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Plakat- Akcydens to samoistne druk                          

o charakterze użytkowym lub okolicznościowym 

• rodzaj wyrobu poligraficznego. Druk jednostronny dużego formatu (co najmniej 
A2), o charakterze propagandowym lub reklamowym (nigdy wyłącznie 
informacyjnym), służący do umieszczania w stałych, publicznych miejscach 
(rozklejany, umieszczany w witrynach). 

 

• Plakat tym różni się od afiszu, że nie jest wykonany ze składu, lecz w całości 
stanowi formę graficzną. Zadrukowywany jest z reguły na całej powierzchni 
papieru i najczęściej posiada bogatą kolorystykę. Elementy graficzne co najmniej 
dorównują informacji tekstowej, z reguły jednak dominują. Napisy są często 
przetworzone artystycznie. 

 

• O ile typowy afisz, jako druk czysto informacyjny, jest zazwyczaj jedynie rodzajem 
rzemiosła, to forma plakatu jest również jedną z dziedzin sztuki. 
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Dobry plakat 

Dobry projekt to podstawa skutecznej reklamy, 
ale pamiętajmy, że następnie trzeba go dobrze, 

czyli poprawnie wyprodukować.  

To skuteczna edukacja 
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Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej.  

Za jego treść odpowiada wyłącznie Włocławskie Centrum Edukacji 
Ekologicznej  z siedzibą we Włocławku. 

Dziękuję za uwagę 


