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Povzetek
V diplomski nalogi bom predstavila kompleksen in dolgotrajen proces
zamenjave celostne grafične podobe v mednarodnem podjetju. V proces je
vključenih veliko različnih strokovnjakov z različnih področij. Predstavila bom
izbrana orodja za uspešno vodenje tako obsežnega projekta, kjer se bom
posebej posvetila pripravi multimedijskih vsebin. V diplomski nalogi bom
posebno pozornost posvetila prenovi spletnega mesta in družbenih medijev.
Pomembno je, da na prenovo gledamo kot na celoto, ki obsega vse
komunikacijske kanale, zato bom predstavila tudi izbor tiskovin. Sledi tudi
analiza prenove spletnega mesta izbranega podjetja in primerjava s
konkurenco.

Ključne besede: celostna grafična podoba, spletno mesto, družbeni mediji

Abstract
In my diploma thesis, I will present a complex and long-lasting process of
changing the entire corporate identity in an international company. The process
involves many different experts from different fields. I will present selected
tools for successful management of such an extensive project where I will
devote special attention to the preparation of multimedia content. In my
diploma thesis, I will pay special attention to the renovation of the website and
social media. It is important that we look at the renovation as a whole, which
comprises all communication channels, so I will also present a selection of
printed matter. This is followed by an analysis of the renewal of the website of
the selected company and a comparison with the competition.

Keywords: corporate identity, website, social media
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Uvod
V diplomski nalogi se bom posvetila procesu uveljavljanja podjetja na spletnih
medijih in prenovo njihovega spletnega mesta z novo grafično podobo. Še ne dolgo
nazaj je zadostovalo, če je podjetje imelo svoje spletno mesto, sedaj pa je potrebno biti
prisoten tudi na družbenih medijih. Tržna naravnanost zahteva prisotnost podjetij na
vse več družbenih medijih. Nujno je slediti CGP (z besedo – celostni grafični podobi)
podjetja v vseh aplikacijah, kot tudi slediti trenutnim trendom. Pomagala sem pri
prenovi vseh spletnih mest podjetja Trimo.
Podjetja so svoja spletna mesta začela ustvarjati v sredini 90-ih let. Tudi Trimova
prva spletno mesto je bila zasnovana takrat. S spletnimi mesti se podjetja predstavijo,
uveljavljajo in širijo svoje trge. Medijev, kot so brošure in druge tiskovine ni več
potrebno tiskati, kar za podjetja predstavlja ogromen prihranek. Novosti je možno
objaviti že isto minuto, kot se zgodijo. Posodabljanje informacij je zelo enostavno.
Strankam so vsebine na voljo 24 ur dnevno, tudi izven delovnega časa. Spletna mesta
majhnim podjetjem povečujejo kredibilnost, istočasno pa višajo zaupanje strank.
Obiskovalce pritegnejo urejene, posodobljene in seveda očesu privlačne spletna mesta.
Podjetja morajo večkrat prenavljati spletna mesta, drugače je njihova podoba na spletu
zastarela oz. »outdated«.
V diplomski nalogi bom predstavila proces prenove mednarodnega spletnega
mesta in prenovo celostne grafične podobe. Ob menjavi celostne grafične podobe
podjetja je seveda nujno prenoviti tudi spletno mesto, prav tako ga je priporočljivo
večkrat prenoviti kljub enakem CGP. Splet vsakodnevno ponuja nove zanimivosti in
funkcionalnosti, prav to pa podjetja sili h konstantnemu spreminjanju in urejanju
predstavitvenega oziroma informacijskega spletnega mesta. Pomembno je, da je
spletno mesto prilagojena mobilnim napravam, kakor tudi, da ima enake
funkcionalnosti, kot na drugih napravah. Na prenovo spletnega mesta vpliva zelo
veliko faktorjev: konkurenca, cilji, industrija, ter doseganje namena, zaradi katerega je
spletno mesto ustvarjena. Časovni interval, ki bi silil v prenovo spletnega mesta ni
datumsko določen. Kako hitro je potrebno obnavljati spletna mesta pogojujejo potrebe
tistega, ki se na ta način promovira. Raziskava [4] pravi, da v povprečju podjetja
spletno mesto prenovijo na 2,66 leta, ugotovljeno je bilo, da jo običajno prenovijo prej,
kot je bilo načrtovano [4]. Pomembna informacija je tudi, da je bila ta raziskava
narejena za specifično panogo v industriji, zato ne velja za vse panoge in ni pravilo,
po katerem bi morali ravnati. V nadaljevanju bom predstavila tipične razloge in znake,
zaradi katerih se spletna mesta običajno prenavljajo.
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Iz dobe računalnikov in elektronski naprav smo napredovali v dobo družbenih
medijev. Ti so ključnega pomena tako v poslovnem svetu, kot v privatnem življenju.
Družbeni mediji za podjetja predstavljajo komunikacijski kanal. Najbolj pogosti in
popularni družbeni mediji so Facebook, Twitter, Snapchat, Linkedin, Instagram,
Pinterest ter Gooogle+. Seveda se vedno znova pojavljajo nova omrežja za druženje,
njihov namen je povečevanje števila uporabnikov, s tem pa tudi prepoznavnosti.
Zagotavljajo si 24 urno spremljanje posameznika, na ta način pa si višajo konkurenčno
prednost. Prisotnost podjetij na družbenih medijih predstavlja zanje poceni
reklamiranje, saj je za podjetja finančno ugodnejše, kot postavitev spletnega mesta. V
nadaljevanju bom predstavila družbene medije, ki so primerni tudi za podjetja, pred
vsem pa kako naj bi jih ta svojim potrebam primerno uporabljala.
Za vsakodnevno prenovo vsebin je potrebno veliko truda. Te morajo biti
zanimive, zabavne, kratke in jedrnate, vsebovati morajo privlačno sliko ali
videoposnetek. Če podjetja zanemarijo svoje profile v družbenih medijih, lahko to
privede do izgube sledilcev. Večina podjetij za urejanje profilov na družbenih mestih
najame PR (public relations) agencijo, ali pa zaposlijo človeka, ki konstantno skrbi
samo za to [1, 2, 3].
Celostna grafična podoba je vizualni prikaz vizije, poslanstva in identitete
podjetja. Z njo se podjetja predstavijo trgu in tako ustvarjajo prepoznavnost svoje
blagovne znamke – brand. Osnovni elementi celostne grafične podobe so logotip,
značilne barve in tipografija. Iz teh osnovnih elementov je mogoče ustvarjati druge
izdelke, kot so: vizitke, katalogi, tiskane vsebine, ter spletno mesto. Za celostno
grafično podobo v podjetju skrbi grafični oblikovalec v povezavi z marketingom in
prodajo. Obstaja več vrst prenov CGP: celotna prenova, delna prenova in pa manjši
popravki. Vsaka prenova predstavlja tveganje izgube prepoznavnosti na trgu.
Tudi podjetje Trimo se je prilagodilo trendom, ki jih ustvarjajo spremembe na
družbenih omrežjih. Ne le, da je prenovilo celotno svojo podobo, prenovilo je tudi vse
marketinške kanale, preko katerih se trži. Pomembno je, da je svojo višjo
prepoznavnost in širši trg doseglo z manjšo investicijo. Prenova je terjala ogromno
dela, zato so bili primorani poiskali pomoč pri zunanjih sodelavcih. Tako sem tudi jaz
dobila priložnost sodelovati pri tem obsežnem projektu. Celoten projekt obsega
prenovo vseh tiskovin, spletnega mesta in drugih digitalnih kanalov. V diplomski
nalogi vam bom podrobneje opisala prenovo samega spletnega mesta in družbenih
medijev tega podjetja. Vsak tak projekt zahteva veliko doslednost in virov. Vodenje
samega projekta mora biti vnaprej dogovorjeno, prav tako morajo biti jasno določene
prioritete. Za spremljanje samega projekta so priporočljive oziroma primerne
aplikacije, kot so: Planio, Bitrix24, Clubhouse, Freedcamp, Hygger, Pivotal Tracker,
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Redbooth, Targetprocess, Teamweek. Uspešnost projekta pa je mogoče oceniti šele po
zaključenem projektu z analizo trga. Moja naloga pri tem projektu je bila
implementacija nove CGP podobe na vse spletne vire in v druge medije in tudi skrb za
odstranitev stare podobe. Potrebna je bila prenova vseh Trimovih spletnih mest, ki je
vključevala dopolnjevanje novih vsebin, urejanje fotografij, ter pripravo na druge
vsebine.
V nadaljevanju bom na kratko predstavila tudi osnovne grafične elemente CGP
(celostna grafična vsebina), saj so temelj celotne prenove. S tem želim pojasniti, od
kod izvira prenova, pa tudi kaj se z njo namerava sporočiti trgu.

1 Spletno mesto globalnega podjetja
Spletno mesto je pomembno za predstavitev podjetja na globalni ravni. Tam
podjetje opiše in predstavi svoje izdelke ter storitve, pokaže svoje reference ter
običajno celo ponudi nakup izdelkov preko spleta. Kaj vsebinsko pokazati na spletnem
mestu, je stvar in odločitev podjetja – obstaja pa vedno nekaj smernic, kaj je primerno
in kaj ne.
Spletno mesto je potrebno posodabljati tako pogosto, da so podatki na internetu
ažurni in da niso zavajajoči. Priporočeno je tudi objavljanje novih vsebin ali tem, s
pomočjo katerih bralci vidijo, da je podjetje aktivno. Na ta način tudi spletni brskalniki
spletno mesto boljše ocenijo.
Za prenovo se navadno odločamo, ko naša spletno mesto ni kompatibilna z
novimi (mobilnimi) napravami, ko imamo novo ponudbo na trgu (imamo nov izdelek
ali storitev), ko opazimo, da naše oblikovanje ne sledi modnim trendom, pa tudi, ko
izgubljamo oglede spletnih mest, ker se nepravilno prikazujejo. Prenavljamo tudi ob
spremembi naših ciljev, pa tudi glede na povratne informacije zaposlenih in strank o
izgledu spletnega mesta [5].
Običajno spletno mesto prenavljamo na 2-5 let, odvisno od panoge in dejavnike,
ki lahko pospešijo prenovo, ali pa podaljšajo življenjsko dobo spletnega mesta. Več o
tem lahko preberete na spletnem mestu [14]. Trimo se je za popolno prenovo odločil
leta 2016, ob celotni prenovi CGP. Pred tem ni bilo večjih prenov, delali so le rahle
prilagoditve logotipa trgu in medijem.
Namesto celotne prenove spletnega mesta lahko z nekaj akcijami podaljšamo
življenjsko dobo trenutne spletnega mesta. Glede na ponujeno vsebino je mogoče
izbrati korak, s katerim dosežemo željeni učinek. Odvisno je seveda od vsebine, ki jo
podjetja želijo promovirati na spletnem mestu [4]:
»CONTENT INJECTIONS« - vsebinske injekcije z novo vsebino, sliko ali
videoposnetkom, katere hitro pomladijo izgled spletnega mesta.
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»THE HAIRCUT« - friziranje - odstrani spletne povezave, ki jih ljudje ne
obiskujejo. Potrebno je pregledati, kaj priporoča Google Analytics, saj ta pove kako se
stranke in podjetja obnašajo na spletnem mestu in kaj prebirajo.
»FACE LIFT« - kozmetični popravki – celotna prenovitev prve strani spletnega
mesta. Tako bodo obiskovalci menili, da je bilo obnovljeno celotno spletno mesto.
»PAGE ENHANCEMENTS« - prilagoditev postavitve – dodajanje nove
predloge, ki sledi trenutnim modnim trendom. Za ogrodje strani je najboljše izbrati
tisto, katero na trenutni strani dobi največ ogledov.
Oblikovalci oblikujejo spletna mesta glede na trenutne trende in celostno
grafično podobo naročnika. Bolj, kot je unikatna in preprosta, bolj bo spletno mesto
obiskana. Ti namreč želijo v treh korakih najti informacije, ki jih zanimajo. Zelo
pomembna je sama uporabniška izkušnja.
Kako funkcionalno spletno mesto želimo imeti, je odvisno od potreb podjetja.
Lahko imamo bolj preprosto spletno mesto, kjer se samo predstavljamo, spletno mesto
kjer nudimo svoje izdelke in storitve ali pa zelo aktivno spletno mesto, ki ponuja
aktivno svetovanje in individualen pristop k stranki. Celotna izvedba je velikokrat
odvisna zgolj od financ.[36]
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Nesimetrična pomožna mreža.

Minimalističen in udoben izgled.

Ilustracije so v centru pozornosti, katere
pripovedujejo večino zgodbe.

Napreden in unikaten dizajn.

Prijazne naravne oblike.

Minimalistični studijski posnetki.

Uporaba »CSS mreže«. Vsebina

Velika močna in kreativna tipografija.

spletnega mesta se prilagaja velikosti
ekrana.
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Močna tipografija.

Prelivanje barv.

Zelo minimalističen izgled.

Naravne oblike.

Tabela 1: Smernice za oblikovanje spletnih mest [6, 7, 8].
Tabela 1 predstavljena zajema smernice, ki nam lahko zelo pomagajo pri samem
oblikovanju spletnih mest. Nad sliko je zabeležen kratek opis s pripadajočo
ponazoritvijo dizajna.
Zelo priporočljive smernice za vsako prenovo in oblikovanje spletnega mesta v
nastajanju so: minimalističen dizajn, celozaslonske slike, prijazne naravne oblike,
zanimiva serifna tipografija, ter prilagodljivo spletno mesto, še posebej za mobilne
naprave [6, 7, 8].
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1.1 Predstavitev podjetja
Podjetje Trimo je inovativno in rastoče podjetje, ki ustvarja trende in razvija
kompetence zaposlenih. Podjetje izdeluje gradbene ovoje in druge arhitekturne rešitve
za zgradbe. Ustvarja visoko kakovostne, inovativne, okolju prijazne ter varne
proizvode in rešitve, ki izpolnjujejo najrazličnejše potrebe strank. Varnost proizvodov
in rešitve preverja znotraj podjetja, kot tudi v tujih vrhunskih neodvisnih akreditiranih
laboratorijih in inštitutih. Kakovost njihovih proizvodov in rešitev sistematično
spremljajo in nadgrajujejo. Njihovi proizvodi in rešitve so energetsko učinkoviti,
ognjevarni, lahko jih recikliramo, imajo nizek ogljični odtis in hkrati omogočajo
zdravo bivalno ali delovno okolje [38].
Za oblikovanje novih osnovnih elementov celostne grafične podobe je podjetje
Trimo najelo partnerja GigoDesign. To je poskrbelo za nov logotip, nove barve in
določilo novo tipografijo. Nov dizajn spletnega mesta je postavilo podjetje
GigoDesign, vendar se pri oblikovanju ni držalo vseh smernic glede dizajna. Ta je bil
namreč začrtan že pred njihovim začetkom.

1.2 Spletno mesto podjetja
V nadaljevanju bom predstavila zgradbo spletnega mesta Trimo-group.com.
Prva in istočasno tudi glavna spletno mesto je na voljo v slovenskem in angleškem
jeziku. Prikazuje osnovne podatke o podjetju, predstavi produkte, prikaže trenutne
novice in povezave na lokalne spletne strani. Lokalne spletne strani pa so prevedene v
druge jezike, na primer francoska lokalna spletno mesto je v francoskem jeziku.

1.3 Predstavitev spletnega mesta pred prenovo
TRIMO GROUP
HOME PAGE

TRIMO EN

TRIMO PL

TRIMO RUS

TRIMO CZ

TRIMO FR

TRIMO HU

TRIMO NL

TRIMO SK

Slika 1: Shema spletne strani Trimo Group.
Staro spletno mesto je obiskovalca sprejelo z estetsko sliko v zgornjem delu,
ozadje pa je bilo belo. Zgoraj levo je bil Trimov logotip s pripisom države, v kateri je
podružnica. Nato je sledil navigacijski meni, glavna slika in trije manjši kvadratki, ki
so vabili na naslednje strani oziroma novice.
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Na prvi pogled je delovalo zelo preprosto. Spletno mesto je bilo s starim napisom
na beli podlagi. Imelo je zelo nejasno navigacijo, je pa zelo lepo predstavilo vse
reference. Celotno spletno mesto je v slovaščini, ker je tam podružnica Trima. Pri
starem logotipu so bile dopisane tudi države, v katerih ima podjetje podružnice, in
sicer v zgornjem levem kotu spletnega mesta. Stara postavitev spletnega mesta je imela
na začetni strani kar tri različne navigacijske menije. Prvi meni s družbenimi mediji,
drugi meni s splošnimi podatki o podjetju in tretji meni o produktih in vsem, kar je
povezano z njimi.

Slika 2 Posnetek zaslona spletno mesto pred prenovo celostne grafične podobe [1].
Povezave na družbene medije so bile zgoraj desno, v novem meniju, ob katerem
so bili na voljo še gumb za domov, gumb za elektronsko sporočilo, angleški jezik,
možnost tiskanja, in še dva druga gumba z zelo nejasnim simbolom. To je obiskovalce
dodatno zmedlo. Ob kliku na prvo podstran – Produkty – se je prikazal še en stranski
meni, kar prikazuje Slika 3.
Ob izbiri navigacije je bolj elegantna in priporočljiva rešitev z »drop-down«
meniji, pri katerih ima obiskovalec zbrane vse možne poti na druge strani na enem
mestu. Take so bolj logično razporejene. Menim, da je bil to največji problem tega
dizajna.
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Slika 3 Posnetek zaslona podstran Produkty - prikaz menija [2].

1.4 Predstavitev spletnega mesta po prenovi
Gre za spletna mesta, katera so urejena glede na določen trg. Trgi so med seboj
ločeni po državah in jezikih. Spletno mesto je prevedeno v lokalni jezik. V spodnjem
primeru je uporabljen jezik angleščina, ker je spletno mesto narejeno za britansko
tržišče.

Slika 4 Posnetek zaslona Trimo lokalno angleško spletno mesto [3].
Čez celoten ekran se prikazuje slika lokalno znanega objekta s Trimovo fasado.
Slika je zelo močna in ima uravnoteženo kompozicijo. Barve so sicer temnejše, ampak
niso preveč moteče. Zgoraj skrajno levo je logotip, zraven pa navigacijski meni.
Spodaj pa obiskovalce pričaka nekaj vsebine. Celotna začetna stran se obnaša kot
pasica. Ob premiku levo ali desno se zamenja slika. Žal se tu vsebina ne zamenja.
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Spletno mesto je narejeno za celotno grupo Trima. Narejeno je v slovenskem in
angleškem jeziku. Kot vsa predhodno predstavljena spletna mesta, je spletno mesto
predstavljeno na veliki estetski sliki objekta, ki prikazuje Trimovo fasado. Zgoraj
desno na navigacijskem meniju je mogoče izbrati jezik v katerem želimo brati EN –
angleščina in SL slovenščina.

Slika 5 Posnetek zaslona Trimo globalno spletno mesto - SL [4].

Slika 6 Posnetek zaslona Trimo globalno spletno mesto – EN [5].
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V spodnjem delu ekrana se prikaže nekaj vsebine, oziroma uvod. Celotna spletno
mesto se obnaša kot pasica in menja slike ozadja. Zgoraj v navigacijski vrstici se
pokaže drop-down meni, na katerem so na voljo vse podstrani. V desnem delu istega
menija je narisan svet, od tod pa en sam klik vodi na lokalna spletna mesta, ki so
prevedene v lokalne jezike. Možno je tudi iskanje po celotnem spletišču.

Slika 7 Posnetek zaslona Trimo globalno spletno mesto – SL nadaljevanje strani [6].
Po spletnem mestu se z drsnikom spustimo navzdol, ker bralca pričakajo novice
z več vsebine. Na koncu spletnega mesta je siva noga, kjer so povezave, ki vodijo na
družbene medije, ponoven meni z vsemi podstranmi, kontaktni podatki, logotip,
splošni prodajni pogoji, pravno obvestilo ter piškotki.

Slika 8 Posnetek zaslona Trimo globalno spletno mesto – SL konec strani [7]
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Skozi celotno spletno mesto se logotip spreminja – logotip je transparenten, tako,
da je ozadje vidno na vseh podlagah, razen na beli, na kateri logotip preide na svetlo
sivo različico.
1.4.1 PERFORMANČNI TEST SPLETNEGA MESTA
Nibbler [39] je spletna aplikacija, s pomočjo katere lahko preverimo, kakšno je
delovanje spletnega mesta na različnih področjih. Ta ocenjuje Trimovo spletno mesto
na splošno kot dobro, z zelo dobro dostopnostjo [9].

Slika 9 Posnetek zaslona Slika testa za spletno mesto Trimo Group [8].
Vidno je, da je spletno mesto prenovljeno, zato še nima veliko obiska, kar
posledično niža marketinško oceno. Tehnološko je spletno mesto zelo dovršeno, zato
ima tudi najvišjo oceno glede na druge segmente. Pokaže tudi, kako popularno je na
spletnih omrežjih, koliko se osvežuje, in druge podrobnosti, ki so pomembne za
uspešno trženje.
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PRIMERJAVE S SPLETNIM MESTOM KONKURENČNEGA
PODJETJA

Za primerjavo sem vzela spletno mesto Kingspan – konkurenta Trima, ki je
prisoten tudi na slovenskem trgu. Ima zelo podobno organizirano in vizualno podobno
spletno mesto kot Trimo [27].
1.4.2.1 Lokalno slovensko spletno mesto konkurenčnega podjetja
Narejeno je v slovenščini, saj je tu podružnica Kingspana. Zgoraj levo se
predstavijo z levjim logotipom. Skrajno zgoraj spletno mesto nudi izbiro jezika, obisk
globalnega spletnega mesta in prijavo v spletno mesto. Navigacija je nekoliko bolj
zbrana na enem mestu in deluje z drop-down meniji. Kljub že videni navigaciji pa
okenca spodaj vabijo na podstrani. Slikovno je jasno predstavljeno, vidno je, kakšne
izdelke ponujajo. Osrednji del spletnega mesta je banner, ki predstavlja njihovo
največjo novost, paradnega konja quadcore sistem za stavbne ovoje. Spletno mesto je
precej pisano, zaradi sivega ozadja pa tudi kar precej utesnjuje. Ima veliko kombinacij
fonta in barv – moder font, siv, odebeljen moder, črn font, bel font, belo podlago, sivo
podlago, temno modro, oranžno, zeleno in vijolično podlago. Po mojem mnenju je
spletno mesto preveč razgibano in premalo je poudarka na njihovem ''prodajnem
hitu''[28].

Slika 10 Posnetek zaslona Kingspan lokalno slovensko spletno mesto [9].
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1.4.2.2 Globalno spletno mesto konkurenčnega podjetja
Spletno mesto je relativno preprosto. Sestavlja ga estetska slika z napisom, ter
navigacija v zgornjem delu. Navigacijski meni se začne z logotipom, ponuja opis
podjetja (who we are), opis njihovega dela (what we do), izdelke (products).

Slika 11 Posnetek zaslona Kingspan splošno globalno spletno mesto [10].
1.4.2.3 Performančni test spletnega mesta konkurenčnega podjetja
Slika 12 je spletni test spletnega mesta Kingspan s pomočjo spletne aplikacije
Nibble. Splošen izgled in vtis je povprečno dober, dostopnost spletnega mesta je
odlična, sama izkušnja na spletnem mestu pa ni najbolj prijetna. Spletno mesto je slabo
povezano s družbenimi mediji, zaradi česar je tudi marketinška ocena slabša.
Tehnološko je spletno mesto dovršeno in v skladu s trendi.

Slika 12 Posnetek zaslona test za spletno mesto Kingspan [11].
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Na kratko o tem, kaj priporoča Google. Google Developers je spletna aplikacija,
ki je v pomoč pri testiranju spletnega mesta vsem, ki spletno mesto postavljajo. Testira
hitrost odziva in optimizacijo spletnega mesta. Google želi, da so spletna mesta čim
bolj optimizirana, da jih spletni pajki hitreje in natančneje najdejo. Test je na voljo za
mobilno, pa tudi za namizno verzijo spletnega mesta. Za Trimovo spletno mesto na
mobilni platformi pravijo, da je dobro optimizirano. Namizna verzija pa ni tako
optimizirana, zato je ocenjena z Low [10]. V tabeli 2 je prikazan padec hitrosti
nalaganja ob povečanju količine podatkov z grafom. Podatka za hitrost pa žal ni možno
dobiti.
Spletno mesto Trimo – domača stran.
Mobilna verzija spletnega mesta

Konkurenčna spletno mesto Kingspan –
domača stran. Mobilna verzija spletnega
mesta

Spletno mesto Trimo – domača stran- Konkurenčna spletno mesto Kingspan –
Namizna verzija spletnega mesta
domača stran. Namizna verzija spletnega
mesta

Tabela 2: Primerjava delovanja spletnega mesta z konkurenčnim [11].
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2 Družbeni mediji
Družbeni mediji so postali ključnega pomena, saj večino kupcev na njih preživi
zelo veliko časa. Predstavljajo zbirko spletnih komunikacijskih kanalov, namenjenih
skupnemu vnašanju, interakciji, skupni rabi vsebin in sodelovanju. Podjetja želijo
povečevati delež na trgu, zato ustanavljajo svoje strani in profile na vseh možnih
družbenih medijih. Tudi samo nakupovanje se je premaknilo na družbene medije [12].

Slika 13 Prikaz porabljenih
financ za digitalni marketing in
klasično oglaševanje [12].

Slika 14 Prikaz razvoja spletnih
medijev po državah [12].

Slika 13 nam prikazuje količino porabljenih financ za klasični marketing v
primerjavi z digitalnim. Vidimo, da obe količini rasteta linearno s tem, da se za klasični
marketing dodaja več financ in je rast bolj intenzivna. Slika 14 nam prikazuje napredek
družbenih medijev po posamezni državi. Največji napredek je zabeležila Savdska
Arabija, kar 73%, svetovno povprečje je zabeležilo 21% rast, država, ki je nam
najbližja – Nemčija pa 14% rast v uporabi družbenih medijev.
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2.1 Vloga družbenih medijev
Družbeni mediji se razvijajo zelo hitro. Vsak dan se nanje registrira več tisoč
ljudi. Tako je baza s potencialnimi kupci ogromna. Trenutno družbeni mediji cvetijo.
Napovedi predvidevajo, da se val družbenih omrežij in uporabnikov ne bo umiril,
ampak bo še strmo naraščal.
Torej je potrebno ekspanzijo družbenih medijev izkoristiti tudi v poslovne
namene. Več kanalov trženja, kot ima podjetje, višja je njegova konkurenčna prednost.
Zanimanje je veliko, saj so ljudje druženje zamenjali za klepete na družbenih medijih.
To ni zgolj modna muha, pač pa nas v to sili hiter življenjski slog in okoliščine našega
stila življenja.
Prisotnost podjetja na družbenih medijih za podjetje predstavlja dodano
vrednost, saj povečuje prepoznavnost in strankam približa pristop do novosti. Tako
postane tudi oglaševanje lažje, storitev oziroma izdelek podjetja pa kvalitetnejši.

Slika 16 Graf števila uporabnikov na
posamezni platformi – [13].

Slika 16 Graf števila uporabnikov na
posamezni platformi – nadaljevanje [13].

Sliki 15 in 16 nam prikazujeta število uporabnikov v milijonih na posamezni
platformi oziroma družbenem mediju.
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Prednost

Slabosti

Nizka cena oglasov, saj so tradicionalni Prenasičenost
družbenih
medijev.
oglasi dragi, ker jih je potrebno tiskati in Preveč je oglasov, ki jih ljudje ne želijo
zakupiti oglasni prostor.
gledati.
Družbeni mediji nam ponudijo zelo Delež publike, ki jo tako oglaševanje ne
specificirano
občinstvo.
Pri doseže (starejši).
tradicionalnih oglasih imamo zelo malo
izbire pri tem, kakšno občinstvo bo
videlo naš oglas.
Takojšna analiza učinkovitosti oglasa. Potrebno je veliko začetnega dela, da se
Pri družbenih medijih takoj dobimo uredi kvaliteten marketinški kanal.
povratno informacijo o klikanju oglasa.
Pri tradicionalnih mediji pa na tako
informacijo čakamo zelo dolgo in še
takrat ni popolnoma zanesljiva.
Hitro prilagajanje vsebine, katero Slaba
sledljivost
marketinških
pošiljamo publiki. V nekaj minutah aktivnosti. Ko enkrat izbrišemo
izbrišemo oglas in objavimo drugega.
aktivnost, je težko nazaj pridobiti arhiv.
Tabela 3: Prednosti in slabosti družbenih medijev pred tiskanimi [31, 32, 33].

2.1.1 INSTAGRAM
Instagram je družbeni medij, ki temelji na deljenju fotografij in videoposnetkov.
Vsi uporabniki Facebooka imajo tudi dostop do portala Instagram, potrebna je samo
privolitev uporabnika. Oba računa sta kompatibilna in se lahko povežeta.
Instagram je namenjen uporabnikom, kateri posnamejo veliko fotografij
potovanj, modnih fotografij, umetnosti, gurmanstva, avtomobilizma, vsakdana in
podobno. Na portalu Instagram so najbolj estetske in zanimive slike tudi najbolj
ogledane. Uporabniki sliko opišejo in označijo s posebnimi znakom – lojtro
(#hashtag). Tako je možno iskanje slike po vsebini, pa tudi priporočilni sistem lažje
priporoča vsebino glede na vašo zgodovino. Z zanimivo vsebino in pravimi opisi je na
portalu Instagram možno hitro priti do všečkov in sledilcev.
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Google je zelo aktiven na svojih družbenih medijih. Njihova zadnja objava je
bila 1.7.2019. Imajo zelo veliko sledilcev - 7.2M. Primer njihove objave:

Slika 17 Posnetek zaslona Google - primer objav na portalu Instragram [14].
Kingspan svojih novitet ne objavlja več na Instagram računu. Njihova zadnja
objava je bila 24.7.2017.Primer njihovih objav:

Slika 18 Posnetek zaslona Kingspan - primer objav na portalu Instragram [15].
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Trimo je na družbenem mediju Instagram aktiven. Njegova zadnja objava je bila
3.7.2019. Trenutno razmerje med sledilci in strani, ki jim sledijo, je 1:2. Še vedno
sledijo več stranem kot pa imajo sledilcev.

Slika 19 Posnetek zaslona Trimo - primer objav na portalu Instragram [16].

V času velikonočnih praznikov je podjetje Trimo oblikovalo novo čestitko,
katero je možno poslat preko maila in objavit na vseh spletnih medijih. Želeli so čim
bolj preprosto, elegantno in očem prijazno čestitko. Idejo sem predlagala jaz, nato pa
smo skupaj izbrali najlepšo kombinacijo. Na čestitki je logotip Trima in velikonočni
pirhi v gnezdu.

Slika 20 Posnetek zaslona Trimo velikonočna voščilnica na Instagramu [16]
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FACEBOOK

Facebook ima trenutno približno 2167 milijonov aktivnih uporabnikov. Tako je
Facebook trenutno največje in najbolj prepoznano družbeno omrežje. Povezuje ljudi
iz celega sveta. Na trgu je prisoten že 13 let. V začetku je bil namenjen študentom, da
so lahko bili v kontaktu s prijatelji na mobilnih napravah in osebnih računalnikih.
Vsakdo je lahko vzpostavil stik s svojim znancem, ne glede na to, kje se je nahajal.
Razvoj omrežja sedaj omogoča povezavo ne le z znanci, ampak tudi s podjetji,
dogodki, organizacijami, slavnimi itd., vse zahvaljujoč funkcionalnosti omrežja.
Prilagodi se lahko praktično katerokoli organizaciji ali podjetju. Nudi ogromno
načinov, kako se predstaviti in kako ponuditi svoje storitve ali izdelke na platformi
Facebook. Lahko delimo slike, videoposnetke, mnenja, organiziramo dogodke in
sledimo svojim uporabnikom, ponuja pa še ogromno drugih možnosti. V primerjavi z
drugimi platformami ne zahteva veliko vzdrževanja. Potrebno je imeti le zanimivo
vsebino, s katero pritegnemo svoje občinstvo [13].
Google večinoma objavlja novice iz tehnološkega sveta, vendar v tesni povezavi
s svetovnimi dogodki, oziroma s trenutnim dogajanjem na TV, glasbeni, politični,…
sceni. Na sliki je primer take objave. Popularna tema je TV serija Game of Thrones,
prikaže, kako funkcionira Cromebook v povezavi s to serijo. Potrudijo se, da vse
medije, ki jih objavijo zelo estetsko dovršijo.

Slika 21 Posnetek zaslona Google - primer objav na platformi Facebook [17].
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Kingspan večinoma objavlja dogodke, na katerih so prisotni (sejmi, konference,
…), ter članke, ki so v povezavi z njihovimi izdelki.

Slika 22 Posnetek zaslona Kingspan - primer objav na platformi Facebook [18].
Trimo večinoma objavlja slike objektov, ki so obdane s Trimo izolacijskim
ovojem. Objavlja tudi strokovne članke povezane z arhitekturo in gradnjo. So zelo
aktivni in posledično je portal zanimiv.

Slika 23 Posnetek zaslona Trimo - primer objave na platformi Facebook [19].
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TWITTER

Twitter je platforma, katero povprečno uporablja 328 milijonov aktivnih
uporabnikov. Uporabniki lahko s svojimi sledilci delijo besedilo, ki obsega največ 160
znakov, sliko, povezavo, video, itd. Dostopen je skoraj po celem svetu, tako, da za
podjetja, ki so na njem aktivna, predstavlja zelo velik tržni delež. V primerjavi s
Facebookom je bolj resen, saj se večinoma objavlja članke in je malo manj poudarka
na osebnem življenju posameznika.
Če smo dovolj izvirni s svojo vsebino, lahko preko Twitterja s svojo objavo zelo
hitro dosežemo veliko množico uporabnikov. Večkrat, kot delimo objavo, večje
občinstvo imamo. Večina podjetij za vsebino vzame kratek povzetek članka in potem
doda povezavo na celoten članek, ta se običajno nahaja na njihovem spletnem mestu.
Ob tem seveda ne sme manjkati slika, saj smo ljudje vizualna bitja – kupujemo to, kar
nam je vizualno všeč. Za lažje iskanje in razširjanje objave je potrebno dodati tudi
značke (hashtags). Pomembno je, da je zagotovljeno ravnotežje med vsebino, s katero
se podjetje ukvarja in vsebino, ki jo samo deli naprej. Tukaj velja nenapisano pravilo,
v kolikor drugi delijo vašo vsebino jim morate vrniti protiuslugo in deliti njihovo
vsebino. Seveda mora vse imeti nek vsebinski smisel.
Za uspešen profil je priporočljivo upoštevati pravilo 80/20. 80% naj bo vsebine,
ki jo vaši naročniki pričakujejo z primernimi komentarji in dodano vrednostjo, 20%
pa naj bo vsebine o vas [40].
Google na svojem profilu objavlja svoje nove izdelke, novosti na svojih spletnih
aplikacijah, svoje marketinške aktivnosti, video promocije za svoje izdelke ter druge
članke, povezane z Googlom oziroma njihovim produktom.

Slika 24 Posnetek zaslona Google - primer objav na Twitterju [20].
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Kingspan Insulation (group site of Kingspan) objavlja na platformi Twitter
povezave na svoje razpise za zaposlitev, pa tudi na svoje trenutne projekte.

Slika 25 Posnetek zaslona Kingspan - primer objave na platformi Twitter [21].
Trimo na platformi Twitter objavlja svoje izdelane objekte in gradbene članke.
Razmerje med sledilci in stranmi, katerim Trimo sledi ni najboljše. Razmerje je 1:2 za
strani, ki jim Trimo sledi.

Slika 26 Posnetek zaslona Trimo - primer objav na platformi Twitter [22].

2.1.4 LINKEDIN
Linkedin je trenutno največji poslovni / profesionalni družbeni medij na svetu.
Tu imajo svoje profile podjetja, zaposleni, kadrovniki in tudi nezaposleni. Kadrovniki
iščejo najboljše strokovnjake, ki so že zaposleni in jih vabijo v svoja podjetja pod
boljšimi pogoji. Deluje kot mešanica ponudbe delovnih mest z družbenim omrežjem
na poslovnem nivoju, zato je ta medij za podjetje zelo pomemben, saj preko njega v
svoje vrste privablja najboljše strokovnjake.
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Google na svojem profilu objavlja večinoma novosti svojih produktov. Ima
veliko povezav do svojih člankov na spletnem mestu z video navodili, preko katerih
omogoča uporabo različnih spletnih aplikacij. Objavljajo približno trikrat tedensko.

Slika 27 Posnetek zaslona Google - primer objav na Linkedinu [23].
Kingspan večinoma objavlja promocijske videoposnetke njihovih izdelkov, ter
prosta delovna mesta. Glede objavljanja so nekonsistentni, včasih imajo tudi šest objav
na teden, v povprečju pa dve na teden.

Slika 28 Posnetek zaslona Kingspan - primer objav na Linkedinu [24].
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Družbeni mediji

Trimo ima zelo preprost Linkedin profil, kjer objavlja članke, ki so povezani s
podjetjem, odprtimi delovnimi mesti, njihovimi produkti in povezavami na druge
družbene medije. Na sliki 29 vidimo njihov profil.

Slika 29 Posnetek zaslona Trimo - primer objav na Linkedin [25].
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3 Celostna grafična podoba podjetja
3.1 Elementi celostne grafične podobe
Celostna grafična podoba je naložba v blagovno znamko podjetja in je tudi neke
vrste garancija kakovosti. Zato se podjetja po določenem časovnem obdobju odločajo
za prenovo ali osvežitev obstoječe podobe. Je izražanje podjetja, predvsem v
slikovnem in simbolnem jeziku. Trenutni trendi so takšni, da brez celostne grafične
podobe podjetja niso prepoznavna na trgu. Tista podjetja, ki imajo narejeno celostno
grafično podobo, pa tekmujejo, čigava bo boljša in lepša. Celostna grafična podoba je
najmočnejši marketinški element.
3.1.1

NAMEN IN VSEBINA CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE

S celostno grafično podobo prikažemo podjetje na trgu predvsem vizualno. Z
logotipi izrazimo strategijo, vizijo in poslanstvo podjetja. Namenjena je doseganju še
večje prepoznavnosti in zavednosti blagovne znamke. Tako tudi izdelki ali storitve, ki
jih podjetje ponuja dobijo dodano vrednost (branding).
CELOSTNA
GRAFIČNA
PODOBA
LOGOTIP, BARVE,
TIPOGRAFIJA
DOPISNA
DOKUMENTACIJA,VIZITKE,
ŠTAMPILJKE, SPLETNO
MESTO
BROŠURE, VABILA, LETAKI,
NALEPKE NA VOZILIH,
EKSPONATIH, ZASTAVE, DELOVNE
OBLEKE, OZNAČEVALNE TABLE,
KATALOGI, KOLEDARJI
PROMOCIJSKI MATERIAL S
TISKOM, DRUŽABNI MEDIJI,
ELEKTRONSKE NOVICE

Slika 30: Shema obsega CGP
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3.1.1.1 Predstavitev elementov celostne grafične podobe
Na sliki 30 je prikaz tega, kar zajema CGP. Zajema čisto vsako, tudi najmanjšo
marketinško aktivnost. Za kakovosten CGP je v osnovi potreben dober logotip, barve
in primerna tipografija. V nadaljevanju so predstavljene osnovne publikacije, za katere
se odloči skoraj vsako podjetje. V najmanjšem sloju so predstavljene publikacije, za
katere se ne odloča vsak, ampak le tista podjetja, ki se resnično posvetijo CGP podjetja.

3.2 Barve v celostni grafični podobi
Razumevanje pomena barv je ključnega pomena pri ustvarjanju poslovnega
profila. Barve na človeka vplivajo zelo psihološko. Veliko nakupov in odločitev
opravimo zgolj zaradi prave kombinacije barv oglasa.
Barvo za svoj spletni oglas izberemo popolnoma drugače kot konkurenca, a
mora kljub temu ohraniti pomen in sporočilnost v ozadju. Na kratko bom predstavila
pomene barv in njihov učinek.
Rdeča

Barva, katera kliče k akciji. Vsebuje veliko energije in
vzbuja veliko pozornosti. Je zelo strastna, vznemirljiva in
močna barva, vendar lahko vzbuja tudi tesnobo in
utrujenost.

Oranžna

Pustolovska barva, ki navdihuje in daje zagon. Je zelo
optimistična barva, ki sporoča cenovno dostopnost. Je topla,
živahna, družbena s samozavestno noto.

Rumena

Je poživljajoča svetleča barva, ki stimulira naše analitične
procese. V svojo toplo in veselo okolje vabi in ustvari
občutek igrivosti. Stimulira logično stran možganov in
aktivira modrost. Pomaga pri sklepanju odločitev.

Zelena

Zeleno barvo povezujemo z naravo in zdravljenjem. Je
vitalna barva, ki ponazarja rast in harmonijo. Uravnava
človekova čustva ter ustvarja občutek pomirjenosti. Prav
tako stimulira prijaznost in sočutje.

Turkizna

Uravnava in napolni čustva, navdihuje dobro komunikacijo
in osebno izražanje.

Barve v celostni grafični podobi
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Modra

Modra je najvarnejša barva. Namiguje na odkritost,
zaupanje in odvisnost. Prav tako daje občutek samozavesti,
zanesljivosti in odgovornosti. Ljudi pomirja, daje moč
človeškemu umu in telesu.

Indigo

Zelo vplivna in močna barva, ki prikazuje celovitost in
iskrenost. Povezujemo jo z doslednostjo in rituali.

Vijolična

Vijolična kaže bogastvo, ekstravagantnost, fantazijo,
kvaliteto, kreativnost in krepi duhovno udejstvovanje in
razsvetljenje. Zelo dobro jo je mogoče povezati z večino
drugih barv.

Magenta

Je zelo duhovna barva. S svojo sočutnostjo in prijaznostjo
spodbuja ravnovesje z logičnim razmišljanjem.

Roza

Roza barvo povezujemo s sočutjem, ljubeznijo, negovanjem
in romantiko. Je navdihujoča, topla, udobna in vliva upanje
v prihodnost. Je miroljubna barva, ki se uporablja
najpogosteje v ženskih temah.

Črna

Črna pomeni avtoriteto, moč in kontrolo. Nastopi kot
zastrašujoča in neprijazna barva, vendar je pogosto videna
kot prefinjena, dostojanstvena in resna barva.

Bela

Je kot prazno platno, ki čaka na vašo kreativnost. Ponazarja
učinkovitost, preprostost, pravičnost in red.

Siva

Siva barva je konzervativna, ponazarja nevtralnost, enakost
in zadržanost. Uporabna je kot ozadje za druge barve, ker ne
privlači pozornosti.
zanesljivost in zrelost.

Rjava

Ponazarja

varnost,

skromnost,

Rjavo povezujemo z močjo, solidarnostjo in udobjem. Daje
občutek gotovosti, udobja in jo povezujemo z varnostjo.
Popularna je pri zunanjih aktivnostih in vsem, kar je
povezano z zemljo.
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Zlata

Vrednost, razkošje in prestiž povezujemo z zlato barvo.
Odraža modrost, lepoto in radodarnost.

Srebrna

Srebrna je moderna, prefinjena barva s kančkom skrivnosti.

Tabela 4: Opis in pomen barv v oblikovanju [14, 35]

3.2.1 SMERNICE ZA IZBIRO BARV
Na portalu [15] zasledimo trend roza barve. Zelo popularen odtenek je nežna pastelna
rozasta v kombinaciji z rozasto zlato barvo (rose gold).

Slika 31 Primer modernih motivov v rose gold barvi [26].
Naslednji trend, ki se pojavlja so zlate barve v kombinaciji s črno. Zlata barva je
zamenjala nevtralne barve. Razmerje med črno in zlato je približno 5:1. Večino dizajna
je črnega, z zlatimi detajli. Še vedno so popularne pastelne barve, v minimalistični
paleti. Del te palete so barve: peščeno rozasta, metina zelena, barva žajblja, nevihtno
modra in svetla kaki barva. V tej paleti pa ne najdemo sive in bele barve [15].

Tipografija

3.2.2
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Siva - antracit siva je bila izbrana glede na Trimov najbolj prodajan
produkt Trimoterm, ki klasično pride v temno sivi – antracit barvi.

Svetlo siva - za omilitev temno sive smo izbrali še svetlo sivo, da
ni prevelik kontrast med temno sivo in belo.
Bela – je bila izbrana kot kontrast sivi. Celotno celostno grafično
podobo naredi elegantno in umirjeno.

3.3

Tipografija

Tipografija je veda, ki se ukvarja z oblikovanjem in preučevanjem črk in
njihovih potez. Preučuje oblikovanje črk in pisav, ter njihovo uporabo v besedilu, z
namenom narediti besedilo berljivo in estetsko . »Črkopis je sistem črk, ki sestavljajo
abecedo, ločila in druge znake.« [41].
Črke so osnova tipografskega oblikovanja. Nekatere pisave so zelo berljive in
standardizirane, kot so Arial in Times New Roman. Nekatere pa so težje berljive, ker
so pisane, preveč odebeljene ali pa imajo celo preveč motečih dodatkov. Težje berljive
pisave običajno uporabljamo za naslove, oziroma nekakšen dodatek h glavnemu
besedilu. Pisave imajo različno debele in poudarjene poteze. Poznamo tanke, ležeče,
svetle, navadne, polkrepke, krepke in podčrtane pisave. Takšno tipografsko
oblikovanje nam delno omogočajo tudi popolnoma osnovni programi za urejanje
besedil, kot je Microsoft Word.
Times New Roman je primer običajne vrste pisave, ki je bila prilagojena za
uporabo na računalniškem zaslonu. Serifna vrsta pisave, kot je Times New Roman
(splošna oblika pisave na večini spletnih brskalnikov), je povprečna pri čitljivosti na
računalniškem zaslonu, s srednjo x-višino. Times New Roman je lahko tudi dobra
izbira, če želimo veliko besedila spraviti na malo prostora [34].
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3.3.1 TRENDI PRI IZBIRI PISAVE ZA CGP
Ime in prikaz

Opis

PROXIMA NOVA

Brez serifna pisava z veliko možnostmi debeline
pisave. Primerna za naslov pa tudi telo besedila.
Proxima Nova je družina pisav, ki izhaja iz Proxima
Sans(1994). Vsebuje oseminštirideset OpenType
pisav. tri glavne različice so Proxima Nova, Proxima
Nova Condensed, in Proxima Nova Extra
Condensed. Vsako sestavlja še šestnajst novih pisav
s sedmimi različnimi debelinami, vsaka debelina ima
še možnost ležeče pisave. Vizualno Proxima Nova
razširi vrzeli med besedami, kot npr. Futura in druge
klasične brezserifne pisave. Rezultat je geometrična
pisava s kančkom umetnosti.

HELVETICA

Helvetica je bila prvotno objavljena kot Neue Hass
Grotesk. Oblikovalec je bil Max Miedinger leta 1957
v Švici, za časopis Haas'sche Schriftgiesserei. Danes
je lepa geometirijska, brezserifna velikokrat
uporabljena družina pisav. Helvetica je dobila iz
latinskega imena Helvetia, ki pomeni Švica. Je
najpopularnejša pisava, ki je nadomestila pisavo
Futura.

MUSEO SANS

Museo Sans temelji na dobro poznani pisavi Museo.
Je brezserifna, geometrična, z nizkim kontrastom
zelo berljiva pisava. Primerna je za vse vrste
aplikacij (na spletu, za tisk,…). Je OpenType družina
pisav.

Tipografija

FUTURA
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Future je bila prvič predstavljena leta 1928. Paul
Renner (oblikovalec tipografije, slikar, avtor in
učitelj) je skiciral prvotne risbe, ki so temeljile na
preprostih oblikah kroga, trikotnika in kvadrata.
Oblikovalski urad pri Bauerju mu je pomagal pri
pretvarjanju teh geometrijskih oblik v robustno,
funkcionalno družino pisav. Sčasoma je Renner
spremenil pisave Futura v še bolj čitljive.

Tabela 5: Trend pisave in njihov opis [15, 16, 17, 18].

3.3.2

PREDSTAVITEV PISAVE V PODJETJU

Trimo uporablja DINPro družino pisav v 2 različicah – light in regular.
Tipografija je brez serifna in moderna.

Slika 32 družina pisav DINPro [27]
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4 Primerjava uspešnih prenov celostne grafične podobe
Ob tako zahtevnih prenovah in specifičnih temah, je težko določiti striktna
pravila, po katerih se ravnati. V tem primeru je najboljše pogledati, kako druga tuja
podjetja uspešno peljejo svoje projekte in narediti analizo lastnega projekta. Analizo
lahko delamo glede na konkurenco ali po standardih, ki jih določimo sami. Spodaj so
predstavljene uspešne prenove tujih firm in primerjava Trimo prenove, glede na
konkurenco na trgu. Zelo je očitno, da konkurenca sledi Trimu in povzema njegov stil.
Glede na to, da Trimo jasno sledi svojim ciljem menim, da tu analiza po lastnih
kriterijih ni potrebna. Sledijo še primeri uporabe Trimo prenovljene CGP na različnih
aplikacijah [24].

4.1 Primeri dobrih praks prenov CGP
4.1.1 Apple

Slika 33 Apple - razvoj celostne grafične podobe [28].

Vsi poznamo dobro razvito, učinkovito podobo podjetja Apple. Apple je začel z
logotipom dogodka, kako je Isaac Newton odkril gravitacijo. Kako je to povezano z
Applom? Isaac je odkril gravitacijo s pomočjo jabolka. Jabolko mu je padlo na glavo,
nakar se mu je posvetilo. Na logotipu vidimo Newtona, kako sedi pod jablano. Nakar
je Apple spremenil svojo politiko, saj je Steve Jobs domneval, da je logotip zastarel.
K posodobitvi trenutnega logotipa je prispeval grafični oblikovalec Rob Janoff. Ta je
ustvaril podobo ugriznjenega jabolka, ki ga poznamo še danes. Ta logotip je bil Stevu
tako všeč, da je je takoj apliciral povsod. Janoffovo jabolko vsebuje mavrico, ta pa
predstavlja prvi računalnik z barvnim zaslonom. Sama razporeditev barv ni imela
posebne sporočilnosti. Samo zelena je namensko zgoraj, saj je tudi listek zelene barve.
Ta logotip je bil aktualen kar 22 let. Sledil je bolj umirjen enobarvni logotip, ki se je
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kasneje skozi leta malenkostno spreminjal – predvsem tekstura. Osnovna ideja
jabolka, ki jo je zasnoval Janoff je tako v uporabi že 41 let. Trenutni logotip je
prepoznaven po celem svetu[29].
4.1.2

Google

Slika 34 Google - razvoj celostne grafične podobe [29]
Logotipa podjetja Google ni potrebno posebej predstavljati, saj že sam logotip pove,
katera blagovna znamka se trži. Kot vsa gigantska podjetja tudi Google s posebno
skrbnostjo posodablja svojo podobo, ter na nek način ustvarja nove trende. Na sliki
vidimo, da je večina sprememb v tipografiji oziroma fontu. Malenkostno varirajo toni
barv, vendar ne preveč opazno. Google je svoj logotip poenostavil. S tem je poskrbel
za čiste linije v tipografiji. Zelo dobro sledi svoji barvni lestvici. Ta je najbolj
prepoznavna. Končni logotip so oblikovali kar znotraj podjetja, brez zunanjih
sodelavcev. Tako je vsak zaposleni lahko nekaj prispeval.[25, 30]
4.1.3

Nike

Slika 35 Nike - razvoj celostne grafične podobe [30].
Logotip podjetja Nike je oblikovala Caroly Davidson v svojih študentskih letih.
Nikova kljukica se imenuje Swoosh. Simbolizira krilo grškega boga zmage Nike.
Prvotno je bil napis Nike čez swoosh. Prvotni znak je bil najpogosteje v rdeče-beli

50

Primerjava uspešnih prenov celostne grafične podobe

kombinaciji. Sedaj pa je najbolj popularen črni znak. Znak se na oblačilih in obutvi
pojavlja v vseh možnih barvnih kombinacijah.[26]

4.2 Prenova logotipa podjetja

Slika 36 Trimo logotip pred prenovo [31].

Trimo se je odločil za vertikalen logotip, ki simbolizira moč, trdnost in
konstrukcije, ki jih Trimo izdeluje. Zgoraj vidimo, da možna primera uporabe logotipa
s podpisom architectural solutions ali pa brez njega. Na beli podlagi je logotip temno
sive barve, na temni podlagi pa je logotip bele barve, skladno s smernicami
Gigodesigna.

Slika 37 Trimo razlika med novim in starim logotipom [32].

Slika 38 Trimo logotip po prenovi [33].

Prenova logotipa podjetja
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PRIMERJAVA S KONKURENČNIM PODJETJEM

Trimo d.o.o.

Kingspan d.d.

Preprost, enostaven, brez slikovnih
elementov,
umirjen,
močan,
strukturiran. Siva barva predstavlja
barvo panela, ki se največkrat izdela.
Sama tipografija nam deluje zelo
močno in strukturirano.
DIN PRO

Moder napis z umirjeno tipografijo
brez
serifov
predstavlja
visokotehnološko podjetje, vodilno v
izdelavi panelov za ovoj zgradb.
Logotip ima sliko leva, ki predstavlja
moč in je v gibanju, kot da napada.
BROWN PRO MEDIUM

DIN PRO LIGHT [19]

BROWN PRO LIGHT

BELA

MODRA

SIVA

ZLATA

TEMNO SIVA

Tabela 6: Primerjava CGP podjetja s konkurenčnim podjetjem

4.2.2

PRIMERI UPORABE CGP NA RAZLIČNIH APLIKACIJAH

Ob prejemu novega dizajna v podjetje je bilo potrebno pripraviti nekaj osnovnih
aplikacij, da pokažemo celostno grafično podobo. Te je pripravilo zunanje podjetje
GigoDesign. Nato se je začela interna in eksterna prenova CGP. Podjetje je dobilo
nove zastave pred vhodom.
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Najprej so zamenjali žige in pečate, zastave, dopisne liste in vizitke, pri čemer
so se stari nemudoma izločili iz uporabe. Za aplikacije pa se je prenova večinoma
odvijala tako, da so se nova komunikacijska sredstva, z novim dizajnom naročila, ko
je zmanjkalo starih iz zaloge.

Slika 39 Novi dizajn Trimo velike A3
kuverte

Slika 40 Promocijski dežnik z novim
logotipom

Slika 41 Promocijska očala z novim logotipom

Po potrebi po novih katalogih so naročili tisk katalogov z novim oblikovanjem.
Hkrati se je odvijala vsebinska prenova, za katero pa ni v celoti skrbel marketing,
ampak je s sodelovanjem z drugimi oddelki ustvaril boljšo in bolj strokovno vsebino.
Aplikacije, ki so se naročale na novo, so takoj dobile nov dizajn. Za goste dogodka v
Planici so pripravili kape in dežnike z novim logotipom.
Izbrali so tudi nove komunikacijske poti. Moja zamisel je bila oblikovati
embalažo za vzorce volne in pločevin. To sem kasneje tudi oblikovala. Embalaža je
bela, na njej je logotip v kombinacij z napisom Trimoterm. Trimoterm je vrsta
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pločevine, istočasno pa tudi prodajna znamka, ki jo trži Trimo. Za začetek sem naredila
okvirno mrežo embalaže in iz nje naredili maketo. Maketa je bila veliko manjša od
končnega izdelka. Nato smo dobili dejanske mere izdelka, za katerega sem izdelala
embalažo. Izdelala sem mrežo v pravem razmerju glede na izdelek in ponovno manjšo
maketo.
Ko je bil vzorec mreže potrjen, smo nanjo aplicirali še logotip. Želeli so zelo
preprosto embalažo, zato je na embalaži samo logotip, brez drugih podatkov ali
elementov.

Slika 42 Nova embalaža za vzorce z novim logotipom
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5 Proces prenove spletnega mesta in družbenih medijev
podjetja

Prenova splene strani
- popolna prenova
spletne strani
- nova domena
- nove poddomene

- nova platforma za
urejanje

Zamenjava tiskovin
- katalogi

Socialni medij

- letaki

- Facebook

- zastave

- Instagram

- mape

- Twitter

- dopisni listi

- Likedin

Slika 43 Shema poteka prenove spletnega mesta in družbenih medijev
Podjetje mora dosledno uporabljati novo celostno grafično podobo.. Najprej je
potrebno prenoviti spletno mesto, Facebook, Instagram, Linkedin, Twiter.
Priporočljivo je najprej urejati spletne medije, nato pa po spletnih medijih povzemati
tiskane medije. Spletne medije se namreč hitreje popravlja in dopolnjuje. Gre za
kontinuiran proces, ki se nikoli popolnoma ne zaključi. Pri delu moramo določiti faze
prenove, roke v katerih želimo prenovo končati in odgovorne osebe.

5.1 Orodja za vodenje projektov celostne grafične podobe
Zelo pomembno je spremljanje in ocenjevanje napredka. Za spremljanje in
organiziranje dela pri prenovi imamo na voljo zelo veliko plačljivih, pa tudi nekaj
brezplačnih aplikacij. Spodaj bom predstavila plačljivo aplikacijo Bitrix24 in
brezplačno aplikacijo Quire [20].
5.1.1 BITRIX24
Bitrix24 je aplikacija, katera je oblikovana za manjše skupine, povezuje oddelke
za zadovoljstvo kupcev, vodenje projekta, upravo (CRM, HR), ter omogoča
avtomatizacijo poteka dela. Brezplačna licenca programa vključuje 12 uporabnikov, z
možnostjo hranjenja do 5GB podatkov v oblaku. Kot taka ne vključuje polne
funkcionalnosti, vendar je povezano s potrebami uporabnikov. V CRM-ju vsebuje
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osnovne podatke o kupcih, možnost pošiljanja e-novic, avtomatizirano prodajo, za HR
oddelek pa urejene sistemske mape. Za vodenje projektov je na voljo neomejena
uporaba nalog in projektov, časovno sledenje projektu, Grantov diagram, spremljanja
nalog in upravljanje dokumentov. Dodane so tudi možnosti komunikacijskih kanalov
preko družbenih medijev, klepeta in video konference.

Slika 45 Zaslonski posnetek programa Slika 45 Zaslonski posnetek programa
Bitrix24 prikaz delovnega okolja v Bitrix24 prikaz delovnega okolja v
aplikaciji [22].
aplikaciji 2 [23].

5.1.2

QUIRE

Glavna značilnost te aplikacije je hierarhični pristop k urejanju nalog. Naloge
imajo drevesno strukturo, a vse strmijo h glavnem cilju. Naloge je možno dedicirati
določenim osebam in jim določiti roke. Dostopna je na različnih platformah – Android,
IOS, web OS. Edina omejitev je do trideset uporabnikov na enem projektu. Drugih
funkcionalnosti, kot je sledenje nalogam in urejanje nalog nima. Registracija in
uporaba sta popolnoma enostavni in brezplačni. Ta aplikacija je primerna za manjša
podjetja ali neprofitne organizacije oziroma vsakega z omejenim proračunom [21].

Slika 46 Zaslonski posnetek Delovno okolje v aplikaciji Quire [34].
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5.2 Vodenje projektov prenove CGP
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podoba
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• Detektiranje
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Oblikovanje
novih
izdelkov

• Prenova že
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aplikacij
• Oblikovanje
novih aplikacij

Slika 47 Shema poteka procesa prenove CGP
O prenovi celostne grafične podobe v podjetju je potrebno seznaniti vse
sodelujoče v aktivnem ustvarjanju zunanje podobe organizacije. Seznaniti jih je
potrebno z vzroki za spremembo, ter o morebitnem novem poteku dela ali pa novimi
ciljih. V potek sprememb je potrebno vključiti vse zaposlene, saj ti predstavljajo realno
identiteto podjetja. Novo identiteto podjetja morajo sprejeti za svojo, saj je drugače
nemogoče učinkovito upravljati z njo. Pri tem običajno sodelujejo: vodja projekta,
svetovalec za celostno grafično podobo, menedžer za stike z javnostjo, vodja
raziskovanja, svetovalec za strateški razvoj podjetja, vodja marketinga, oblikovalec in
umetniški vodja. Definiranje in sprejemanje odločitev o celostni grafični podobi je prvi
korak v celotnem postopku.
Sledi priprava vsebine za vse medije. To se običajno prekriva s samim
oblikovanjem in z izvedbo. Ko za določen medij izdelamo dokončno vsebino, lahko
nadaljujemo z naslednjim korakom. Tretji korak je oblikovanje novih aplikaciji. Ob
prenovi CGP včasih ne prenavljamo vsebine, ampak le vizualni del medija. Torej
moramo opaziti na starih medijih vse elemente prejšnje CGP, da jih lahko učinkovito
zamenjamo z novimi. Včasih se pri tem pokažejo težave, še posebej, če delamo dalj
časa na istem mediju, ker ga pogosto gledamo, zato nam hitro postane vizualno
dovršeno, pri tem pa pozabimo na celostno podobo, ki jo želimo ustvariti na novo. Pri
oblikovanju nam pomaga priročnik celostne grafične podobe. Za uspešno prenovo je
potrebno kar veliko strokovnjakov, ki morajo natančno opraviti svoje delo. Končen
izdelek je celotna podoba podjetja, ki pa še vedno potrebuje redno vzdrževanje.

Uveljavitev nove celostne grafične podobe v podjetju in trgu
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Slika 48 Shema uveljavitve nove celostne podobe v podjetju

5.3.1

Predstavitev zaposlenim

Kaj pomeni nova podoba, zakaj smo se odločili za prenovo, kakšne spremembe
prenova prinaša v samem podjetju in kako aplicirati oziroma uporabljati nove znake?
Zelo pomembno je, da vsi zaposleni razumejo uporabo nove podobe, ter se je držijo
kljub drugačnem osebnem mnenju.
5.3.2

Predstavitev nove podobe poslovnim partnerjem

Opozoriti na to ali sprememba prinaša kakšno spremembo v sodelovanju?
Partnerji morajo biti obveščeni o spremembah in o morebitnih novostih, povezanih s
poslovanjem. Na ta način utrdimo zaupanje, ki ga imajo kupci v naše podjetje.
5.3.3

Predstavitev nove podobe kupcem in nastop na trgu

Posledično privede do veliko oglaševanja, prisotnost v vseh medijih, delitev
novih reklamnih izdelkov. Nova podoba mora biti v čim krajšem času aplicirana na
čim večjih aplikacijah (tiskovine, spletne stani, eksponati...).
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Zaključek

6 Zaključek
Cilj diplomske naloge je vpogled in predstavitev procesa prenavljanja celostne
grafične podobe podjetja. V sklopu tega sem predstavila, kdaj in kako prenoviti spletno
mesto podjetja, podala smernice za prenovo družbenih medijev, ter moderne pristope
k oblikovanju celostne grafične podobe. Vse skupaj je podkrepljeno s primeri izbranih
uspešnih podjetij po svetu.
Celostna grafična podoba je kot živ organizem, ki se iz dneva v dan spreminja
in se pogosto prilagaja trgu. Še posebno je to vidno pri spletnih aplikacijah (družbeni
mediji in spletna mesta). Ko je postavitev in spoznavanje trga z novo celostno grafično
podobo uspešno izvedena, je potrebno spletna mesta in družbene medije redno
vzdrževati in preko njih privabljati nove stranke. Brez rednega vzdrževanja bodo te
aplikacije zamrle, saj ne bo obiska strank. Prav tako je potrebno vzdrževanje tiskanega
dela aplikacij, saj večina poslovnih strank še vedno raje posluje »na papirju«, kot pa
preko spleta in družbenih medijev. Potrebno se je držati začrtanih smernic celostne
grafične podobe in biti konsistenten. Vsak tiskan izdelek, ki predstavlja podjetje Trimo
mora ustrezat tem standardom.
Za ugotavljanje uspešnosti nove celostne grafične podobe podjetja Trimo bi
morali opraviti obširnejšo analizo, ki zajema vsa področja od medijske komunikacije,
prepoznavnosti znamke, pa tudi porast uspešnosti prodaje. Takšna analiza ni bila del
moje diplomske naloge.
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