A 2. komponens programjainak bemutatkozását szolgáló poszter-előadások

A Mélyszegénység program zárókonferenciáján szeretnénk bemutatkozási lehetőséget adni a
2. komponensből támogatott 25 projektnek. Mivel sem a plenáris részben, sem a szekciók
alkalmával nincs realitása annak, hogy élőszóban valamennyi projekt ismertesse programját
és eredményeit, ezért poszter-előadások formájában tudjuk biztosítani ezt a lehetőséget.
Olyan megoldást kerestünk, amely sem anyagi, sem technikai értelemben nem jelent
különösebb kihívást, ugyanakkor minden program a saját belátása szerint mutatkozhat be. El
akartuk kerülni, hogy akár a poszterek megszerkesztése, akár a nyomdai kivitelezés bárki
számára nehézséget jelentsen, ezért minden programmegvalósító konzorcium számára egy
olyan üres 70x100 cm-es ívet (papírlemezt) biztosítunk, amelyre tetszés szerint ragaszthatók
kisebb bemutatkozó anyagok. A lapra az egységesség kedvéért előre elkészítünk egy fejlécet,
amely tartalmazza a TÁMOP 5.1.3-as program logóit, valamint az adott projekt fő adatait
(projekt elnevezése, a konzorcium tagjai, a projekt időtartama, megvalósulási helyszíne, a
program honlapja). A fejléc kb. 8 cm-t foglal el a lap tetején, a fennmaradó hely a projekt
rendelkezésére áll.
Kérjük, hogy a bemutatkozásban részt venni szándékozó projektek munkatársai a poszter
elkészítéséhez hozzanak készen kinyomtatott anyagokat – ismertetőket, szlogeneket,
fotókat –, amelyeket a helyszínen a lapokra tudnak ragasztani. A fejléc alatti területen nyolc
fekvő A4-es, vagy négy álló A3-as lap fér el, de természetesen ettől eltérő formátumú
anyagokat (pl. projektújságok kivágott részeit) is fel lehet használni. Arra is lehetőség van,
hogy filctollal, kézírással készítsék el, vagy egészítsék ki a bemutatót.
A plakátok elkészítése a hozott anyagokkal így csak pár percet vesz igénybe a helyszínen.
Javasoljuk, hogy minél frappánsabb, figyelem-felkeltőbb, megjegyezhetőbb információkat
adjanak közre, hiszen a számos projektet végignézve a részletek, a programok
tevékenységeinek felsorolását adó szövegek feltehetőleg kevésbé maradnak meg az
érdeklődők fejében. Érdemes a program fő üzenetét, mottóját, szlogenjét kiemelni,
felnagyítani.

Néhány minta a hozott anyagok elhelyezésére (amitől természetesen el lehet térni, de
kérjük, tartsák meg a posztert álló helyzetben):

A poszterek megtekintésére elsősorban az ebédszünet második felében lesz idő. Javasoljuk,
hogy a projektek egy-egy munkatársa ekkor legyen elérhető az érdeklődők számára a poszter
közelében. Ez egyben alkalmat jelenthet a projektek egyéb anyagainak, újságainak,
kiadványainak terjesztésére is.
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