
HOGYAN KÉSZÜL A JÓ HIRDETÉS?

A plakátkészítés alapjai 



AZ ELŐADÁS TARTALMA

 Miért készítsünk hirdetőanyagokat? 

 A plakát mint hirdetőfelület részei

o Szöveges elemek

o Vizuális, grafikai elemek

o Hasznos tippek 

 canva.com – online szerkesztőprogram bemutatása 

 Öletek tárháza 



MIÉRT KÉSZÍTSÜNK HIRDETŐANYAGOKAT?

Például:

• a fejlesztő foglalkoztatás keretében készített kézműves termékek reklámozása, 
ösztönzés azok megvásárlására az adott műhelytől, cégtől 

• egy esemény meghirdetése 

A hirdetőanyagokkal, azon belül a plakátokkal fontos 

információkról tájékoztathatjuk a célközönséget, és 

elősegíthetjük a kapcsolatteremtést.

Fő célja:

A tájékoztatás



ONLINE HÚSVÉTI VÁSÁR  

Néhány példa arra, amikor plakátot készítettünk:

VÉRADÁS AZ SZGYF-BEN MEGHÍVÓ ESEMÉNYRE



A PLAKÁT MINT HIRDETŐFELÜLET 
RÉSZEI



SZÖVEGES ELEMEK

Mire figyeljünk oda a szövegezés során?

A szöveg legyen lényegre törő, egyszerű, könnyen érthető, 

olvasható.  Csak a legfontosabb információkat tartalmazza. 

A plakáton szereplő szöveg részei

Főcímsor: 

• Témamegjelölés, figyelemfelhívás – Mit hirdetünk? (pl. helyet, 

eseményt, terméket)

nagy betűméret 

Alcímsor:

• Tájékoztatás szempontjából fontos információk – Ki? Mikor? Mit? 

Hol? Hogyan? (pl. elérhetőség, helyszín, időpont)

Kb. fele akkor betűméret, mint a főcím

Törzsszöveg:

• Egyéb közlésre érdemes információk (pl. rendelés menete, 

termékleírás)

Kb. fele akkora, mint az alcím, vagy még kisebb

o Az információk fontosságától függően válasszuk meg a 

betűméreteket. 

o A betűtípus legyen könnyen olvasható. 

o A betűszín legyen kontrasztban a háttér színével. 



VIZUÁLIS ELEMEK

Mire figyeljünk a vizuális elemek tervezése 

során?

Mit jelent a vizuális/grafikus elemek felhasználása? Képek, 

alakzatok, ábrák, minták, színek kombinálása, átlátható 

elhelyezése a plakáton. 

Cél:

Figyelemfelkeltés, a tekintet ráirányítása a fontos 

információkra, szöveges részekre.

o Érdemes színekkel dolgozni, jobban észrevehető és 

izgalmasabb lesz a plakát a néző számára. 

o Fontos a kontraszt, a plakáton megjelenő színek árnyalatai 

közötti ellentét.

o Ne legyen túl sok, bonyolult minta/ábra/alakzat rajta, 

mert az szétszórja a tekintetet.  Inkább törekedjünk a 

letisztultabb elemek használatára.

o Fotókkal személyesebbé tehetjük a plakátot. 

o Ügyeljünk a szimmetriára és az esztétikus arányokra. 



HASZNOS TIPPEK

 Érdemes egy szlogent és/vagy logót

mindig ráhelyezni a plakátra (rögzül az 

emberek fejében, ismerős lesz, ha meglátják) 

 Pórbáljuk meg érzékeltetni, hogy mitől 

különleges a termék, hangsúlyozzuk ki 

egyediségét. (pl. a termékek kézzel 

készültek; a vásárló a helyi közösséget 

támogatja a vásárlással; nincs két teljesen 

egyforma darab; környezetbarát alternatívát 

kínál, stb.)

 Javasolt formátumok: PDF, JPG, PNG –

nyomtatható, de online is közzétehető. 

 Tippek: https://designakademia.hu/10-1-

tipp-a-tokeletes-plakat-megtervezesehez/

https://designakademia.hu/10-1-tipp-a-tokeletes-plakat-megtervezesehez/


A CANVA HASZNÁLATA 

canva.com - online szerkesztőprogram bemutatása

/ plakátsablonok beilleszthető szöveggel, vizuális elemekkel /



canva.com

REGISZTRÁCIÓ 
ÉS BELÉPÉS 

E-MAIL CÍMMEL

1.

2.



SABLONOK

MARKETING

PLAKÁTOK
SZÓRÓLAPOK



PLAKÁT ÉS 
SZÓRÓLAP 

TÉMÁJÚ 
SABLONOK



KEZDHETÜNK ÜRES LAPPAL

VAGY VEHETÜNK ALAPUL EGY 

ÁTALAKÍTHATÓ SABLONT



A KERESŐBEN 
KULCSSZAVAKKAL 

KERESHETÜNK 
PLAKÁT-

SABLONOKAT



VANNAK FIZETŐS SABLONOK ÉS INGYENESEK IS 



A SZERKESZTŐFELÜLET RÉSZEI 



NAGYÍTÁS/KICSINYÍTÉS HASZNÁLHATJUK A SUGÓT



NÉZZÜK A MENÜPONTOKAT



TOVÁBBI SABLONOK KÖZÜL VÁLOGATHATUNK FELTÖLTHETJÜK SAJÁT KÉPEINKET



KERESHETÜNK 

KULCSSZAVAKKAL FOTÓKAT

SZÁMOS ELEM KÖZÜL 

VÁLOGATHATUNK

A KULCSSZAVAS KERESÉS 

AZ ELEMEK ESETÉBEN IS 

ALKALMAZHATÓ



VANNAK FIZETŐS ELEMEK ÉS INGYENESEK IS



Szöveget illeszthetünk be, melyhez sablonok is rendelkezésre állnak.

A szövegszerkesztési opciók ugyanúgy elérhetők, mint egy word-ben.



HÁTTÉRKÉPEKET IS 

KERESHETÜNK A PLAKÁTHOZ. 



Ha rákattintunk egy elemre, a szerkesztő automatikusan beilleszti azt a plakátra, és meg tudjuk változtatni 

színét, méretét, elhelyezését, áttetszőségét, stb.



Az oldalakat mozgathatjuk, duplikálhatjuk, 

törölhetjük, hozzáadhatunk újakat. 

A program automatikusan ment mindent, és ha 

elrontunk valamit, visszacsinálhatjuk. 



Ha kész, jöhet a letöltés. Kiválaszthatjuk, hogy milyen formátumban (PDF, JPG, PNG) és mely oldalakat 

szeretnénk letölteni. 



KORÁBBI TERVEINK MEGTEKINTHETŐK A 

FŐOLDALON A „MINDEN TERVED” 

MENÜPONTRA KATTINTVA.

TERVEINKET MEGOSZTHATJUK 

MÁSOKKAL IS, KÖZÖS SZERKESZTÉSRE 

INVITÁLHATJUK A KOLLÉGÁKAT.



Youtube és Google keresés során találunk részletekbe 
menő oktatóvideókat, leírásokat a Canva használatáról.

KERESSÜNK RÁ A „CANVA HASZNÁLATÁRA” AZ INTERNETEN! 



ÖTLETEK TÁRHÁZA

Honnan szerezzünk kreatív ötleteket? 



KÖZÖSSÉGI FELÜLETEK

pinterest.com

instagram.com

facebook.com 

meska.hu

Jogdíjmentesen felhasználható fotók:

pixabay.com







Kulcsszavas keresés



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


