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A szórólapok formája a plakátokhoz és hirdetésekhez hasonló. Ami a 
legnagyobb eltérést mutatja, a közölhető információ mennyisége. Ebben rejlik a 
szórólap legnagyobb előnye is, mert lényegesen több információt lehet általa 
közölni, mint egy plakáton, ugyanakkor szebb, részletesebb lehet, mint egy 
egyszerű hirdetés. 

7.3.1. Mintapéldák 

Szerkesztés, tipográfiai tervezés szempontjából a hirdetések és a szórólapok 
készítése közben hasonló problémákkal találkozhatunk. Ezek közül mutatunk be 
néhányat az alábbiakban.  

A 121. ábrán látható hirdetés legnagyobb hibája az, hogy szinte minden csupa 
egyforma, nagybetűvel van írva, így a szöveg nehezen olvasható lesz (lásd 1.3.3. 
fejezet). A bonyolult felsorolási jelek elvonják a figyelmet a lényegről, a cégnév és 
az elérhetőség nagyon egybe folyik. A keret és a szöveg közti távolság fent, a jobb 
és a bal oldalon megfelelő, alul viszont kevés. 
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121. ábra. A csupa nagybetűs írás nehezen olvashatóvá teszi a szöveget. 
 

 

Az átalakítás során a következő változtatásokat végeztük el: 

a csupa nagybetűs szöveget kisbetűsre változtattuk, 

a felsoroláshoz egyszerűbb jelet választottunk, 

az elérhetőség információit kissé eltávolítottuk a cégnévtől, 

a keret aljától való távolságot megnöveltük. 
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 122. ábra. Az átalakítások után a hirdetés áttekinthetőbb lett.  

 
A 123. ábra hirdetése túl dekoratív, minden információt ki akartak emelni 

belőle, így paradox módon zavaros lett és valójában semmi sincs kiemelve. A 
hosszabb szövegrészek a rossz betűválasztás és a hibás effektus (domború betűk) 
miatt összefolynak. 
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 123. ábra. A túlzott dekorativitásra való törekvés is zavart okozhat!  
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A 124. ábrán bemutatunk egy lehetőséget a javításra. A következő 
változtatásokat végeztük: 

• a „BÚTOR ÁRUHÁZ” betűtípusát Arialra változtattuk, így már jól 
olvasható a felirat, 

• az ovális területen lévő szövegből eltávolítottuk a domború hatást, 

• az információs sorok betűtípusát is Arialra változtattuk. 
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124. ábra. A túlzott dekorativitásra való törekvés is zavart okozhat! 
 

 


