
Nazwa 
kwalifikacji: Sprzeda ż produktów i usług reklamowych

Oznaczenie 
kwalifikacji: AU.29

Numer zadania: 01

Kod arkusza: AU.29-01-19.01

Lp. Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

R.1 Rezultat 1:  Charakterystyka grupy docelowej 
R.1.1 Przedział wiekowy: 30÷60 lat
R.1.2 Miejsce zamieszkania: miasto
R.1.3 Wykształcenie: średnie lub wyższe

R.1.4
Zainteresowania: aktywny wypoczynek, dbałość o kondycję fizyczną, oglądanie TV lub 
określenia równoznaczne - co najmniej jeden element

R.1.5 Dokument został sporządzony na papierze firmowym
R.2 Rezultat 2: Kalkulacja kosztów produkcji i emisji s potów reklamowych 

R.2.1
Wybór producenta reklamy - Firma KONGA lub przyjęte do kalkulacji ceny wskazują 
na Firmę KONGA

R.2.2
Wartość netto lub cena netto produkcji reklamy: 65 000,00 zł lub  155 000,00 zł, jeśli 
uwzględniono wizerunek sportowca

R.2.3 Wybór telewizji: POŁUDNIE lub  przyjęte do kalkulacji ceny wskazują na TV POŁUDNIE
R.2.4 Wartość netto emisji spotów telewizyjnych: 11 270,00 zł

R.2.5
Wykorzystanie wizerunku tylko jednego sportowca: 90 000,00 zł (należy uznać, jeśli 
uwzględniono w wartości/cenie produkcji)

R.2.6 Marża agencji: 16 627,00 zł lub  wyliczone 10% wartości netto zamówienia

R.2.7
Wyliczona całkowita kwota netto zamówienia - obliczona na podstawie wybranych 
elementów 

R.2.8
Wyliczona całkowita kwota brutto zamówienia - obliczona na podstawie wyliczonej wartości 
netto z marżą

R.3 Rezultat 3: Oferta handlowa
R.3.1 Oferta przygotowana na papierze firmowym 
R.3.2 Miejsce sporządzenia: Rzeszów, data sporządzenia: data egzaminu
R.3.3 Adresat: Judyta Michna Firma produkcyjna MIG, ul. Zielona 8, 35-315 Wyżne

R.3.4
Powołanie się na pismo, np. odpowiadając na pismo lub i zwrot grzecznościowy na 
początku lub na końcu oferty

R.3.5 Informacja o wykorzystaniu wizerunku sportowca: podano nazwisko Banek

R.3.6
Wyszczególnienie koszów zamówienia, co najmniej koszty: wykorzystania wizerunku, 
produkcji spotu, emisji spotu - zgodnie z przygotowaną kalkulacją

R.3.7 Całkowita wartość zamówienia netto i brutto - zgodnie z przygotowaną kalkulacją
R.3.8 Określenie terminu realizacji zamówienia - 1 miesiąc
R.3.9 Określenie terminu płatności: 21 dni od daty wystawienia faktury
R.3.10 Określenie formy płatności: przelew

R.4 Rezultat 4: Nota koryguj ąca
R.4.1 Miejsce wystawienia: Wyżne, data wystawienia: data egzaminu

R.4.2
Dane sprzedawcy: Agencja Reklamowa "efekt", ul. Fantazja 24, 35-317 Rzeszów, 
NIP 345 987 34 42

R.4.3
Dane nabywcy: Judyta Michna Firma produkcyjna MIG, ul. Zielona 8, 35-315 Wyżne, 
NIP 236 658 21 98

R.4.4 Dane dokumentu korygowanego: 123/U/2018
R.4.5 Treść korygowana: co najmniej Judyta Michna Firma produkcyjna
R.4.6 Treść prawidłowa: co najmniej Judyta Michna Firma produkcyjna MIG
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