MEGTERVEZEM: OKOSJÖVŐ LÁNYOKNAK

Segédlet infografika készítéséhez
Az alábbi ötletek és szempontok segítségedre lehetnek a reklámszöveg megtervezésében
és elkésztésében.
1. Válassz témát!
Pontosan mit szeretnél bemutatni? Egy adott foglalkozásra vagy egy adott területre
fókuszálsz inkább? Találsz-e összefüggést saját tapasztalataid és esetleg más adatok
között?
2. Készíts történetet!
Az infografikának is jó, ha van egy bevezetés – tárgyalás – befejezés jellegű tagolása. Találj
ki egy történetet, ami köré a témádat fel tudod majd építeni. Írj egy-két mondatot
mindhárom egységhez.
3. Válassz logikát!
Csak a saját tapasztalataid szintjén szeretnéd bemutatni a témádat, vagy azokat egyéb
adatokhoz vagy információkhoz is kötnéd? (Utóbbi bonyolultabb.) Ez a döntés máris irányt
ad az infografika szerkezetének. Hogyan tudod átláthatóvá, követhetővé tenni a
történetedet? Milyen legyen az olvasás iránya?
4. Válaszd ki a középpontot!
Mi a legfontosabb üzeneted? Hogy tudnád ezt képpel kifejezni? Ez kerüljön a középpontba!
Tudsz olyan ábrát készíteni, ami ebből a képből kiindulva adja meg az olvasás irányát? Ha
nem, hogyan tudod jól követhetően elrendezni a középpont köré a többi információt?
5. Válassz ábrákat!
Szófelhő vagy kördiagram? Attól függ, mit szeretnél mondani, és milyen információid
vannak. Meríts ötletet más infografikákból is!
6. Készíts vázlatot!
Mielőtt a tervezőprogramot megnyitod, akár papíron, akár digitálisan, de készíts egy
szövegvázlatot és egy látványtervet!
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7. Találj egy frappáns címet!
A címből derüljön ki, mi lesz az infografikán: ugyanakkor ne legyen túl hosszú vagy túl
unalmas, sablonos sem.
8. Találd meg a megfelelő formát!
Keress jó példákat a neten. Ilyeneket találsz például itt: http://goo.gl/tMIh5U vagy itt:
http://goo.gl/ZQg9
Gondold végig, Te milyen színvilágot, milyen ábrákat látnál szívesen, és mi az, ami
társaidnak is tetszene.
9. Találj megfelelő programot!
Nem kell feltétlenül Photoshop-gurunak lenned. Az alábbi linkek segítségedre lehetnek:
számos tanács, ötlet és eszköz javaslatok: http://goo.gl/pD5Xc ;
konkrét
ingyenes
online
tervező
eszközök,
például:
https://goo.gl/Kxi6Do,
https://goo.gl/NtX4of, https://goo.gl/AuVxVt és https://goo.gl/7YCxMi
10. Ellenőrizd, hogy érthető-e az infografikád!
Kérj meg valakit, hogy nézze meg a kész alkotást, hallgasd meg a véleményét, és vedd
fontolóra esetleges tanácsait. Ha kétszer is olyan visszajelzést kapsz, hogy nem világos,
hogyan kell az infografikádat olvasni, vagy nem értik, miről szól, akkor mindenképpen vedd
fontolóra a változtatást!
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