
Diseinu erakargarriak lortzeko sekretuak
KARTELAK ETA LIBURUXKAK EGITEKO IKASTAROA



Saioa Lopez naiz, Bizkaian bizi den diseinatzaile eta front-end garatzailea. 

“Abentura” hau EHUren Arte Ederretako Fakultatean abiatu zen, ikus-entzunezko 

espezialitatean lizentziatu ondoren diseinuaren munduan murgildu nintzenean. 

Hamarkada bat igarota, hemen nago, gehien gustatzen zaizkidan arloetan lanean: 

diseinua eta maketazio,  web zein grafikoan.

NI=SAIOA=SORMENPILLS



Oinarrizko printzipioa: Less is more (Gutxiago gehiago da)

Komunikatu egin behar da, ez apaindu 
Hortaz, ezin ahaztu: komunikazioaren helburua mezua helaraztea

Tipografiak irudiak bezain garrantzitsuak dira; irakurri ezin 
daitezkeen letra tipoek ez dute euren funtzioa betetzen.

Hutsuneek bereziko garrantzia dute.

Saihestu simetria.

DISEINU GRAFIKOAREN HASTAPENAK



diseinuaren gakoa:

Gaia eta igorlearen arteko 
oreka mezuan

Inprentarako? Une zehatz baterako ala 
errepikatu egingo da?

DISEINU ON/ERAGINKOR BAT LORTZEKO PAUSUAK



CMYK kolore estiloan lan egin, eta ez RGB

Bereizmen (resolución) egokia hautatu. Inprentara bidali behar diren dokumentuak 300 ppptan landu behar dira.
Nahi duzun tamaina ezarri;  tamaina ohikoenak honako hauek dira: A2 (594mm x 420mm), A3 (420mm x 297mm) eta A4 (297mm x 210mm). 

Artxiboak PDF edo TIFF formatuetan bidali

Koskatu (sangrar)

Elementu bektorialak erabili

 berrikusi!!!   

INPRENTARAKO LANAK



Edukiak hartzailera egokitu

Mezu laburra eta zehatza

Diseinu sinple batean oinarritu. Koloreak, tipografiak, irudiak eta informazioa murriztu, gehiegizko informazioak hartzaileari oztopo egiten dio. Diseinu korapilatsu batek 
arreta desbideratu dezake. 

Bi edo hiru tipografia erabili; gehienez, lau. Jarraitu arau berbera koloreekin.

Inpaktua lortzen saiatu. Titularra letra lodiz, letra tipo irakurgarriak, eta esanahi bakarreko mezua dira ikusleengan zirrara sortzeko oinarrizko arauak.

Ikuspuntu unibertsala erakutsi behar duzu; gogoratu, zure lana ez dago zuri zuzenduta.

Begiekin neurtu: diseinua bisuala da.

NOLA DISEINATU KARTEL BAT



ikerketen arabera, batezbesteko 11 segundo ematen ditugu 
kartel bati begira.

Egiaztatu ez dagoela akats gramatikalik edo ortografikorik 

kartela irakurri daitekeela eta irakurterraza dela egiaztatu; 
izan ere, kasu gehienetan, 1,8 eta 3 metro arteko 
distantziatik begiratzen ditugu

NOLA DISEINATU KARTEL BAT



Plan bat sortu

Formatu bat erabaki.

Iraungo duen paper mota bat aukeratu, ondo tolestu 
behar dela kontuan hartuta.

Argazkiak erabili zure mezua indartzeko, hala nola, 
zure produktuak erabiltzen ari diren bezeroen irudiak.

Edukia antolatu el contenido

Bidali

 
inprimatzera!!!   

NOLA DISEINATU LIBURUXKA BAT



Liburuxka mota ugari daude, beti ere komunikatzeko beharrizan zehatzetara egokituta. Kategoria ezberdin horiek, honako elementu hauen arabera bereizten dira: 

dokumentuak izango dituen orrialde edo tolesturak, erabiliko den paper mota edota euskarriaren ezaugarriak (besteak beste, mate edo distiratsua), lodiera 

(gramaje), edo trokelaketa.

LIBURUXKA MOTAK



Flyer edo txartelak
Tolestu gabeko orri bakarra da, 
alde bakarrean edo bietan 
inprimatutakoa. Buzoietan 
banatzeko erabili ohi da. 
Libruruxkarik komertzial merke, 
sinple eta oinarrizkoena da.

LIBURUXKA MOTAK

diptiko
Tolestura bakarreko eta lau 
orrialdeko liburuxkak dira, liburu 
itxurakoak.

triptikoak
Bi tolestura eta sei orrialde 
dituzten liburuxka hauek 
aurrekoek bainok informazio 
gehiago jasotzeko aproposak 
dira.

kuadriptiko
Hiru tolestura eta zortzi 
orrialdeko dokumentua. Ekitaldi 
handien aurkezpenetarako oso 
erabilia, baita konplexutasun 
handiagoa eskatzen duten 
mezuak helarazteko ere..



Photoshop ezaguna, modu profesionalean lantzeko aukerarik onena. 

Badaude beste diseinu programa edo aplikazio batzuk, instalaziorik 
eskatzen ez dutenak..

Diseinu programetan barne ez genuen sartuko beste programa batzuk eta 
kasu batzuetan oso erabilgarriak direnak

Baliabide iturri onak izatea, diseinatzeko programa egoki bat izatea 
bezain garrantzitsua da.

Baliabideek lana erraztu eta, era berean, inspirazioa hartzen laguntzen 
dute.

DISEINATZEKO PROGRAMAK ETA BALIABIDEAK

http://makerbook.net http://nerdi.net

https://www.canva.com https://pixlr.com

https://www.google.
es/intl/es/slides/about/

http://www.easel.ly
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Canva.com bideo tutorialak: https://www.youtube.
com/user/canvadesign

Plantillak
Kartela: http://www.sormenpills.com/recursos/cartel

Flyer-ak: http://www.sormenpills.com/recursos/flyer

Diptikoak: http://www.sormenpills.com/recursos/diptico

Triptikoak:  http://www.sormenpills.com/recursos/triptico

Orrien neurrien txuleta
A1-etik A8-ra

TUTORIALAK ETA PLANTILLAK
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