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A JÓ PLAKÁT:

A plakát legyen érdekes és vonzó.

A plakát témája legyen azonnal felismerhető.

A színeknek passzolniuk kell a témához és a

célcsoporthoz.

A plakáton lévő szövegnek egyértelműnek és jól

olvashatónak kell lenni.

Az elrendezés legyen egyértelmű és tömör. 

Képeket lehet és kell használni, de csak észszerűen.

A tematikus sűrűség észszerű legyen. Ne legyen se túl sok,

se túl kevés tartalom a plakáton.

A plakátnak minden fontos információt kell tartalmaznia

és a nem fontos információk elhagyhatók.

A plakátnak minden esetben kell, hogy legyen egy

kiindulási pontja.

A tartalom legyen technikailag korrekt, pontos és

aktuális.

A rendezvényplakátok kulcsfontosságú információi: 
• Dátum
• Idő
• Helyszín
• Előadó
• Életkori korlátozások

http://www.sk-szeged.hu/
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egyéni regisztrációval

google-azonosítóval

facebook-azonosítóval

Bejelentkezés:

Terv kiválasztása:

közösségi oldalakra célszerű a  négyzet alakú forma

kiválasztása

 nyomtatott anyaghoz az A/4-es vagy plakát formátum

Tervezés:

bal oldali menüsáv: elrendezés kiválasztása (tetszőleges minta,

ingyenes sablonok - új ablakban nyitja meg)

bal oldali menüsáv: feltöltések (tetszőleges kép feltöltése)

kép kiválasztása: elemeket keresőbe beírni (pl. könyv),

ingyenes

elemek kiválasztása

szöveg kiválasztása

betűtípus, betűszín, méret beállítása

térköz: sorok közti távolság beállítása

rendezés: elemek egymás alá-fölé rendezése

törlés: vissza gombbal, vagy Ctrl+Z-vel

Mentés:

Facebook-ra JPG formátumban (kép) 

plakáthoz PDF formátumban

http://www.sk-szeged.hu/
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Mire ügyeljünk?

ki/mi - hol - mikor  - jól látható, erőteljes dizájn

ha lehetséges, az előadó képe legyen rajta a

plakáton

élénk, színek online felületen

nyomtatáshoz ne legyen erőteljes a háttér

képek és szöveges rész arányban legyen

gyerekeknek inkább grafikus minták

hónapok neve betűvel: 2018. május 12.

érdemes a napot (pl.csütörtök ) a dátum mellé írni

zsúfolt képre ne tegyünk szöveget, inkább

halványítsuk el, vagy tegyünk rá egy más színű

alapot

óvatosan bánjunk az effektekkel

soha ne használjunk vízjeles képeket!!!

olyan betűtípust válasszunk, ami az Ű, Ő,  betűket

is kezeli!!!

Ingyenes oldalak:

www. freepik.com

www.kisspng.com

CANVA NAP
PLAKÁTSZERKESZTÉS

2021. október 20.

http://www.sk-szeged.hu/

