MEMBUAT POSTER
Pernah membuat poster acara yang ingin menimbulkan kesan sporty, namun
penerima pesan malah menganggap acara tersebut acara yang penuh ketegasan?
Atau orang tetap menanyakan lokasi, meskipun sudah kamu beri poster? orang
beralasan tidak melihatnya di poster.
Mengapa ya?
INFORMASI ADALAH KUNCI
Pastikan bahwa kamu menyampaikan informasi secara jelas, ringkas, tidak
menimbulkan kesan ganda.
Poster yang memasukkan objek dan pesan yang terlalu banyak dapat membuat
orang pusing, detail acara yang terlalu merinci misalnya mengandung susunan acara
atau tata cara, justru mempersulit orang menangkap pesan yang ada diposter
dengan cepat, dan akhirnya mudah lupa. Pesan-pesan rinci bisa dipisahkan dari
poster utama.
HEADLINES (JUDUL)

Pastikan judul adalah hal yang awal ditangkap oleh target komunikan. Atur
peletakkan, jenis font, ukuran dan warna sehingga headlines menjadi point of interest
postermu, kadangkala font jenis decorative dapat membantu.
Berikut contoh Poster dengan headlines yang menonjol.
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PERINCIAN

Pastikan hanya informasi pokok yang dimasukkan ke dalam poster. Rincian yang ikut
tercantum harus mendukung informasi utama tanpa mengaburkan pesan utama.
Misal dalam promosi produk, deskripsi produk secara umum termasuk harga patut
dicantumkan, dan yang juga penting mencantumkan narahubung.
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Pada dua poster ini terlihat perbedaan pada peletekkan dan pengaturan beberapa
informasi penting, pada poster kanan narahubung diletakkan di atas dengan ukuran
yang cukup, dibanding poster lain yang membuatnya dengan ukuran kecil serta
cukup jauh dari posisi mata. Pengelompokkan konten juga menjadi bagian yang
penting, agar alur informasi yang dibaca runtut dan tidak terbolak balik.
CALL TO ACTION

CTA perlu dicantumkan untuk memberikan "panduan" apa yang perlu dilakukan oleh
komunikan setelah melihat poster. Contoh yang sering ditemui antara lain : ajakan
membeli, memesan, atau kapan bisa mendaftar.
ILUSTRASI / FOTO

Gunakan ilustrasi secukupnya, dengan porsi yang tepat, ilustrasi bisa menjadi
“pemanggil” jika diberi ruang dan jarak yang cukup dari objek lain, sehingga setelah
mata komunikan menikmati ilustrasi bisa berpindah ke teks yang yang mendukung
informasi.
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UKURAN

Dalam mengatur ukuran dan komposisi poster, sesuaikan dengan media yang akan
digunakan. Poster digital yang akan disebar lewat media sosial disusun dengan
memperhatikan jika nanti poster dilihat dari layar telepon genggam, begitu juga
media outdoor, apakah cukup besar untuk mendapat perhatian jika dilihat dari
kejauhan.
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