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IZVLEČEK
V diplomskem delu smo oblikovali prenovljeno celostno grafično podobo podjetja Gorenje
GAIO, d. o. o., ki deluje na področju izdelave industrijske opreme in njene avtomatizacije že od
leta 2010, ko ga je ustanovilo podjetje Gorenje, d. d. Prenova je bila nujno potrebna, saj smo s
svežim izgledom prikazali novo obdobje poslovanja.
V teoretičnem delu smo opisali celostno grafično podobo, njen nastanek in delovanje.
Osredotočili smo se na referenčni trikotnik, ki prikazuje odnose med realno identiteto
organizacije, njeno podobo in identitetnim sistemom. Opisali smo strateške opredelitve –
poslanstvo, želeno identiteto in filozofijo. Definirali smo tudi logotip ter predstavili smernice
grafičnega oblikovanja spletne strani in kataloga. Omenili smo tudi pravila pri izbiri tipografije
ter razlike med prikazanimi barvami na zaslonu računalnika in tiskanimi barvami na končnem
izdelku.
V eksperimentalnem delu smo predstavili podjetje Gorenje GAIO, d. o. o., njegovo poslanstvo,
želeno identiteto in strateške cilje. Na podlagi želja vodstva in trenutnih oblikovalskih trendov
smo skicirali osnovno idejo, izbrali paleto barv in tipografijo. Najprej smo prenovili logotip, ki
smo vključili na spletno stran, v katalog in na službene avtomobile. Vse smo upodobili v
digitalni obliki, v programih Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator in programu
za izdelavo spletni strani Wix.com. Končni oblikovani izdelki so dodani v prilogah.
Ključne besede: celostna grafična podoba, Gorenje GAIO, grafično oblikovanje, logotip,
podjetje.
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ABSTRACT
In this diploma thesis we designed a renovated corporate identity for Gorenje GAIO, Ltd.
company, which has been in the field of manufacturing industrial equipment and its automation,
since Gorenje, PLC company established it in 2010. The renovation was absolutely necessary,
because we presented the arrival of a new managing director with a fresh new look.
Theoretical part contains the description of corporate identity, its formation and operation. We
focused on the reference triangle, which shows the relationship between real identity, image
and identity system of the organization. We described strategy – mission, vision and philosophy
of the organization. We defined logotype and presented the guidelines of graphic design for a
website and catalog. We also mentioned the rules for picking the right typography and the
differences between colors on a computer screen and printed colors on a final product.
Experimental part contains a presentation of Gorenje GAIO, Ltd. company, its mission, vision
and strategic goals. We sketched the basic idea based on the managing director’s wishes and
current design trends, chose a color palette and typography. We renovated the logotype first
and then included it in the website, catalog and business car stickers. We digitally designed
everything in Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator programs and website
builder Wix.com. We added the final products to attachments.
Keywords: company, corporate identity, Gorenje GAIO, graphic design, logotype.
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1 UVOD
Namen diplomske naloge je oblikovati prenovljeno celostno grafično podobo podjetja Gorenje
GAIO, d. o. o., ki vključuje nov logotip, spletno stran, katalog in nalepke za službene
avtomobile. Cilj je prikazati novo obdobje poslovanja z modernim in svežim izgledom, ki ni
preveč drastičen.
Celostna grafična podoba je vizualna podoba organizacije, ki želi predstaviti svojo identiteto
na trgu in razširiti svojo prepoznavnost. Sestavljena je iz vizualnih elementov, kot so logotip,
pozicijsko geslo, barvna shema, pisava, vizitka, spletna stran, različni dokumenti, letaki,
plakati, zloženke, elektronski podpis, žig, reklamni materiali in nalepke na službenih vozilih.
Zaradi urejene celote omenjenih elementov organizacija deluje ugledno, zaupanja vredno in
profesionalno. Poenostavi se tudi nadaljnje oblikovanje različnih promocijskih materialov, saj
obstajajo predloge grafične podobe.
V sodobnem svetu je grafično oblikovanje zelo razširjena panoga, ki daje organizacijam in
njihovim izdelkom ter storitvam estetsko oblikovano vizualno podobo, ki je bistvenega pomena
za pridobitev ciljne skupine potrošnikov. Da podoba doseže svoj namen, mora biti učljiva, kar
pomeni, da si jo zlahka zapomnimo, prepoznavna v množici drugih dražljajev, unikatna, da je
zlahka ne zamenjamo z drugimi, berljiva in referenčna, kar pomeni, da ima sposobnost
predstaviti identiteto organizacije. Vse to enako velja tako za večja kot tudi manjša podjetja.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 REFERENČNI TRIKOTNIK
Referenčni trikotnik sta prvič predstavila Ivor Armstrong Richards in Charles Kay Ogden leta
1923 v knjigi z naslovom The Meaning of Meaning in ga poimenovala semantični trikotnik
(angl. the semantic triangle). V originalni izvedbi je trikotnik sestavljen iz treh delov – simbola
ali besede, referenta in misli ali reference [1].
Prirejena oblika po Repovšu (sliki 1 in 2) dobro prikazuje odnose med realno identiteto
organizacije, njeno podobo v očeh ljudi in identitetnim sistemom. Vse tri ključne dejavnike ima
vsaka organizacija, če to hoče ali ne, saj jo opredeljujejo in odločajo o njeni uspešnosti.
Referenčni trikotnik je idealen pripomoček za razumevanje celostne grafične podobe
organizacije [2].

Slika 1: Referenčni trikotnik po Repovšu [2].
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2.1.1 Realna identiteta organizacije
Realna identiteta organizacije je vse, kar organizacija je. Sem sodijo njena zgodovina in razvoj,
stavbe, stroji in naprave, zaposleni, vodenje, delovni postopki in obredi. Zraven spadajo tudi
izdelki, storitve ali ideje, ki jih organizacija uresničuje s svojimi tehnološkimi in psihološkimi
vrednostmi [2].
Med pomemben del realne identitete organizacije štejemo poslanstvo, filozofijo, želeno
identiteto, cilje, politiko, strategijo in kakovost. Sem spada tudi njeno ožje in širše okolje, ki
omogoča njen obstoj in ima vpliv na njeno osebnost [2].

2.1.2 Podoba
Imidž oz. podoba je predstava oz. vtis o objektu ali subjektu, ki ga na osnovi sprejetih signalov
oblikuje njegov prejemnik. Obsega vse, kar se o neki organizaciji misli in občuti. Oblikovana
je skozi vedenje subjekta in izoblikovana iz mišljenj, občutkov, idealov in želja ter asociacij
[2].

Slika 2: Spremembe od trenutnega do želenega referenčnega trikotnika [2].
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2.1.3 Simbolni identitetni sistem
Simbolni identitetni sistem je realna identiteta organizacije na simbolni ravni. Sestavljajo ga
črkopisi, verbalni in grafični simboli, barve in druge likovne strukture, ki so razporejene na
samosvoj, prepoznaven in razlikovalen način.
Sistem o organizaciji ustvarja mnenje, podobo in impresije brez neposrednega stika z njeno
realno identiteto. O njej se govori brez zaznavanja njene realnosti [2].

2.2 STRATEŠKE OPREDELITVE
Strategija je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika definirana kot način načrtovanja in
vodenja za doseganje ciljev in uresničitev svojih načrtov [3].
Repovš pravi, da je vsaka organizacija v vojnem stanju s svojo konkurenco. Razviti mora
taktiko bojevanja za kupce in ustvariti profit. Strategija je premišljeno ravnanje, ki zajema
pregled in analizo okolja, nevarnosti in priložnosti. Če med izdelavo celostne grafične podobe
nismo upoštevali filozofije, poslanstva in strategije organizacije, smo zašli s poti [2].
Potrebno je raziskati organizacijo in opraviti analizo situacije. Ugotoviti moramo prednosti in
slabosti ter priložnosti in nevarnosti. Prepoznati je potrebno želeno identiteto, poslanstvo,
kulturo in začrtane smernice, ki vodijo do ciljev vodstva [2].

2.2.1 Poslanstvo
Vsaka organizacija ima razlog za svoj obstoj. Temu pravimo poslanstvo. Poslanstvo ne more
biti samo profit, je veliko več. Če organizacija proizvaja izdelke ali opravlja storitve brez
koristi, nima poslanstva. Najdemo ga v vrednotah, vrednostih in koristih, ki jih prinaša
organizacija okolju. Te koristi in vrednosti se menjajo za denar. Izgubljena zavest o svojem
poslanstvu lahko pomeni neuspešnost organizacije [2].
S poslanstvom se mora poistovetiti celotna organizacija. Bolj organizacija deluje homogeno s
poslanstvom, uspešnejša in učinkovitejša je. Zagotavljanje vrednosti je reševanje problemov
potencialnih uporabnikov. Če ima veliko ljudi velik problem, so pripravljeni za našo rešitev
plačati več, kar pomeni dobro poslovno idejo in s tem močnejše poslanstvo organizacije [4].
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Poslanstvo je dolgoročno, načini izvajanja tega pa kratkoročni, saj se nenehno spreminjajo in
izpopolnjujejo. Opravljanje poslanstva lahko povezujemo s kompetentnostjo zaposlenih, če to
znajo odlično ali bolje od drugih organizacij [2].

2.2.2 Želena identiteta
Želena identiteta je vizija, ki si jo vodstvo organizacije predstavlja v prihodnosti. Je sanjska,
dokončna, predvidena identiteta organizacije in drugačna od realne identitete. Je cilj
organizacije, ki motivira zaposlene k nenehnim spremembam in boljšemu delu, ki vodijo do
doseganja tega cilja [2].
Je temelj podjetja, ki združuje ljudi, saj deluje kot magnet. Ljudje sledijo velikim idejam.
Zaradi želene identitete, zaposleni hodijo v službo, da spremenijo svet. Brez nje, hodijo v službo
samo zato, da prejmejo plačo. Spodbuja pripadnost in daje smisel delovanja [5].
Podatki o organizaciji morajo biti zapisani objektivno, saj lahko le tako uresničimo njene cilje.
Organizacija, ki skače med kratkoročnimi cilji, nima jasnega razloga za boljše delo in napore,
ki pridejo z njim. Želena identiteta daje vrednost vsem spremembam in razvoju organizacije.
Je motivator za doseganje ciljev [2].
Predstavljati mora izziv in izhajati iz nas samih. Problem se pojavi, če ni tisto, kar si resnično
želimo in nismo prepričani vanjo. Ne smemo je definirati na podlagi denarja. Prava želena
identiteta je spreminjanje sveta na boljše [5].

2.2.3 Filozofija
Filozofija je opredelitev prepričanja organizacije. Je način delovanja za najlažje doseganje
ciljev in prednost v primerjavi s konkurenco. So pravila za ravnanje na delovnem mestu in
doseganje odličnosti [2].
Na podlagi filozofije lahko realiziramo našo želeno identiteto in izpolnimo naše poslanstvo [4].
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2.3 LOGOTIP
Pojem logotip, ki je k nam prišel iz angleške besede »logotype«, izvira iz grških besed »λόγος«
(logos), ki pomeni beseda, in »τύπος« (typos), ki pomeni znak. V angleškem slovarju Univerze
Oxford je logotip opredeljen kot simbol ali majhno oblikovanje, ki ga organizacija uporablja za
prepoznavanje svojih izdelkov, uniform, vozil, in podobno [6].
Pri nas sta pojem logotip in njegova okrajšava logo zapisana v slovenskem pravopisu.
lógo -a m (ọ̑ ) |znak|

logotíp -a m (ı̣̑ ) |predstavitveni znak podjetja| [7].

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika pa njune definicije ni mogoče najti, saj praviloma
uporabljamo besedi znak in simbol. Znak je dogovorjen lik, ki ima določen pomen [8], simbol
pa predmet, lik, ki izraža, predstavlja določen abstrakten pojem [9].
Ko govorimo o glavnem predstavniku realne identitete organizacije na simbolni ravni, ne
govorimo o znaku, ki ima širši pomen, temveč o simbolu.
Simbole delimo na lingvistične, matematične, znanstvene in grafične. V celostni grafični
podobi je grafični simbol najosnovnejši likovni element, ki vzbuja največ pozornosti. Zanj je
značilno, da predstavlja [2].
Kako močan in sporočilen je simbol, je odvisno od naše podzavesti, kjer se skrivajo izkušnje in
spomini. Njegova kakovost in intenzivnost sta odvisni od likovne sestave in naših izkušenj z
njo. Simboli so lahko abstraktni, deskriptivni, tipografski ali kombinacija omenjenih.
Abstraktni so zapleteni, a kljub temu zelo pogosti. Prikazujejo nerealen svet, ki ga je potrebno
napolniti z ustreznim pomenom. Deskriptivni ravno obratno posnemajo realen svet, ki se ga
lahko hitreje naučimo in prepoznamo. Tipografski (slika 3) so sestavljeni iz ene ali več črk, ki
pomeni ime organizacije [2].

Slika 3: Logotip podjetja Gorenje, d. d., je tipografski simbol [Vir: podjetje Gorenje, d. d.].
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2.3.1. Tipografija
Tipografija je veda o oblikovanju besedila. Pisava je niz črk, ki zelo vpliva na sporočilnost,
določa razpoloženje in omogoča razumevanje sporočila. Pri izbiri je potrebno upoštevati prostor
med črkami, poravnavo, širino, slog, velikost, tipografsko družino in debelino reza.
Razumevanje sporočila mora imeti prednost pred vizualno podobo tipografije. Vendar se za
uspešno predajanje sporočila uporabljajo vizualne tehnike [10].
Pravilna izbira tipografske podobe je pomembna pri celostni grafični podobi, saj ustvarja
podobo organizacije. Besedilo mora biti oblikovano čitljivo in berljivo, saj je drugače brez
vrednosti. Izražati mora organizacijo, kakršna želi biti v očeh ciljne skupine potrošnikov [2].
Črke potrebujejo prostor, a če ga je preveč, se sporočilo izgubi. Če je prostor premajhen, pa
sporočilo zaduši. Belina privablja bralce k pomembnemu besedilu in grafiki [10].
Velika težava pri logotipih, ki izraža neprofesionalnost, je nepravilno prilagajanje prostora med
črkami, glede na njihove oblike. Računalnik se ne more približati estetiki dobrega tipografa [2].

2.4 KATALOG
Katalog je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika definiran kot publikacija z nekaterimi
podatki oz. seznam vsega blaga organizacije, ki vsebuje podatke o kakovosti, ceno in sliko [11].
Katalogi so obsežnejša oblika brošure, kjer je fokus na izdelkih. Po navadi so izdani enkrat ali
dvakrat na leto in so zato tiskani na kakovostnejše materiale. Katalogi, ki imajo veliko barv,
izgledajo vrednejši in lahko povečajo prodajo. Pri oblikovanju kataloga moramo biti natančni,
saj so pomemben del prodaje.
Na naslovnici kataloga se največkrat pojavi le ena slika, ki prikazuje identiteto podjetja. Z več
slikami pa lahko prikažemo raznovrstnost izdelkov. Za lepši prikaz fotografij je priporočena
uporaba premazanega papirja, ki je lahko sijajni ali ne. Pri naslovnici je pozornost usmerjena
predvsem na identiteto.
Na notranjih straneh se poleg fotografij pojavlja tudi besedilo, v sklopu katerega je na prvih
dveh straneh večinoma opis podjetja [10].
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2.4.1 Oblikovanje kataloga
Za oblikovanje katalogov, reklam, letakov, brošur, revij in knjig je primeren računalniški
program Adobe InDesign, ki ga je v ta namen razvilo podjetje Adobe Systems.
Po kreiranju novega dokumenta v programu se moramo osredotočiti na organizacijo, saj je
temelj dobrega oblikovanja. Med pripomočke za organizacijo preloma strani štejemo mreže,
stolpce in širine robov, ki jih dosežemo z ravnili. Ravnila so črte, ki jih poljubno nastavimo za
lažjo postavitev elementov, a na končnem potiskanem formatu niso vidne. Z njimi tudi
dosežemo skladnost med stranmi v dokumentu [10].

Slika 4: Postavitev dveh A4 strani s stolpci in dodatki za porezavo
v programu Adobe InDesign [osebni vir].

Za večjo mero ustvarjalnosti in urejenosti pri oblikovanju uporabljamo stolpce, v katere
poljubno postavimo besedilo – levo ali desno, sredinsko in obojestransko poravnano. Urejenost
ustvarja udobno in nemoteno branje informacij ter predvidevanje začetka in konca branja. Paziti
moramo, da stolpci niso preozki, saj širina stolpcev vpliva na berljivost, branje ožjih pa je lahko
utrujajoče. Pri branju preširokih stolpcev se lahko pri prehajanju iz ene vrstnice v drugo hitro
izgubimo. Velik vpliv ima tudi prostor med stolpci, saj lahko premajhen prostor oteži branje.
Pri oblikovanju strani, namenjenih za tisk, moramo biti pozorni na zadostno širino robov, saj
lahko pride do zamikov pri porezavi. Širine robov so odmiki od roba strani. Širši robovi
ustvarijo privlačnejši videz kot ožje, ki stran »zadušijo« [10].
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Oblikovanje kataloga zahteva veliko pozornosti pri barvah, saj obstaja med barvami na
računalniškem zaslonu in barvami na končnem natisnjenem izdelku precejšnja razlika.
Računalniki so nam olajšali oblikovanje in tisk, a to še ne pomeni, da ne more priti do napak.
Težave se pojavijo, ker so na računalniškem zaslonu barve ustvarjene z osvetljevanjem, tiskane
barve pa nastanejo s tonerji, barvili in odbojem svetlobe.
Računalniški zasloni uporabljajo aditivno mešanje barv, kjer je osnova črna barva oz.
brezbarvje, končni vtis pa bela barva. Barve so sestavljene iz osnovnih barv – rdeče, zelene in
modre (barvni prostor RGB – angl. red, green, blue) (slika 6). Sekundarne barve, ki nastanejo
z aditivnim mešanjem oz. dodajanjem, so cian, magenta in rumena [10].

Slika 6: Aditivno in subtraktivno mešanje barv [14].

Tiskarski stroji uporabljajo subtraktivno mešanje pigmentov, pri čemer osnovo predstavlja bela
barva, končni vtis pa črna barva. Barve, ki se tiskajo vsaka posebej, so cian, magenta, rumena
in črna (barvni prostor CMYK – angl. cyan, magenta, yellow, key colour oz. black) (slika 6).
Sekundarne barve, ki nastanejo s subtraktivnim mešanjem oz. odvzemanjem, so rdeča, modra
in zelena.
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Računalniški zaslon lahko z RGB barvnim modelom prikaže več barv kot tiskarski stroj s
CMYK barvnim modelom (slika 7). Če uporabimo barve, ki jih ni v CMYK barvnem modelu,
bodo samodejno zamenjane z najboljšimi približki [10].

Slika 7: Vidni spekter, ki naj bi ga videlo človeško oko,
v njem pa označen spekter različnih barvnih prostorov [15].

Izbira barv pri projektu mora imeti svoj namen, saj upodablja razpoloženje in značaj vsebine in
se mora zlivati z njo. Na izbiro imamo tudi trendovske barve ali barvne kombinacije iz naših
drugih projektov. Njihov namen je voditi in ne motiti bralca [10].
Pred tiskom je priporočljivo izdelati preizkusni odtis, na katerem pregledamo le estetski videz
in barve (vsebinske napake morajo biti odpravljene že prej). Lahko si pomagamo s tiskarsko
lupo oz. povečevalnim steklom, ki nam pomaga opaziti podrobnosti, nevidne s prostim očesom
[12].
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2.4.3 Psihologija barv
Barve vplivajo na človekovo dojemanje okolja. Lahko nas navdušijo ali pa odbijejo.
Najsvetlejša od vseh čistih barv je rumena, ki simbolizira razum in znanje. Zlatorumena
izžareva svetlobo, zato jo povezujemo s soncem in nebeško svetlobo. Kontrastna rumena deluje
radostno in žareče, zastrta pa izraža izdajo, hinavščino, zavist, nezaupanje in dvom. Prikaz
rumene na beli podlagi deluje podrejeno, na črni podlagi pa se pokaže njena največja svetlost
[13].
Kontrastna rdeče-oranžna barva izraža vročino in strast, čista rdeča pa ljubezen. V primeru, da
rdeči barvi dodamo rumenkast ali modrikast odtenek, postane zelo občutljiva. Škrlatno rdeča
deluje poduhovljeno.
Rdeča, ki je vedno topla, je čisto nasprotje od modre, ki je vedno hladna. Modra barva deluje
introvertirano in ponotranjeno. Povezujemo jo z živčevjem, zato so modri ljudje živčno
močnejši, čeprav so po videzu bledi in slabokrvni. Modra zažari v hladni svetlobi, če jo
posvetlimo do enake stopnje, kot je rumena. Na črni podlagi deluje žareče, čisto in svetlo [13].
Zelena je barva rastlinja in fotosinteze. Izraža mir, zadovoljstvo in upanje. Če ji dodamo
rumeno, pomeni mladost in pomlad, ki izraža veselje in upanje. S pomikanjem zelene proti
modri pa raste njen duhovni pomen.
Oranžna barva ima največjo moč žarenja. Lahko deluje ponosno, a utone, če jo potemnimo v
rjavo barvo. Posvetlitev rjave barve ustvari toploto in blagodejnost.
Vijolična barva deluje skrivnostno. Odvisno od kontrasta je lahko grozeča ali osrečujoča.
Temna vijolična izraža mračno praznoverje. Če ji dodamo modro, pomeni smrt in vzvišenost,
pri dodajanju rdeče pa deluje nebeško in duhovno [13].
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2.5 SPLETNA STRAN
V današnjem času je pomembno, da imajo podjetja svoje spletne strani, saj so oblika spletnega
oglaševanja. Spletna stran omogoča potencialnim strankam po vsem svetu dostop do informacij
ves čas, kar poveča možnost širitve na tuje trge. Dobro oblikovana spletna stran naredi dober
vtis in poveča profit [16].

2.5.1 Barve za splet
Barve so na spletu generirane v heksadecimalnem zapisu, kar omogoča spletnim oblikovalcem
kar 16 milijonov različnih barv. Heksadecimalna koda je 6-mestna koda, pred katero stoji znak
#, uporabljene pa so številke od 0 do 9 in črke od a do f. Koda uporablja RGB barvni model, ki
je sestavljen iz rdeče, zelene in modre. Prva dva znaka v heksadecimalni kodi prikazujeta
količino rdeče barve, druga dva količino zelene barve in zadnja dva količino modre barve. RGB
aditivno mešanje je mešanje svetlob, zato pri heksadecimalnem zapisu 0 pomeni nič svetlobe
in je rezultat takšne kode črna barva. Če bi v celotni kodi uporabili samo črko f, bi bil rezultat
bela barva [12].

2.5.2 Pisave za splet
Veliko oblikovalcev uporablja omejen nabor desetih pisav za oblikovanje spletnih strani. V ta
nabor pisav spadajo arial, courier, times new roman, comic sans, georgia, tahoma, lucida,
verdana, impact in trebuchet ms (slika 8). Razlog za ta izbor je v tem, da jih najdemo že na
skoraj vsakem računalniku in tako spletna stran deluje pravilneje, saj so pisave vzete iz nabora
datotek na računalniku [12].

Slika 8: Nabor desetih pisav, primernih za spletne strani [12].
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
3.1 PREDSTAVITEV PODJETJA GORENJE GAIO, d. o. o.
Podjetje Gorenje Avtomatizacija in industrijska oprema, d. o. o., s skrajšanim nazivom Gorenje
GAIO, d. o. o., je leta 2010 ustanovilo podjetje Gorenje, d. d., ki je tudi 100 % lastnik. Osnovna
dejavnost podjetja Gorenje GAIO, d. o. o., je proizvodnja industrijske opreme za splošno
strojegradnjo, s poudarkom na beli tehniki, avtomobilski industriji in proizvodnji transportnih
sistemov. Sedež podjetja se nahaja v Šoštanju (slika 9), zastopnik je direktor Janez Krevzel.

Slika 9: Linija izdelave pečic v podjetju Gorenje GAIO, d. o. o. [Vir: podjetje Gorenje GAIO, d. o. o.].

3.1.1 Realna identiteta
Osnovno poslanstvo podjetja je razvoj, izdelava, trženje in vzdrževanje industrijske opreme
(strojev, naprav, linij in postrojenj) in njihova avtomatizacija. Zagotoviti želijo dolgoročno rast
podjetja in biti zanesljiv dobavitelj kakovostnih izdelkov iz njihovega proizvodnega programa,
ob istočasnem zadovoljstvu kupcev, lastnikov, zaposlenih in okolja [17].
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Želena identiteta podjetja je biti proizvajalec najzahtevnejših industrijskih postrojenj in
najkompleksnejših proizvodnih sistemov za avtomobilsko industrijo, industrijo bele tehnike in
skladiščno-transportnih sistemov. S pomočjo sočasnega inženiringa in z vključevanjem v razvoj
izdelkov želijo s svojim znanjem pripomoči k iskanju najoptimalnejših tehnoloških rešitev,
njihovo implementacijo in s kupci zgraditi dolgoročno partnersko sodelovanje [17].
Strateški cilji podjetja so specializirati se za izdelavo industrijske opreme za predelavo
pločevine, opreme za predelavo poliuretanov, sistemov za montažo in skladiščno-transportnih
sistemov ob hkratni avtomatizaciji in robotizaciji, torej opreme, ki jo obvladujejo, dela na
ostalih področjih pa izvajati s povezovanjem z ostalimi podobnimi podjetji v Sloveniji in z
inženiring posli. V povezavi z institucijami za raziskave in razvoj želijo aktivno spremljati
razvoj novih materialov in tehnologij in pravočasno začeti z njihovim osvajanjem in uporabo.
Skrajšati želijo čas realizacij naročil z inovativnimi organizacijskimi prijemi, sočasnim
inženiringom in uporabo sodobnih orodij za projektiranje. Stalno želijo izvajati projekte
zniževanja stroškov in iskanja organizacijskih rešitev, ki pomenijo racionalizacijo in izboljšavo
poslovanja ter sodelovati s kupci že v začetnih fazah snovanja novih proizvodov [17].

3.2 PRENOVA CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE
3.2.1 Razlogi za spremembo
Razlog za prenovo celostne grafične podobe podjetja Gorenje GAIO, d. o. o., je novo vodstvo.
Z januarjem 2018 je podjetje dobilo novega direktorja, g. Janeza Krevzla, ki želi s prenovo
prikazati svež začetek podjetja. Nenehno spreminjanje podobe bi sicer ustvarilo vtis
spremenljivosti, negotovosti in nezanesljivosti, zato je prenova zmerna.

3.2.2 Logotip
Gorenje je ime z veliko psihološko vrednostjo, saj skupina Gorenje, d. d., deluje že od leta 1950,
zaposluje 11000 ljudi in spada med osem največjih proizvajalcev gospodinjskih aparatov v
Evropi.
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3.2.3 Spletna stran
Pred skiciranjem okvirnega izgleda spletne strani smo imeli sestanek z vodstvom podjetja
Gorenje GAIO, d. o. o. Zaupali so nam, da želijo čisto, preprosto, minimalistično, moderno in
sveže oblikovano spletno stran. Prejšnjo spletno stran smo popolnoma izločili iz oblikovanja,
saj je bil cilj ustvariti nekaj čisto novega.
Naša osnovna ideja je bila preprosta spletna stran z neskončnim pomikanjem navzdol. Vse
podstrani so združene na prvi strani in niso ustvarjene posamezno. Navedeni so le osnovni in
pomembnejši podatki.
Oblikovanje smo izvedli v programu Adobe Illustrator CS6, v katerem smo digitalizirali naše
skice (slika 13). V glavo spletne strani smo postavili nov logotip, na njegovo desno pa meni s
podstranmi.
Glavo spletne strani z novim logotipom in menijem s podstranmi smo od glavne fotografije, ki
zavzema celotno stran, ločili s črto. Želja vodstva je bila, da med pomikanjem z miško navzdol
ostane glava fiksirana na istem mestu in ne izgine, saj je pomemben del spletne strani.

Slika 13: Digitalizirana skica prenovljene spletne strani [osebni vir].

Namesto modre in rumene barve, ki sta bili do sedaj značilni za družbo Gorenje GAIO, d. o. o.,
smo izbrali novo paleto barv, ki se ujemajo z novo podobo linije Gorenje Life Simplified.
Uporabili smo turkizno in temno sivo barvo (slika 14).
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Slika 14: Uporabljena paleta barv na prenovljeni spletni strani [osebni vir].

V digitalizirano skico smo vključili izbrano paleto barv ter prenovljen logotip in fotografijo
(slika 15). Črta, ki ločuje glavo in fotografijo, je turkizne barve. Meni je v temno sivi barvi z
izjemo izbrane podstrani, ki smo jo poudarili z enako turkizno barvo.

Slika 15: Oblikovanje spletne strani v programu Adobe Illustrator [osebni vir].

Po potrditvi vodstva, smo podobo realizirali s pomočjo programa Wix.com za izdelavo spletnih
strani. Med brezplačnim naborom tem smo izbrali naši ideji čim bolj podobno temo in jo
preoblikovali. Čez glavno fotografijo smo na levo stran postavili temno siv pravokotnik in vanj
zapisali celoten naziv podjetja Gorenje GAIO, d. o. o., ki je »Avtomatizacija in industrijska
oprema« ter pozicijsko geslo »Od ideje do izvedbe« (slika 16).
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Slika 16: Videz spletne strani v spletnem programu Wix.com [osebni vir].

Za glavni meni smo uporabili navadno različico pisave raleway, za naslove krepko različico
raleway, za ostalo besedilo pa navadno različico pisave open sans (slika 17). Za dobro
oblikovanje je namreč priporočena uporaba največ 2–3 različnih tipografij.

Slika 17: Pisave navadna raleway, krepka raleway in navadna open sans [osebni vir].

Pod fotografijo smo postavili reference (slika 18), saj so nujne za povečanje prodaje. Večje
število referenc predstavlja večje zaupanje pri potencialnih kupcih. Postavili smo jih tako, da
so vidne takoj ob odprtju spletne strani. Ker jih je veliko, smo ustvarili galerijo, v kateri se
posamezne slike z logotipi referenčnih podjetij pomikajo proti levi in tako odkrivajo vedno
nove slike. Na vsako sliko logotipa smo dodali tudi povezavo do spletne strani referenčnega
podjetja.
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Slika 18: Videz referenc in pojavnega okna za piškotke na spletni strani [osebni vir].

Za referencami smo postavili nov razdelek, imenovan »dejavnosti« (slika 19). Tukaj se nahaja
kratek opis podjetja. Razdelek smo od drugih ločili tako, da je ozadje strani turkizne barve,
besedilo pa je v beli barvi. Tokrat je izbrana podstran »dejavnosti« obarvana turkizno, glavna
stran »domov« pa je obarvana s temno sivo barvo – za lažjo navigacijo uporabnika po spletni
strani.

Slika 19: Razdelek »dejavnosti« na spletni strani [osebni vir].
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Naslednji razdelek so »tehnološka področja« (slika 20), pri katerem je ozadje v beli barvi,
naslovi in podnaslovi v turkizni barvi, drugo besedilo pa v temno sivi barvi. Besedilo je bilo po
navodilih vodstva podjetja vzeto iz njihovega prejšnjega kataloga iz leta 2014.

Slika 20: Razdelek »tehnološka področja« na spletni strani [osebni vir].

Na spletno stran smo umestili tudi galerijo fotografij (slika 21) notranjosti proizvodnje v
podjetju Gorenje GAIO, d. o. o., iz Šoštanja. Fotografije se pomikajo samodejno, poleg tega je
sredinska fotografija vedno poudarjena, druge so prekrite s sivino.

Slika 21: Galerija fotografij in certifikati na spletni strani [osebni vir].
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Pod galerijo so postavljeni certifikati (slika 22), s katerimi podjetje ponosno dokazuje svoje
usklajeno delovanje z zahtevami standardov sistema ravnanja z okoljem ISO 14001 [18],
varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001 [19] ter sistema vodenja kakovosti ISO 9001 [20].
Certificiralo jih je podjetje SIQ – Slovenski institut za kakovost in meroslovje [21].

Slika 22: Certifikati in kontakt na spletni strani [osebni vir].

Na dno spletne stran je umeščen razdelek »kontakt« (slika 23), kjer najdemo osnovne podatke
o podjetju – celotno ime podjetja, sedež podjetja, telefonsko številko, faks številko in e-poštni
naslov. Za lažji kontakt podjetja smo dodali tudi kontaktni obrazec, kamor uporabnik preprosto
vpiše svoje ime in priimek, e-poštni naslov, temo in sporočilo, ki je nato poslano podjetju.

Slika 23: Razdelek »kontakt« na spletni strani [osebni vir].
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3.2.4 Katalog
Nujno potrebna je bila prenova kataloga, saj je bila zadnja verzija ustvarjena leta 2014. Osnovna
ideja za oblikovanje novega kataloga je bilo ujemanje s prenovljeno spletno stranjo podjetja.
Ujemati so se morale tako pisave in barve kot tudi vsebina in slike.
Po željah vodstva smo namesto več katalogov ustvarili le enega v petih različnih jezikih –
slovenščini, angleščini, nemščini, francoščini in ruščini, saj ima podjetje kupce tudi v tujini.
Katalog naj bi bil čim krajši in naj bi vseboval le osnovne informacije.
V programu Adobe InDesign CS6 smo izdelali dokument formata A4 in ga pripravili za tisk
tako, da smo izbrali barvni model CMYK in vključili 3 mm dodatek za porezavo (angl. bleed),
saj lahko pri tisku pride do zamikov. Za lažje oblikovanje smo vključili tudi ravnila za stolpce
in določili odmik od roba dokumenta.
Naslovna stran vključuje sliko, turkizno črto in logotip podjetja. Fotografija z naslovne strani
se pri razprtju kataloga povezuje z zadnjo stranjo in skupaj tvorita celotno sliko (slika 24). Na
zadnji strani je dodan kontakt s sedežem podjetja, telefonsko številko, faks številko, e-poštnim
naslovom in naslovom spletne strani.

Slika 24: Prva in zadnja stran prenovljenega kataloga [osebni vir].
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Na 12 listih smo v različnih jezikih vključili pomembne informacije s spletne strani, kot so
dejavnosti, tehnološka področja, reference, certifikati in kontakt. Za naslove in podnaslove smo
uporabili krepko pisavo raleway v turkizni barvi, drugo besedilo pa je v črni barvi z navadno
različico pisave open sans. Za povezljivost z naslovnico smo uporabili enako turkizno črto in
fotografijo (slika 25).
Končno datoteko smo shranili v format Adobe PDF in vključili oznake za razrez (angl. crop
marks), da se lahko v grafični dodelavi tiskovina poreže na končen format.

Slika 25: Prvi dve notranji strani kataloga v slovenskem jeziku [osebni vir].
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3.2.5 Nalepke za službene avtomobile
Nalepke na službenih vozilih povečajo razpoznavnost podjetja in število potencialnih strank.
Pri skupini Gorenje, d. d., se nalepke največkrat pojavljajo pri službenih vozilih družbe Gorenje
Gostinstvo, d. o. o., in servisnih vozilih podjetja Gorenje, d. d.
V kratkem bo podjetje Gorenje GAIO, d. o. o., zamenjalo službene avtomobile, zato je bilo
smiselno oblikovati nalepke za nove avtomobile. Novi avtomobili bodo znamke Škoda, model
Octavia Combi letnik 2018, briljantno srebrne kovinske barve.
Po željah vodstva podjetja smo oblikovanje ohranili minimalistično in v programu Adobe
Illustrator CS6 ustvarili končni videz dveh nalepk z logotipom podjetja, ki bosta umeščeni na
sprednjih vratih avtomobila, ter posameznih nalepk z naslovom spletne strani, logotipom in
pozicijskim geslom podjetja, ki bodo umeščene na zadnji strani avtomobila (slika 26).

Slika 26: Izgled nalepk na novem službenem avtomobilu Škoda Octavia Combi [22].
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA
Rezultat diplomskega dela je preprosta podoba podjetja, ki deluje na področju avtomatizacije
že 8 let in spada pod ime z veliko psihološko vrednostjo.
Nov logotip podjetja Gorenje GAIO, d. o. o., je v primerjavi s prejšnjim (slika 27),
minimalističen in hkrati izraža zrelost, trdnost, varnost in zanesljivost podjetja. Zaradi
preprostosti bo bolje deloval na majhnih površinah in v črno-beli obliki tiskovin.

Slika 27: Primerjava prejšnjega in novega logotipa [osebni vir].

Prejšnja spletna stran podjetja (slika 28) je bila ustvarjena okoli leta 2012, zato ni bila več
primerna za uporabo. Informacij na strani je bilo preveč, kar je zmedlo uporabnika. Tema,
velikost, barve in postavitev so bile zastarele.

Slika 28: Prejšnja spletna stran [Vir: podjetje Gorenje GAIO, d. o. o.].
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Pri prenovi spletne strani smo se osredotočili na »manj je več« in poskusili s čim manj
informacijami, povedati čim več. Iz oblikovanja smo izključili modro in rumeno barvo, ki sta
bili do sedaj značilni za podjetje.
Nova spletna stran (slika 29) zavzema celotno stran in je tako primerna za novejše velike
računalniške zaslone. Kljub temu, so vsi podatki strnjeni v okvir, da so na voljo tudi ožjim
računalniškim zaslonom in s tem vsem uporabnikom.
Spletna stran je na voljo tudi v angleškem, nemškem, francoskem in ruskem jeziku.

Slika 29: Nova spletna stran [25].

Zaradi spreminjanja logotipa in barv, smo morali prenoviti tudi katalog (slika 30).

Slika 30: Naslovna stran in prvi dve notranji strani prejšnjega kataloga
[Vir: podjetje Gorenje GAIO, d. o. o.].
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Prenovljen katalog (slika 31) se ujema s prenovljeno spletno stranjo. Vsebuje enake fotografije,
prenovljen logotip in barve. Tako kot pri spletni strani, je tudi tukaj velik poudarek na
referencah, saj so zelo pomembne za iskanje novih poslov. Vsi podatki so strnjeni na dveh
straneh in zapisani v več jezikih – slovenščini, angleščini, nemščini, francoščini in ruščini.

Slika 31: Naslovna stran in prvi dve notranji strani novega kataloga [osebni vir].
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5 ZAKLJUČEK
Cilj diplomskega dela je bila prenova celostne grafične podobe podjetja Gorenje GAIO, d. o. o.
Osredotočili smo se na oblikovanje logotipa, spletne strani, kataloga in nalepk za službene
avtomobile, ki jih podjetje nujno potrebuje. Vse omenjeno smo oblikovali glede na želje
vodstva podjetja in trenutne oblikovalske trende.
Pričeli smo s skiciranjem in nato ideje digitalizirali v za to namenjenih programih Adobe
Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator in spletnem programu Wix.com. Najprej smo
prenovili logotip, ki smo ga kasneje uporabili v drugih prenovah promocijskih izdelkov –
spletne strani, kataloga in nalepk za službene avtomobile. Vseskozi smo ohranjali enak način
oblikovanja, torej enako paleto barv in enak nabor pisav.
Končna podoba je preprosta, minimalistična, moderna in sveža, vendar je kljub temu zahtevala
veliko časa in dela. Sprememba ni drastična, zato menimo, da ne bo preveč vplivala na odziv
potrošnikov, vsekakor pa je dovolj izstopajoča, da bo opažena.
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7 PRILOGE
7.1 PRILOGA A: SPLETNA STRAN

Slika 32: Izgled prenovljene spletne strani na računalniškem in mobilnem zaslonu [23].

Slika 33: Izgled prenovljene spletne strani na računalniškem zaslonu [24].
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7.2 PRILOGA B: KATALOG

Slika 34: Naslovna stran prenovljenega kataloga [osebni vir].
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Slika 35: Prvi dve notranji strani v slovenskem jeziku [osebni vir].

Slika 36: Drugi dve notranji strani v angleškem jeziku [osebni vir].
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Slika 37: Tretji dve notranji strani v nemškem jeziku [osebni vir].

Slika 38: Četrti dve notranji strani v francoskem jeziku [osebni vir].
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Slika 39: Peti dve notranji strani v ruskem jeziku [osebni vir].
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Slika 40: Zadnja stran prenovljenega kataloga [osebni vir].
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