DEN GODE POSTER
Nedenfor er en samling af råd, som du kan følge, når du laver en poster:
Vi kan anbefale guiden til opsætning af posters, som findes på
http://retroconference.org/2012/abstracts/poster-presentation-guidelines (nederst på siden)
Desuden er nedenfor en samling af råd fra vores oplæg om poster-fremstilling, forårssemesteret
2012:
1. KORT, SIGENDE OVERSKRIFT
Prøv at korte din overskrift ned til det allervigtigste, undlad for mange forkortelser

stor

og avancerede medicinske navne og lav overskriften så
som muligt.
Brug BLOKBOGSTAVER hvis din overskrift er meget kort (4-5 ord), ellers anvend
almindelig skrift.
Pas på med at lave en lang underoverskrift som fjerner fokus og gør posteren
forvirrende.
2. VISUEL OVERSKUELIGHED
Prøv så vidt muligt at have figurer o.l. i samme farvenuancer og temaer.
Brug samme fond og så få skriftstørrelser som muligt.
Har du nogle afsnit som er mindre relevante, men som skal med (fx referencer), kan
du med fordel tone denne tekst ned (fra sort til grå) eller lave den mindre.
3. TYDELIGE OPDELINGER
Mellem afsnit – og så få afsnit som muligt.
4. SORT PÅ HVIDT
Er som udgangspunkt nemmest at læse. Alternativt kan vælges en anden farve bag
overskriften eller overskriften kan have en anden farve. Husk igen at have det
visuelle overblik og tema i tankerne - vildere er ikke nødvendigvis ensbetydende
med bedre.
5. HANDOUTS
Lav med fordel handouts til din poster. På dem kan du skrive lige så meget du har
lyst til. Posteren skal skabe nysgerrighed og opmærksomhed hos tilskueren, og dine
handouts kan uddybe dit projekt for de, som bliver fanget af den flotte poster.
6. HVORFOR?
Hver gang du laver noget til din poster, så overvej hvorfor du gør det? Er det
nødvendigt?

REGION H
Laver du dit forskningsprojekt som ansat ved Region H, kan (skal?) du bruge Region H Design til
at sammensætte din poster. Der er nogle retningslinjer for, hvordan posters og andet reklame fra
Region Hovedstaden skal se ud, hvilket firmaet sørger for.
Kontakt: 38684107, grafik@heh.regionh.dk
Skulle du vove dig ud i at lave en poster selv, kan du bruge nedenstående:
http://www.regionh.dk/topmenu/omRegionH/Regionens+design/
http://www.regionh.dk/topmenu/omRegionH/Regionens%20design/Logooggrundelementer/LogoTi
lProfessioneltBrug/Hospitaler/Hospitaler.htm
Skal du bruge billeder til din poster, kan du gå ind på www.colourbox.com. Her kan du lovligt
hente billeder i høj kvalitet.

