Útmutató és technikai elvárások
a BETON újságba történő cikkíráshoz

1. Terjedelem




Fél oldal (1/2) anyag szövege maximum 1500-1700 karakter lehet szóközzel.
1 oldalas (1/1) anyag szövege maximum 3500 karakter lehet szóközzel.
2 oldalas (2/1) anyag szövege maximum 5000 karakter lehet szóközzel.

2. A cikk felépítése, formai megjelenése
Az alábbi adatok megadását kérjük a cikk leadásakor:





szerző neve
szerző beosztása
cégnév
felhasznált irodalom jegyzéke (ha van)

Amennyiben van indíttatásuk cikkíróinknak, szívesen fogadjuk azokat az anyagokat, amelyek
címmel és leaddel vannak ellátva.
A szöveget szerkeszthető formátumban kérjük (tehát nem pdf-ben), lehetőleg .doc vagy .docx
formátumban. A szöveget nem szükséges megformázni. A betűtípus lehetőleg tartalmazzon
magyar ékezetes betűket!
A szövegbe, ne kerüljenek képek, azokat külön képfájlként kérjük megküldeni!

3. Kulcsüzenetek
Kérjük, azokat a kulcsüzeneteket, amelyek a szerző szerint legfontosabbak, kivastagítva jelölni az
anyagban, hogy az újságban ezek a kulcsmondatok kiemelve (színessel, nagyobb betűvel)
szerepelhessenek majd!
4. Adatok, számadatok
Sok adatot, számot tartalmazó anyag, téma esetén kérjük ezek megküldését külön összefoglalva,
listázva a cikk mellett! Ezekből az adatokból infografikát készítünk, amely látványosabbá és
befogadhatóbbá teszi a témát.
Például: Egy új építkezés esetén, hány tonna beton került felhasználásra, hány munkás dolgozott,
mennyi ideig épült, stb: Építési idő: 2012-2015-ig, 340 munkás dolgozott, 24 000 tonna betont
használtak fel.

5. Táblázatok, grafikonok, diagramok
Kérjük a táblázatokat, grafikonokat és diagramokat excelben küldeni!

6. A képek mérete, felbontása
Formátum: tif, jpg, png, pdf.
Optimális méret: 2480x3508px, 300 dpi
Amennyiben nem áll rendelkezésre ekkora kép, kérjük kisebb méretű képek elküldését, és
tördelőszerkesztőink megítélik azok felhasználhatóságát.
Képek mennyisége: 1/1 oldalon történ megjelenés esetén 2-3 képet tudunk felhasználni,
ugyanakkor szívesen fogadunk több képet is, így lehetőség adódik arra, hogy válogassunk és a
lehető legjobb képösszeállítás kerüljön az újságba.
Képek minősége:
Kérjük éles, jó minőségű képet küldjenek!
Kérjük, a mobiltelefonnal készült képek mellőzését! Amennyiben nincs saját kép a cikkhez, ingyenes
stockfotó is használható.
A képaláírásokhoz kérjük megadni, hogy mit ábrázol a fotó, illetve kérünk egy rövid leírást a
témáról!
Például: Az Audi Aréna küzdőterének 9 cm vastag beton felső pályalemeze High Grade szállal készült,
kiegészítő vasalat nélkül.
Amennyiben fontos megjelölni, hogy ki készítette a képet, akkor az ő nevét is kérjük feltüntetni.

