Τα πόστερ του συνεδρίου θα πρέπει να έχουν διαστάσεις 110 εκ. (ύψος) Χ 80 εκ. (πλάτος).
O ευκολότερος τρόπος για να φτιάξετε ένα πόστερ είναι με χρήση Power Point.

1. Από το οριζόντιο μενού επιλέξτε Slide orientation > Portrait.

2. Από το οριζόντιο μενού επιλέξτε Page setup και στις διαστάσεις βάλτε:
Πλάτος 80 εκ. – Ύψος 110 εκ.
Λόγω μεγάλων διαστάσεων, για να δείτε ολόκληρη τη σελίδα στην οθόνη, θα πρέπει να κάνετε
σμίκρυνση περίπου στο 10%. Για να δουλέψετε τα κείμενα, τις εικόνες και τις λεζάντες θα πρέπει να
μεγεθύνετε ανάλογα την οθόνη.

3. Χρησιμοποιήστε σχήματα για να οριοθετήσετε τους χώρους των ενοτήτων σας.

4. Προσθέστε τον τίτλο, τα ονόματά σας και το πανεπιστήμιο/μουσείο/εφορεία κτλ. όπου εργάζεται
ο καθένας. Χρησιμοποιήστε μεγάλου μεθέρους γράμματα ώστε να είναι ευανάγνωστα από
απόσταση (στο συγκεκριμένο παράδειγμα, ο τίτλος είναι 54 pts, τα ονόματα 40 pts, και οι ιδιότητες
24 pts).

5. Προσθέστε τους τίτλους και τα κείμενα των ενοτήτων (στο συγκεκριμένο παράδειγμα, τα κείμενα
είναι γραμμένα σε 24 pts.

6. Προσθέστε εικόνες και λεζάντες (στο συγκεκριμένο παράδειγμα οι λεζάντες είναι 20 pts).

7. Σώστε το αρχείο ως ppt και στη συνέχεια ως pdf.
8. Για την εκτύπωση του πόστερ, θα πρέπει να πάτε το αρχείο pdf σε κατάστημα για φωτοτυπίες με
πλότερ και να ενημερώσετε τον υπεύθυνο για τις διαστάσεις του πόστερ (110x80 εκ.). Ζητήστε να
το τοποθετήσουν σε ρολό από χαρτόνι (όπως τα αρχιτεκτονικά σχέδια) για να μην τσαλακωθεί.
9. Τα πόστερ θα πρέπει να παραδοθούν στην κ. Νεφέλη Ηλιού, στο
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
Νεοφύτου Δούκα 4
Αθήνα 106 74
(τηλ. 210 7228321)
την Τετάρτη 27 Μαΐου 2015, μεταξύ 10.00 και 14.00
ή την Πέμπτη 28 Μαΐου 2015, μεταξύ 10.00 και 12.00.
10. Τα πόστερ θα εκτίθενται στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης από την Πέμπτη 28 έως την Κυριακή
31 Μαΐου. Η επίσης παρουσίαση θα γίνει την Παρασκευή 29 Μαΐου 2015, μεταξύ 17.00 και 20.00.

