Αφίσα
H αφίσα ανήκει στην κατηγορία των γραφιστικών προϊόντων που αφορά
την παρουσίαση, την πληροφόρηση και την διαφήµηση µιας εκδήλωσης, ενός
προϊόντος, µιάς ιδέας κλπ
H αφίσα βοηθά ώστε να γνωστοποιήσουµε γρήγορα το µήνυµά µας στο
ευρύ κοινό.
Yπάρχουν πολλά είδη αφίσας ώς προς το περιεχόµενό της: πολιτικό,
εµπορικό, κοινωνικό, καλλιτεχνικό κλπ. αλλά και ως προς την πρόθεση της δηµιουργίας της: να διαφηµίσει ή να πληροφορήσει. Aλλη µια κατηγορία αφίσας
είναι η διακοσµητική αφίσα (poster).
Tα σχήµατα αφίσας συνήθως είναι το πορτρέτο και η οριζόντια (landscape).
Tα µεγέθη της αφίσας συνήθως είναι:
Aφισέτα 35X50 εκ. (πορτρέτο) και 50X35 εκ. (οριζόντια – landscape).
Mικρή αφίσα 50X70 εκ. (πορτρέτο) και 70X50 εκ. (οριζόντια – landscape).
Aφίσα 70X100 εκ. (πορτρέτο) και 100X70 εκ. (οριζόντια – landscape).
Mικρή γιγαντοαφίσα 16 φύλλα των 70X100 εκ. ∆ηλαδή 4X3 µέτρα
Γιγαντοαφίσα 36 φύλλα των 70X100 εκ. ∆ηλαδή 8X4 µέτρα.

Σχεδιασµός της αφίσας
O σχεδιασµός της αφίσας είναι από τα πιό δηµιουργικά πεδία της γραφιστικής. Eίναι επινόηση της στιγµής και δεν βασίζεται σε συγκεκριµένους κανόνες.
Παρ’ όλα αυτά όµως µια καλή αφίσα πρέπει να είναι:
Eυανάγνωστη: Tο κοινό µιάς αφίσας δεν θέλει να διαβάσει αλλά να ρίξει
µια µατιά. Eποµένως το κλειδί για τη δηµιουργία µιάς καλής αφίσας είναι η
απλότητα που επιτυγχάνεται µε τη χρήση του απλού και καθηµερινού λόγου,
ευδιάκριτων και ευανάγνωστων στοιχείων χωρίς απώλειες ουσιαστικών πληροφοριών.
Σωστά οργανωµένη: O τίτλος πρέπει να είναι σύντοµος και περιεκτικός
και να υπάρχει µία δοµή: •Tίτλος • Περιεχόµενο • Πληροφορίες.
Σύντοµη: Mελέτες έχουν δείξει ότι µια αφίσα έχει µόνο 11 δευτερόλεπτα
στη διάθεσή της για να τραβήξει το ενδιαφέρον του κοινού και να του µεταφέρει το µήνυµά της.
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H αφίσα συνήθως έχει σκοπό να τραβήξει την προσοχή. Oσο πιό συγκεκριµένο είναι το µήνυµα τόσο πιό εύκολα µεταδίδεται στο κοινό στο οποίο
αναφέρεται.
Eπιλέξτε ποιό είναι το κεντρικό µήνυµα που θέλετε να περάσετε, κρατήστε
το σύντοµο και άµεσο και χρησιµοποιείστε το σαν τίτλο για την αφίσα σας.
Yπολογήστε το χώρο που έχετε στη διάθεσή σας και διανείµετε τα στοιχεία
έτσι ώστε να υπάρχει µια αισθητική ισορροπία. ∆ηµιουργείστε έντονες αντιθέσεις (µε τα χρώµατα και τα µεγέθη στοιχείων) και δώστε µεγαλύτερη βαρύτητα στον τίτλο. Xρησιµοποιείστε χρώµατα και συνδυασµούς που δεν
κουράζουν τα µάτια.
O τίτλος πρέπει να είναι αρκετά µεγάλος ώστε να µπορεί να διαβαστεί εύκολα και από απόσταση. Xρησιµοποιείστε γραµµατοσειρές οι οποίες είναι ξεκάθαρες και βοηθούν το κοινό να διαβάσει εύκολα τις πληροφορίες της
αφίσας.
Mην φορτώνετε την αφίσα µε περιττά στοιχεία. Για µια αφίσα κάποιας εκδήλωσης, απαραίτητα στοιχεία εκτός από το κεντρικό µήνυµα (τίτλο) είναι ο
τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής, ο διοργανωτής και τα στοιχεία επικοινωνίας
του έτσι ώστε ο καθένας να έχει πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες.
Eχοντας υπόψη σας σε ποιούς χώρους θα αναρτήσετε τις αφίσες επιλέξτε
την ανάλογη διάσταση και τον τύπο του χαρτιού που θα τις εκτυπώσετε.
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