Kongresszus-szervezés
Céges rendezvények
Fogadások, bálok
Műsorok

Sikeres rendezvényszervezés …
… költséghatékonyan!

Tisztelt Előadó!
A Kórházi Gyógyszerészek Szimpóziumán poszter prezentációját ebben az évben elektronikus poszter
formájában tudja bemutatni.

Az E-poster beküldésének határideje: 2019. május 10.
Kérjük a határidő szíves betartását! A határidőn túl beérkezett poszterek technikai okok miatt nem
kerülnek megjelenítésre.
Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi részletes tájékoztatást az E-poster elkészítéséhez!
POSZTER PREZENTÁLÁSA
A poszterek prezentálása az előadóteremben történik a programban feltüntetett időpontban.
Mindenkire 3 perc prezentációs idő és 2 perc vita jut. Ennek kivitelezése érdekében az – E-poster
elkészítésén kívül – 3-4 ppt diával kell készülniük (1 cím + lényeget demonstráló diák).
TÁJÉKOZTATÓ AZ E-POSTER ELKÉSZÍTÉSÉHEZ
A bemutatók elkészítéséhez leggyakrabban használt program a Microsoft Office programcsaládba tartozó
PowerPoint alkalmazás. Az e-poster elkészítésének lépéseit ehhez a programhoz közöljük. Kérjük a
szervezők által megadott beküldési határidő betartását! A határidőn túl beérkezett poszterek
technikai okok miatt nem kerülnek megjelenítésre.
1. A poszter méretének beállítása
Tervezés -> Oldalbeállítás -> Szélesség: 72 cm -> Magasság: 128 cm -> OK
Az előbbi beállítások helyett csatoltan küldünk mintákat, amit igényeinek megfelelően át tud szerkeszteni.
2. Készítse el egy(!) diából álló poszterét!
A jobb olvashatóság miatt talp nélküli betűtípusokat használjon (pl. Arial, Helvetica, Verdana, Lucida).
A javasolt legkisebb(!) betűméret 24 pt nagyságú. A grafikonok a lehetőségekhez képest minél jobban
töltsék ki a rendelkezésre álló teret.
Van lehetősége videoposzter készítésére is az alábbiak szerint:
Ha videoposztert szeretne bemutatni, javasoljuk az előírtnál 2 pt-tal nagyobb betűméret használatát. A
poszterébe ágyazza bele a mozgókép(ek)et, és állítsa be hozzájuk az időzítést (a vetítéssel együtt azonnal
induljon). Egy diából álljon a poszter, mivel a kijelzőn egy gombhoz lesz hozzárendelve. A beágyazott
mozgókép folyamatosan ismétlődve kerül majd lejátszásra. Ne PDF állományt küldjön, hanem PPT-t és
mellé külön a video(ka)t is.
3. A poszter mentése PDF formátumban
Fájl -> Mentés másként -> PDF
A fájl neve tartalmazza az előadó nevét (is)!
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4. A poszter beküldése
A kész PDF állományt küldje el a kgysz2019@clubservice.hu e-mail címre!

Az e-poster elkészítéséhez természetesen használható másik (pl. grafikai) alkalmazás is, amiből menthető megfelelő méretű
PDF.
Nem megfelelő méret
Ha az Ön által elmentett PDF vagy PPT fájl nem a leírás szerinti 72x128 cm (álló) formátumban készült el,
akkor azt - az arányokat megtartva - a kijelző szélességéhez igazítjuk. Ez esetben a poszter alatt és felett
fekete sáv lesz látható.
Nem megfelelő tájolás
Ha az Ön által elmentett PDF vagy PPT fájl fekvő tájolással készült el, akkor a poszter alatt és felett széles
fekete sáv lesz látható. Ez esetben a tartalom - legfőképpen a szöveg - nehezen lesz olvasható.
Mentés helyett nyomtatás
Ha az Ön által elmentett PDF nem teljesen tölti ki a lapot, akkor valószínűleg a Mentés másként menü
helyett a Nyomtatás menüvel készítette a PDF-et. Ha nem tudja elmenteni PDF-ként a dokumentumot,
akkor a PPT állományt küldje el részünkre.
Több dia átmásolása
Ha az Ön által elmentett egy diából álló PDF úgy készült, hogy a leírás szerinti 72x128 cm (álló)
formátumú lapra másolt át teljes (oldal)tartalmakat több diáról, akkor a poszter nehezen lesz olvasható. Ez
esetben külön másolja ki a diák tartalmát és állítsa be a leírásban szereplő (min. 24 pontos) betűméretet.
A Tudományos Bizottság nevében:
Tisztelettel,
Club Service Kft.
E-mail: kgysz2019@clubservice.hu
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