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ALKALMAZÁSOK A HATÉKONY 

RENDEZVÉNYTERVEZÉSBEN  



Cél  01 
Mit szeretnénk az információ közlésével elérni? 

(képzés, tudásátadás, szórakoztatás)  

Mit tartalmazzon a plakát? (cím, helyszín, 

időpont, ha van, előadó, ingyenes/fizetős)  
02 Üzenet  

Kiket szeretnénk megszólítani a plakáttal? 

(korosztály, intézmény dolgozói, valamilyen 

munkaterület képviselői)  

03 Célcsoport  

Mik a siker kritériumai? (min. hány 

résztvevőt/érdeklődőt szeretnénk elérni, 

befektetett energia megtérülése mikortól 

valósul meg?) 

04 
Minimum 

elvárások  

Mennyi időnk van a plakát elkészítésére? 

Milyen programokat ismerünk , szoktunk 

használni? 

05 
Szerkesztői  

felület  

Plakáttervezés 

lépései 

STRATÉGIA  



előzetes tudás felmérés,  kompetenciáink ismerete (DISC teszt)  

•MILYEN 
PROGRAMOT 
VÁLASSZUNK? 

•ISMERJÜK MEG MAGUNKAT, ÉS 
DÖNTSÜNK JÓL! 



PUBLISHER 2016  
- Microsoft Office csomag tartalmazza  

- kompatibilis az Office csomag többi elemével, pl. Word, 

Excel, PowerPoint) 

- hasonlít a Microsoft Word szövegszerkesztő alkalmazásra  

- léteznek korábbi változatok, szintén hasonló felülettel 

(2007,2010,2013) 

- nyomtatásban minden ugyanúgy jelenik meg, mint a terven 

(nem esik szét a plakát emailben való továbbításkor, vagy ha 

más operációs rendszerrel rendelkező gépen nyitják meg)  

 - sablonok széles választéka (névjegykártyáktól a profi 

marketinganyagokig) 

- 3 éves kortól ajánlott 

 



•PLAKÁT 
SZERKESZTÉS  

•PUBLISHER 2016 

•Oldalméret kiválasztása 

• - megadott lehetőségek alapján (A4, A3, A5, stb.) 

• - egyedileg megadott méretek alapján  

•(érdemes olyan méretet megadni, amit a nyomtató tud kezelni)  

• Szöveg szerkesztése 

•- szövegdoboz segítségével 

•- érdemes minden lényeges információt külön szövegdobozba 

elhelyezni, hogy könnyebben lehessen alakítani, formázni a 

plakátunkat (helyszín, időpont, cím, előadó neve, stb.)  

•Képek szerkesztése 

•- gépen elmentett képek importálásával 

•- bing kereső segtségével (pixabay - ingyenes képek) 

•- képdoboz beillesztésével 

•- szűrők, keretek, speciális effektek használata  

•- képek beállítása háttérképként, mozaik felosztásban  

 



CANVA  
- online (otthonról is elérhetőek az előzetesen automatikusan elmentett 

munkáink) 

- ingyenes (az alapvető felületek ingyenesek, vannak fizetős elemek is)  

- regisztráció szükséges 

- bejelentkezés google vagy facebook fiókkal, email címmel  

- kész sablonokat ajánl fel a program  

- használata egyszerű, gyors, látványos 

- nyomtatásban nem minden  jelenik meg ugyanúgy, mint a terven 

(sokszor az oldalméretek nem egyeznek az általános A4, A3, A5- ös 

méretekkel), online felületeken, social médiában való megjelenésre 

alkalmasak elsődlegesen, mentés után sokszor szerkesztés szükséges  

 - hátránya, hogy más is használja az adott sablont, a plakát egyedivé 

tétele lehetséges, viszont időigényes 

 



•PLAKÁT 
SZERKESZTÉS  

•CANVA 

•Terv - sablon kiválasztása 

•- plakát, prezentáció, gondolattérkép, rendezvény programja, 

szórólap, stb. 

•Megfelelő kategória kiválasztása 

•- plakát személyre szabása 

•- célcsoportnak megfelelő legyen 

•- kifejezze az üzenet lényegét 

•- figyeljünk rá, hogy ingyenes legyen, vagy mentéskor fogunk 

rádöbbenni, hogy kb. 1 dollárba fog kerülni a letöltés  

•Tartalom feltöltése 

•- cím közlése, időpont, helyszín, esemény leírása, stb.  

•- képek feltöltése, ha szükségesnek ítéljük meg 

•- intézmény logójának elhelyezése a plakáton 

•Letöltés (plakátok nyomtatása alatt) 

•- plakátok nyomtatása menüpontot legördítve jelenik meg a 

letöltés lehetőség különböző formátumokban (pdf, jpg, png, 

prezentációnál a ppt is) 



- office csomag része 

- word ismeretekkel 

rendelkezőknek könnyű a 

felületen "mozogni" 

- mentés, konvertálás után 

nem esik szét a plakát 

- sokféle formátumban 

menthető 

- online, bárhonnan könnyen 

elérhető 

- ingyenes 

- látványos 

- gyors 

- betűtípusok választéka 

- kiegészítők könnyen 

kezelhetőek 

PUBLISHER CANVA 

•ELŐNYÖK  

Pixelast  |  Design and Tech  Zalaegerszeg,  2019.  november 11.  



- szükséges elmenteni 

valamilyen felületre (gép 

valamelyik meghajtójára, 

pendrive) 

- látványos munkát elérni 

rajta időigényes 

- más alkalmazásokkal nem 

teljesen kompatibilis 

- utólagos szerkesztést 

igényel  

- szembejöhet velünk a 

grafika 

PUBLISHER CANVA 

•HÁTRÁNYOK  

Zalaegerszeg,  2019.  november 11.  



A tökéletesség nem az, 
amihez nincs mit 

hozzátenni, hanem amiből 
nincs mit elvenni. 

NAPI ÚTRAVALÓ 

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY 
Zalaegerszeg,  

2019.  november  11.  


