych technologii) 
 

1      -      2      -      3      -      4      -      5      -      6      -      7      -      8      -      9       -       10 

3. Umiejętność pracy w zespole 
 

1      -      2      -      3      -      4      -      5      -      6      -      7      -      8      -      9       -       10 

4. Umiejętność pracy/nauki online 
 

1      -      2      -      3      -      4      -      5      -      6      -      7      -      8      -      9       -       10 

5. Myślenie analityczne 
 

1      -      2      -      3      -      4      -      5      -      6      -      7      -      8      -      9       -       10 

6. Myślenie strategiczne 
 

1      -      2      -      3      -      4      -      5      -      6      -      7      -      8      -      9       -       10 

7. Umiejętność organizacji pracy własnej (miejsca, pomocy i czasu) 
 

1      -      2      -      3      -      4      -      5      -      6      -      7      -      8      -      9       -       10 

8. Otwartość na podnoszenie własnych kompetencji, stałe uczenie się czegoś nowego 
 

1      -      2      -      3      -      4      -      5      -      6      -      7      -      8      -      9       -       10 

9. Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres 
 

1      -      2      -      3      -      4      -      5      -      6      -      7      -      8      -      9       -       10 

10. Zdolności komunikacyjne 
 

1      -      2      -      3      -      4      -      5      -      6      -      7      -      8      -      9       -       10 
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Punkty wiedzy 

          

          

          

          

          

Łączny wynik:  

 

 

Punkty doświadczenia 

          

          

          

          

          

Łączny wynik: 
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Opis wyników 

 0 punktów wiedzy i 0 punktów doświadczenia – spoko! Twoje powodzenie nie 
zależy od żadnego poradnika, ale oprócz funkcji leżenia pod ręcznikiem, książki 
mogą pomóc. 

 1 punkt wiedzy i 1 punkt doświadczenia – brawo! Połowa za Tobą! Już Horacy 
i Pitagoras twierdzili, że połowę zadania wykonał, kto rozpoczął jego realizację! 

 Od 2 do 29 punktów wiedzy i od 2 do 13 punktów doświadczenia – super! Jesteś 
już bardzo blisko podjęcia wszystkich wyzwań i osiągnięcia kompletu punktów! 

 30 i więcej punktów wiedzy oraz 14 i więcej punktów doświadczenia – gratulacje! 
Za otrzymanie takiej liczby punktów należy Ci się dodatkowy wpis na certyfikacie, 
który możesz wygenerować sobie z aplikacji „Super Staż”. Przed wydrukowaniem 
certyfikatu zaznacz w aplikacji opcję „duża wiedza i bogate doświadczenie zdobyte 
w pracy z poradnikiem dla uczniów” 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Koniecznie zainstaluj aplikację 

 „Super Staż” 
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