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Canva este o aplicație care se folosește foarte ușor și cu
ajutorul căreia putem produce materiale vizuale (postere,

flyere, grafică) pentru social media și nu numai, ce ne ajută
în comunicarea proiectelor online, dar și a celor care

trebuie imprimate.

I. CE ESTE CANVA



fonturi personalizate;
organizarea de fotografii și alte elemente în foldere;
redimensionarea graficii automat în diferite  formate și
descărcarea în format PNG cu fundal transparent;
acces gratuit pentru toate fotografiile, ilustrațiile și
șabloanele oferite.

Marele avantaj al aplicației Canva este acela de a oferi
mare parte din caracteristicile sale gratuit.

Practic, Canva poate fi folosit de utilizatorii săi, fără ca ei să
fie nevoiți să plătească. Desigur, există anumite imagini/
șabloane/ elemente care nu pot fi accesate în lipsa unui
abonament lunar, a cărui valoare este destul de accesibilă.
Astfel, acest abonament plătit oferă planul Canva Pro, care
ne pune la dispoziție o perioadă de încercare gratuită de 30
de zile, apoi fiind disponibil pentru suma de 9,95$ lunar.
Pentru cei care aleg planul Pro, diferențele principale vor fi:



E important de reținut că motivul pentru care Canva este
un instrument care poate fi folosit și de începători este
faptul că pune la dispoziția tuturor șabloane sau template-
uri. 

Fiecare șablon are deja dimensiunea potrivită pentru
fiecare platformă socială. Aceste șabloane sunt împărțite în
categorii sau teme diferite, care la rândul lor au subteme. 
De exemplu, în categoria “Rețele sociale”, există
subcategoria “Facebook”, împărțită pe teme, cum ar fi
sărbători sau citate.
Un alt lucru ajutător la Canva este că fiecare imagine
construită prin această aplicație  poate fi descărcată în
format PNG, JPG, PDF, SVG, GIF sau chiar video, pentru
animații.

II. CUM FUNCȚIONEAZĂ CANVA



Logo-uri
Postări pe rețelele sociale
Pliante și afișe
Documente și prezentări
Cărți de vizită
Infografice și bannere pentru site

III. PENTRU CE PUTEM FOLOSI 
CANVA



Logo-uri
Primul pas pentru cei care au nevoie să-și definească
identitatea vizuală. Canva oferă mai multe modele gata
făcute, care pot fi folosite pentru crearea propriei identități
vizuală ușor și rapid.

Postări pe rețelele sociale
Canva are resurse extinse pentru rețelele sociale. Cu acest
instrument, poți crea imagini și povești pentru Facebook și
Instagram, reclame de toate formatele, postări pe Twitter,
Snapchat, TikTok, bannere pentru LinkedIn și multe altele.

Pliante și afișe
Canva are opțiuni pentru mai multe teme inclusiv
calendare școlare, flyere pentru diverse tipuri de
evenimente, afișe promoționale.

Documente și prezentări
Canva oferă o multitudine de șabloane de prezentări care
pot fi descărcate în prezentări Pdf si PowerPoint. Resursele
pentru realizarea de documente și prezentări pot fi, de
asemenea, folosite pentru a crea cărți electronice și broșuri
informative.



Cărți de vizită
În Canva, poți profita de mai multe modele, adăugând doar
datele de contact.

Infografice și bannere pentru site

Infograficele au întotdeauna succes într-o strategie de
conținut. La urma urmei, livrează o mulțime de informații
într-un vizual ușor de consumat. Cu elementele disponibile
în Canva, se pot crea o mulțime de infografice captivante.
Același lucru este valabil și pentru bannerele pentru site-
uri. În general, acestea sunt făcute pentru a reprezenta
coperta unui blog sau a unei secțiuni de site. 



Deschidem CANVA și alegem din meniul din stânga sus
"Recomandări pentru tine", apoi dăm click pe "Postare
facebook".

IV. Cum facem un document
în Canva?

Ni se va deschide o foaie nouă, dar și un meniu de
"Șabloane " în partea stângă - sus.

https://www.canva.com/


Alegem unul dintre șabloane și apoi începem să modificăm
textul și să edităm grafica, astfel încât să se potrivească cu
nevoile noastre. 

În bara de sus avem opțiuni prin care putem edita:
transparența anumitor elemente, fonturile folosite,
dimensiunea între litere, putem alege ce culori dorim
pentru texte sau obiecte, putem adăuga poze sau elemente
grafice. Este atât de complex încât poate înlocui foarte bine
Photoshop. 

În această etapă am schimbat doar culorile, urmează să
edităm scrisul.



Edităm textul (atât textul propriu-zis cât și fontul) astfel
încât să arate cât mai bine posibil.

Din opțiunea  "Încărcări" putem încărca logo-urile necesare
astfel încât să le putem adăuga pe grafică.



Salvăm imaginea din meniul din dreapta - sus și este gata
de folosit. 

   !Atenție la extensia în care salvăm documentul: pentru
Facebook folosim PNG și JPG, pentru print Pdf print. Vectorii,
elementele grafice editabile trebuie salvate în SVG!

Apoi adăugăm elemente noi, dacă simțim nevoia.



Pentru a profita la maxim de Canva, și a-l face un
instrument indispensabil, trebuie să produci conținut de
înaltă calitate, relevant și convingător, care să intereseze
publicul tău țintă. 


