
Sprawdź jak napisać ogłoszenie, z jakich elementów się 
składa, zapoznaj się z przykładem ogłoszenia.

OGŁOSZENIE

http://www.jaknapisac.com/jak-napisac-ogloszenie/



CO TO JEST OGŁOSZENIE?
Ogłoszenie to pismo użytkowe o charakterze informacyjnym, podawane do
publicznej wiadomości. Służy do poinformowania odbiorców o sprzedaży,
kupnie, organizowanych imprezach, zagubieniu czegoś, wyniku wyborów,
przetargu itp.

Ogłoszenia są na ogół zamieszczane w gazetach (ceni się wtedy ich
zwięzłość), natomiast ogłoszenia urzędowe mogą być drukowane
i rozlepiane w przeznaczonych do tego miejscach. Bardzo popularne są
także ogłoszenia publikowane w Internecie.

Dobrze napisane ogłoszenie powinno przykuwać uwagę. W tym celu stosuje
się wyróżnienie najważniejszych słów, wybierając takie, które przyciągną
wzrok potencjalnych klientów.



WSKAZÓWKI
• Zgromadź określone fakty i informacje dodatkowe, 

a następnie utwórz z nich przekaz;

• Pisz krótko i zwięźle, szczególnie przy ogłoszeniach 
prasowych (zapłacisz mniej). Każde celnie dobrane słowo może 
stymulować działanie czytelnika;

• Możesz stosować równoważniki zdań i skróty, ale pamiętając 
że forma przekazu powinna być jasna i klarowna. Skróty mogą 
doprowadzić do sytuacji, w której czytelnik mylnie je 
zinterpretuje i oddziaływanie ogłoszenia będzie niskie;



WSKAZÓWKI
• Staraj się zachować oficjalną, bezosobową formę –

szczególnie gdy ogłoszenie dotyczy sprzedaży czegoś przez 
firmę lub instytucję;
Stosuj zwroty perswazyjne (np. „Wysoka nagroda”, „Przyjdź 
i sprawdź sam”);

• Ogłoszenie powinno opisywać świat z punktu widzenia 
odbiorcy, a nie nadawcy. Należy umieścić w nim te argumenty, 
które uznasz za przekonujące dla osoby, do której chcesz 
dotrzeć;

• Pamiętaj o podaniu danych kontaktowych do siebie.



UKŁAD
1. Nagłówek („Ogłoszenie”);
2.Data (gdy jest wywieszane);
3.Formuła otwierająca (m.in. „Sprzedam”, „Kupię”);
4.Opis przedmiotu ogłoszenia, podanie najważniejszych, 

niezbędnych informacji;
5.Ewentualnie proponowana cena, poinformowanie o możliwości 

negocjacji;
6.Informacje kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail, adres 

zamieszkania).



PRZYKŁAD
Ogłoszenie – przykład

Ogłoszenie
(22.02.2016 r.)

Sprzedam kocięta norweskie leśne z hodowli 

Kociaki. Kotki mają rodowody. Otrzymają 

dodatkowo wyprawkę (drapak, suchą karmę, 

witaminy, zabawki). Nauczone czystości, 

odrobaczone, zaszczepione. Są zadbane, uwielbiają 

pieszczoty. 

Cena do uzgodnienie, tel. 22 656 xx 66, 

kotkilesne@xx.pl.

Ogłoszenie – przykład

UWAGA!

Zgubiono paszport na nazwisko 

Janina Nowak. Uczciwego 

znalazcę proszę o zwrot. 

Przewidziano nagrodę. 

Tel. 22 766 XX XX.


