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IZVLEČEK
Diplomsko delo obsega potek izdelave celostne grafične podobe za podjetje MedAdria
d. o. o. Podjetje do sedaj še nima celostne grafične podobe, le-ta pa je potrebna za
prepoznavnost na trgu.
V teoretičnem delu je predstavljena opredelitev pojma celostna grafična podoba.
Diplomska naloga se osredotoča na elemente celostne grafične podobe kot so barvna
shema, tipografija, logotip ter ostale dele celostne grafične podobe (vizitka, dopisni list
ipd.).
V eksperimentalnem delu so navedeni materiali in metode s katerimi je izdelana
celostna grafična podoba, izdelana pa je bila tudi spletna anketa za preverjanje
ustreznosti celostne grafične podobe – pridobitev subjektivnega mnenja anketirancev.
Za preverjanje celostne grafične podobe smo uporabili tudi napravo za sledenje
očesnim premikom – objektivno mnenje anketirancev. Pisno in slikovno so izdelki
predstavljeni v poglavju rezultati in razprava.

KLJUČNE BESEDE: celostna grafična podoba, logotip, naprava za sledenje očesnim
premikom, oblikovanje, priročnik celostne grafične podobe

V

ABSTRACT
The diploma thesis includes the production of a visual corporate identity for the
company MedAdria, d. o. o. To this date, the company does not yet have a visual
corporate identity, which is needed for market recognition and visibility.
In the theoretical part the term visual corporate identity is presented. The diploma
thesis focuses on elements, such as color scheme, typography, logo and other parts
of visual corporate identity (business card, correspondence list, etc.)
In the experimental part, the materials and methods used to produce a visual corporate
identity are presented, as well an online survey for checking the appropriateness of the
visual corporate identity – obtaining the subjective opinion of the participants. To check
the visual corporate identity we also used an eye tracking device – obtaining the
objective opinion of participants. The products of the diploma thesis are presented in
the chapter »Rezultati in razprava« (Results and discussion) in writing and in picture.

KEY WORDS: brand manual, visual corporate identity, design, eye tracking device,
logotype
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1

UVOD

Celostna grafična podoba podjetja je to, kako se podjetje predstavlja javnosti. Podjetja,
ki imajo dobro celostno grafično podobo, ljudje prepoznamo pod njihovim logotipom,
sloganom ali omembo imena podjetja. Takšno celostno grafično podobo je težko razviti
(1).
V diplomskem delu bomo prikazali proces načrtovanja, oblikovanja, izdelave in
vrednotenja celostne grafične podobe za podjetje MedAdria d. o. o., ki se ukvarja z
mednarodnim trgovanjem z medicinskimi pripomočki.
1.1

NAMEN IN CILJI

Namen diplomskega dela je izdelati celostno grafično podobo podjetja MedAdria
d. o. o. Podjetje je mednarodna trgovina z medicinskimi pripomočki. Do zdaj podjetje še
ni imelo enotne in stalne celostne grafične podobe, ker pa ima veliko stika z javnostjo,
trgovci, kupci, se nam zdi pomembno, da se ustvari celostna grafična podoba, s katero
bo učinkovito nastopalo na trgu ter bo pripomogla k prepoznavnosti podjetja.
Cilji:


preučiti celostno grafično podobo – referenčni trikotnik, razlogi in izhodišča za
celostno grafično podobo, barve, oblikovanje, tipografija, osnovni elementi
celostne grafične podobe;



postavitev hipoteze, da celostna grafična podoba podjetja zagotavlja stranke v
prihodnosti;



oblikovanje celostne grafične podobe v treh različicah (logotip, vizitka, dopisni
list, kuverta …);



izdelava modelov komunikacijskih izdelkov in modela spletne strani;



testiranje (spletna anketa in sledenje očesnim premikom);



ovrednotenje rezultatov – izbira najbolj privlačnega izdelka ter razprava.

»Celostna grafična podoba podjetja zagotavlja stranke v prihodnosti.« Hipotezo bomo
imeli v mislih skozi celotno diplomsko delo. Na podlagi teoretičnega dela, kjer bomo
opredelili celostno grafično podobo, ter s pomočjo raziskave, ki jo bomo izvedli z
anketnim vprašalnikom, se bomo odločili, ali hipotezo sprejmemo ali jo zavržemo.
1
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2
2.1

TEORETIČNI DEL
CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA – OPREDELITEV

Celostna grafična podoba je temelj vizualne komunikacije podjetja s svojimi strankami
in je eno najmočnejših marketinških orodij. Lahko jo obravnavamo kot grafični vmesnik
med proizvajalcem in potrošnikom. Veliko uspešnih podjetij se lahko za svoj uspeh
zahvali lastni vizualni podobi (2).
CGP je sestavljena iz veliko različnih elementov, le-ti pa dajejo podjetju večjo
prepoznavnost in identiteto. Zaradi stalne vizualne podobe deluje podjetje
profesionalno in ugledno, stranke pa podjetjem s tako podobo običajno zaupamo (3).
Statistično mora oseba približno sedemkrat zagledati neko podobo, da se ji vtisne v
spomin. V kolikor imamo vse tiskovine in ostale promocijske materiale poenotene, nam
to poveča možnost hitrejšega pomnjenja samega podjetja, proizvoda ali storitve (2).
CGP podjetja vsebuje tipografijo, logotip in barvne sheme podjetja. Vse te elemente
vsebuje poslovna dokumentacija, kot so računi, ovojnice, dopisni papir in poslovne
vizitke. Uporabljajo se v vseh prodajno-marketinških segmentih kot so embalaža,
oglasi, zloženke, plakati in brošure. Dobra grafična podoba je pomembna za
prepoznavnost podjetja (4).
2.1.1 Referenčni trikotnik
Referenčni trikotnik vizualno predstavlja odnose med podjetjem, njegovim imidžem
oziroma ugledom in celostno grafično podobo podjetja, kot ključnimi elementi. Vsako
podjetje (če to hoče ali ne) ima svojo identiteto, ugled v očeh ljudi iz svojega notranjega
ali zunanjega okolja in simbolni identitetni sistem (5) (slika 1).

2
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Slika 1: Vizualna predstavitev referenčnega trikotnika (5)



Realna identiteta organizacije

Realna identiteta podjetja je to, kar podjetje je. K temu sodijo izdelki, storitve in ideje,
ki jih podjetje uresničuje. Pomemben, če ne že ključen del realne identitete
organizacije so poslanstvo, vizija, filozofija ter cilji podjetja. Edinstvena sposobnost
podjetja je identiteta, ki razlikuje eno podjetje od drugega (5).


Imidž

Imidž je pojem, ki obsega vse, kar se o nekem podjetju misli, občuti. Je dinamičen
pojem, ki se vzdržuje in spreminja. Ko posameznik pride v stik s podjetjem, si o njem
oblikuje svoje mnenje, le-to pa definiramo kot imidž podjetja (5).


Identitetni sistem – simbolna raven

Simbolni identitetni sistem je realna identiteta organizacije na simbolni ravni.
Sestavljajo ga verbalni in grafični simboli, črkopisi, barve in ostale likovne strukture.
Na neposreden način predstavlja podjetje, ustvarja o njem mnenje in imidž. Naloga
simbolnega identitetnega sistema je, da predstavi realno identiteto podjetja na grafični,
simbolni ravni (5).

3
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2.1.2 Zaščitni znak in logotip
Zaščitni znak organizacije je najosnovnejša stalnica celostne grafične podobe in
vzbuja največ pozornosti. Deluje kot glavni predstavnik podjetja na simbolni ravni.
»Simboli so umetni znaki, ki predstavljajo stvari in pojave.« (5).
Logotip je centralni del celostne grafične podobe in s tem vrh piramide, ki dodeljuje
pravila vsem ostalim komponentam. To je simbol, ki vizualno predstavlja misijo in vizijo
nekega podjetja. Dobro izdelan logotip daje stranki občutek, da ima opravka z resnim,
zanesljivim in strokovnim podjetjem, ki mu lahko zaupa (2).
Logotip predstavlja spoj zaščitnega znaka in zapisa organizacije ali blagovne znamke,
izpisan je z značilnimi črkami, za lažjo in zanesljivo prepoznavnost podjetja pri ciljni
skupini ljudi (5, 6).
Ko govorimo o simbolih za celostno grafično podobo, govorimo o grafičnem simbolu,
le-ta pa predstavlja identiteto podjetja. Med grafične simbole štejemo tipografske,
abstraktne, deskriptivne in kombinacije le-teh (5).


Tipografski simbol

Tipografski simbol predstavlja ena posamezna črka ali pa sestavljenka več črk.
Tipografski simbol lahko predstavlja tudi logotip podjetja. Med tipografske simbole
spada tudi monogram v funkciji simbola podjetja. Monogram je običajno sestavljen iz
začetnic imena podjetja, lahko tudi lastnika, le-te so izpisane z značilnimi črkami (5)
(slika 2).

Slika 2: Tipografski simbol – monogram (7)

4
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Abstraktni simbol

Simbole poimenujemo abstraktne, kadar niso podobni realnim stvarem ali pojavom.
Sestavljeni so iz veliko različnih geometrijskih likov, ki se združujejo v nove likovne
elemente. So zelo pogosti (5) (slika 3).

Slika 3: Abstraktni simbol (8)



Deskriptivni zaščitni znak

Deskriptivni zaščitni znaki predstavljajo stvari ali neko dejavnost. Namesto
prikazovanja s simbolom, predstavijo stvar ali dejavnost s katero se podjetje ukvarja.
Pomensko so stabilnejši in težje spremenljivi (5) (slika 4).

Slika 4: Deskriptivni simbol (9)

Ko povežemo zaščitni znak in značilno pisavo podjetja dobimo logotip podjetja.

5
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2.1.3 Barve
Barva ima ključno vlogo pri oblikovanju celostne grafične podobe. Barve nas lahko
pritegnejo, včasih sprožijo čustveni odziv. Lahko sporočijo nekaj pomembnega brez
uporabe besed. S pomočjo teorije barv lahko določimo, katere barvne kombinacije
delujejo dobro (10).
Bistvene lastnosti barve so barvni ton (slika 5), svetlost barve (slika 6) in čistost
oziroma nasičenost barve (slika 7) (5).
Barvni ton si lahko predstavljamo kot le še eno sopomenko za barvo. Nasičenost barve
se nanaša na intenzivnost barve – z drugimi besedami, ali je barva bolj nasičena ali
ne. Svetlost barve pa je povezana s tem, koliko je barva temna ali svetla, od črne do
bele (10).

Slika 5: Barvni ton (11)

Slika 6: Nasičenost barve (11)

Slika 7: Svetlost barve (11)

Barve vzbujajo asociacije in občutke, odvisno od barvnega tona, svetlobe in čistosti
barve.
Pomen barv:


Rdeča

Rdeča barva se povezuje z ognjem, nasiljem, vojskovanjem in krvjo. Prav tako pa je
povezana z ljubeznijo in strastjo. Dejansko lahko fizično vpliva na ljudi, zvišuje krvni
tlak in stopnjo dihanja. Pri oblikovanju lahko z rdečo barvo ustvarimo močan poudarek
(5, 12). Nakazuje nam, da se ustavimo, a istočasno tudi vzpodbuja gibanje. Svetlo
rdeča nam prikazuje drznost – nevarnost, navdušenje, ljubezen, strast. Temno rdeča
6
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je bolj subtilna, neizogibno povezana z bogatim, rdečim vinom in »dobrim življenjem«,
bolj elegantna in prefinjena barva (13).


Oranžna

Oranžna barva je zelo živahna in energična. Povezuje se z jesenskim letnim časom in
zemljo. Zaradi svoje povezanosti z letnim časom lahko oranžna predstavlja
spremembo, prav tako pa je močno povezana s kreativnostjo. Nakazuje pozornost,
pogosto velja za bolj prijazno in vabljivo (12).


Rumena

Rumena barva je povezana s srečo in soncem. Vendar je lahko povezana tudi s
prevaro in strahopetnostjo, upanjem, nevarnostjo – vendar ne tako močno kot rdeča.
Svetlo rumena barva lahko ponudi občutek sreče in veselja, daje tudi bolj miren
občutek sreče (12). Povezana je s soncem, vročino, zdravjem, energijo in svetlobo
(13).


Zelena

Zelena barva lahko predstavlja nove začetke in rast. Pomeni tudi obnavljanje, lahko
pa predstavlja tudi zavist ali ljubosumje. Ima pomirjujoče lastnosti, vendar vključuje tudi
nekaj energije rumene barve. Človeško oko vidi veliko več zelene kot katerekoli druge
barve. Zeleno lahko občutimo kot simbol narave in novih začetkov (13).


Modra

Modra barva je pogosto povezana z žalostjo v anglosaškem področju, predstavlja pa
tudi mir in odgovornost. Je osvežujoča in prijazna barva, lahko tudi močnejša in
zanesljivejša. Povezana je z mirom. Pomen modre barve je močno odvisen od odtenka
(12).


Vijolična

Vijolična barva je kombinacije rdeče in modre barve in prevzema nekatere lastnosti
obeh. Povezana je tudi z ustvarjalnostjo in domišljijo. Daje nam občutek bogastva in
razkošja, obenem pa tudi povezave s pomladjo in romantiko (12).
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Rjava

Rjava barva je povezana z zemljo, lesom in kamnom. Povezujemo jo tudi z
zanesljivostjo in vztrajnostjo. Deluje lahko tudi dolgočasno. Daje nam občutek topline,
celovitosti (12).


Črna

Črna barva je pogosto povezana z močjo, eleganco in formalnostjo. Po drugi strani pa
je lahko povezana z zlom, smrtjo in skrivnostjo (12).


Bela

Bela barva je pogosto povezana s čistostjo, nedolžnostjo, jasnostjo in enostavnostjo.
Povezana je tudi z zdravstvom in dobroto (12, 13).


Siva

Sivo barvo lahko šteje za mučno ali depresivno, na splošno je konzervativna in
formalna, lahko pa tudi moderna. Predstavlja formalnost in profesionalnost (12).
2.1.4 Tipografija
»Črkopis je sistem črk, ločil in drugih znakov, ki sestavljajo abecedo. Tipografija je v
najožjem pomenu besede oblikovanje besedila iz tiskanih črk na določeni likovni
površini.« (5). Tipografija (izraz izvira iz grških besed typos – oblika in graphy – pisava)
je, kot že samo ime pove, oblikovanje pisave. Ta mora biti v skladu s celotno podobo
in tem, kaj želi podjetje sporočiti. Ali naj bo pisava moderna, konvencionalna, s serifi
ali razgibana, je vsekakor zelo odvisno od tega, koga in kaj predstavlja (2).
Tipografija v grafičnem oblikovanju močno vpliva na odziv ljudi na zapisano. Zato je
izbira ustrezne pisave lahko enako pomembna kot je pomembna uporaba grafičnih
elementov, barve in slik pri ustvarjanju celostne grafične podobe (14).
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Slika 8: Primer linearne (arial), dekorativne (forte) in pisave s serifi (times new roman)

2.1.5 Komunikacijska sredstva
Komunikacijska sredstva so pisni, slikovni, grafični in drugi znaki, pa tudi tehnični
pripomočki in naprave za prenašanje podatkov in informacij (15).


Vizitka

Vizitka je kartica, ki vsebuje poslovne informacije o nekem podjetju ali posamezniku.
Je močan marketinški pripomoček vsakega podjetja in je pomembno sredstvo
poslovnega komuniciranja (16). Običajno vizitka vsebuje ime podjetja ali posameznika
z logotipom in kontaktne podatke, kot so naslov, telefonska številka, elektronski naslov
ter spletna stran.


Dopisni list in pisemska ovojnica

Dopisni list je praktičen in uporaben promocijski element, ki običajno vsebuje kontaktne
podatke in logotip podjetja. Je del celostne grafične podobe. Vsebovati mora osnovne
podatke, kot so logotip, ime in sedež podjetja. Dopisni list se ne sme mešati z vsebino
dokumenta (17).
Pisemska ovojnica prav tako vsebuje nekaj elementov celostne grafične podobe (18).


Spletna stran

Spletno stran si lahko najlažje predstavljamo kot digitalno vizitko, s katero si
zagotovimo spletno prisotnost in boljšo prepoznavnost. Ni samo vizitka, ampak je
dejanska predstavitev kako lahko stranke podjetja ostanejo v kontaktu. Spletna stran
ima lahko močan vpliv na predstavitev podjetja na trgu (19).
9
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2.1.6 Priročnik celostne grafične podobe
Priročnik celostne grafične podobe vsebuje simbol organizacije (zaščitni znak), logotip,
opredeljen črkopis in barve, pravila značilne tipografske podobe ter nekaj aplikacij
le-tega na komunikacijskih sredstvih organizacije, kot so: vizitka, dopisni list, pisemska
ovojnica, žig, račun in podobno … (20).
2.2

TEHNOLOGIJA SLEDENJA OČESNIM PREMIKOM

Sledenje očesnim premikom (ang. eye tracking) je tehnologija, ki omogoča vpogled v
to, kako se uporabniki s pogledom pomikajo po mediju, ki ga želimo meriti (21).

Slika 9: Kratek vizualni opis delovanja naprave (21)

Prevod vsebine slike:
Naprava za sledenje očesnim premikom je sestavljena iz kamer, projektorjev ter
algoritmov.
1 Projektorji ustvarijo vzorec skoraj infrardeče svetlobe na očeh.
2 Senzorji zajamejo slike uporabnikovih oči in vzorce.
3 Algoritmi za obdelavo slik najdejo specifične podrobnosti v uporabnikovih očeh in
odsevnih vzorcih.
4 Na podlagi teh podrobnosti matematični algoritmi izračunajo pozicijo oči ter točko
pogleda, na primer na računalniškem monitorju.
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3
3.1

EKSPERIMENTALNI DEL
MATERIALI IN METODE

Izdelavo celostne grafične podobe smo pričeli s skiciranjem, ter nato te skice prenesli
na računalnik in vektorizirali naše delo.
3.1.1 Programska oprema
V procesu izdelave celostne grafične podobe podjetja MedAdria d. o. o. smo uporabili
programsko opremo Adobe (Illustrator CC, Photoshop CC, InDesign CC). Za obdelavo
rezultatov smo uporabili Microsoft Word 2016 in Excell 2016. Spletno anketo smo
izvedli na portalu 1ka.
3.1.2 Strojna oprema
Celostna grafična podoba podjetja MedAdria d. o. o. ter celotno diplomsko delo sta bila
narejena na računalniku HP Elitebook 820 G1 (H5G09EA) z 12,5-inčni LED HD proti
bleščanju zaslona. Gostota slikovnih pik je 125 ppi. Svetlost je 200 cd/m2. Ločljivost
zaslona pa je 1366×768 pikslov oziroma elementarnih točk. Uporabljena je bila tudi
grafična tablica Wacom ter naprava za sledenje očesnim premikom.
3.1.3 Anketni vprašalnik ter sledenje očesnim premikom
Za pridobitev primernosti celostne grafične podobe podjetja MedAdria, d. o. o., smo
oblikovali dva anketna vprašalnika. Prvi anketni vprašalnik je bil izveden preko spleta,
kjer smo pridobili subjektivno mnenje anketirancev, drugi anketni vprašalnik pa smo
izvedli s pomočjo naprave za sledenje očesnim premikom in s tem pridobili še
objektivna mnenja anketirancev.
Spletni vprašalnik je bil izveden na portalu 1ka. Sestavljen je bil iz vprašanj o starosti
in spolu, nato smo prikazali rešitve celostne grafične podobe, katere všečnost je ocenil
anketiranec. Ocenjevalo se je od 1 do 5, kjer je ocena 1 pomenila, da anketirancu
prikazano ni všeč, ocena 5 pa, da mu je zelo všeč. Primerjava je bila podana med
logotipi, vizitkami in grafično podobo, na koncu pa še pri postavitvi spletne strani, kjer
nas je zanimalo, na katere dele so anketiranci najbolj pozorni.
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Anketiranje z napravo za sledenje očesnim premikom se je začelo z vprašanji o starosti
in spolu, dodano je bilo še vprašanje o težavah z vidom. Rešitve so se anketirancem
prikazovale po 8 sekund nato pa so tudi oni ocenjevali (od 1 do 5) všečnost naših
rešitev.
Oba vprašalnika sta prikazana v prilogah A (str. 41) in B (str. 49).
3.1.4 Anketiranci
Spletna anketa je bila izvedena s skupino 50 ljudi, ki so bili izbrani naključno. Nekaj
anketirancev je za podjetje slišalo prvič, spet drugi pa so uporabniki izdelkov in storitev
podjetja. V anketi je sodelovalo 30 žensk (60 %) in 20 moških (40 %) (slika 10). V
anketi je sodelovalo 6 oseb (12 %), starih do 20 let, 24 oseb (48 %) med 21 in 25 let,

Spol

100
80
60
40
20
0

[%]

[%]

6 oseb (12 %) med 26 in 30 let ter 28 oseb (28 %), starih 30 ali več let (slika 11).

moški

ženski

Slika 10: Anketiranci spletne ankete glede na spol

Starost
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0
do 20

21–25

26–30

30 ali več

Slika 11: Anketiranci spletne ankete glede na starost

Analize z napravo za sledenje očesnim premikom se je udeležilo 50 oseb. Vsi
anketiranci so študentje Univerze v Ljubljani, od tega 36 žensk (72 %) ter 14 moških
(28 %) (slika 12). Pri analizi je sodelovalo 10 oseb (20 %) med 18 in 20 let, največ jih
je bilo v starostni skupini med 21 in 25 let, 36 oseb (72 %), ter 4 osebe (8 %) med 25
in 30 let. V starostni skupini 30 ali več ni bilo nobenega udeleženca (slika 13).
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Slika 12: Udeleženci sledenja očesnim premikom
glede na spol

do 20

21–25
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30 ali več

Slika 13: Udeleženci sledenja očesnim premikom
glede na starost
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4
4.1

REZULTATI IN RAZPRAVA
REZULTATI ANKET

4.1.1 Spletna anketa
Postavili smo hipotezo »Celostna grafična podoba podjetja zagotavlja stranke v
prihodnosti.« Le-to smo z različnimi vprašanji preverili pri spletni anketi. Poleg tega
preverjanja smo prikazali tudi izdelane logotipe in vizitke, ki so jih udeleženci
ocenjevali.
Na vprašanje »Ali se Vam zdi celostna grafična podoba podjetja pomembna?« Je 36
(72 %) anketirancev odgovorilo z zelo pomembna, 14 (28 %) anketirancev s srednje
pomembna, nihče pa ni odgovoril, da je nepomembna (slika 14).

[%]

Pomembnost celostne grafične podobe
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Zelo pomembna

Srednje pomembna

Nepomembna

Slika 14: Pomembnost celostne grafične podobe

Na vprašanje z več odgovori »Kaj po Vašem mnenju spada pod celostno grafično
podobo podjetja?« so vsi anketiranci odgovorili logotip, torej 50 (100 %) anketirancev,
41 (83 %) anketirancev je odgovorilo vizitka, 14 (28 %) anketirancev je podalo odgovor
plakat, 32 (64 %) anketirancev barvna shema, 35 (70 %) anketirancev spletna stran,
25 (50 %) anketirancev dopisni list, 21 (42 %) anketirancev kuverta (oziroma pisemska
ovojnica), 19 (38 %) anketirancev letak ter 27 (54 %) anketirancev tipografija (slika 15).
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Slika 15: Mnenje anketirancev

Nato so anketiranci ocenjevali pomembnost izdelkov, na lestvici od 1 do 5 (1 –
nepomembno, 5 – zelo pomembno).
Logotip je 48 anketirancev (96 %) ocenilo s 5, ter 2 anketiranca (4 %) z oceno 4. Z
ocenami 1, 2 in 3 logotip ni bil ocenjen.
Vizitko je 25 anketirancev (50 %) ocenilo s 5, 19 anketirancev (38 %) z oceno 4, 4
anketiranci (8 %) z oceno 3 ter 2 anketiranca (4 %) z oceno 2. Ocene 1 ni podal nihče.
Kuverta (oziroma pisemska ovojnica) je bila ocenjena s 5 s strani dveh anketirancev
(4 %), 11 anketirancev (22 %) jo je ocenilo s 4, 8 (16 %) z oceno 3, 21 (42 %) z oceno
2 ter 8 (16 %) z oceno 1.
Dopisni list je 8 anketirancev (16 %) ocenilo s 5, 19 anketirancev (38 %) s 4, 13
anketirancev (26 %) z oceno 3, 6 anketirancev (12 %) z 2 ter 4 anketiranci (8 %) z 1.
Letak je 11 anketirancev (22 %) ocenilo z oceno 5, 14 (28 %) z oceno 4, 13 (26 %) z
oceno 3, 6 (12 %) z oceno 2 ter prav tako 6 anketirancev (12 %) z oceno 1.
Spletno stran je 41 anketirancev (82 %) ocenilo s 5, 7 anketirancev (14 %) z oceno 4
ter 2 anketiranca (4 %) z oceno 3. Ocene 1 in 2 ni podal nihče (slika 16).
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Povprečna ocena

Ocenitev pomembnosti izdelka
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Letak

Spletna
stran

Slika 16: Povprečne ocene

Postavili smo tudi vprašanje »Katere barve bi Vi vključili v barvno shemo celostne
grafične podobe MedAdria?«. Največkrat smo dobili odgovor modra barva, nato bela,
zelena in rumena. Barvi rdeča in črna sta bili omenjeni vsaka po enkrat. Odgovori so
prikazani na sliki 17.
Barve po mnenju anketirancev
Črna
2%

Bela
30 %
Zelena
8%
Rdeča
2%

Modra
48 %

Rumena
10 %

Slika 17: Barve po mnenju anketirancev

Postavili smo tri trditve na katere so anketiranci odgovorili s »Se strinjam.« ali pa »Se
ne strinjam.« Prva trditev »Podjetja so prepoznana po logotipu« je imela 100 %
strinjanje pri vseh anketirancih. Druga trditev »Celostna grafična podoba je
nepomembna za podjetje.« je imela 100 % ne strinjanje. Ter tretja trditev »Celostna
grafična podoba vizualno predstavlja podjetje na trgu.« je imela prav tako 100 %
strinjanje vseh anketirancev.
Nato smo opravili še primerjave med logotipi ter oceno vsakega posebej. Udeleženci
so jih ocenjevali na lestvici od 1 do 5 (1 – ni mi všeč, 5 – všeč mi je).
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Logotip 1 je 5 anketirancev (10 %) ocenilo z oceno 5, 20 anketirancev (40 %) z oceno
4, 22 anketirancev (44 %) z oceno 3 ter 3 anketiranci (6 %) z oceno 2. Nihče ga ni
ocenil z oceno 1.
Logotip 2 je 34 anketirancev (68 %) ocenilo z oceno 5, 9 anketirancev (18 %) z oceno
4 ter 7 anketirancev (14 %) z oceno 3. Z ocenama 1 in 2 ga ni ocenil nihče.
Logotip 3 so trije anketiranci (6 %) ocenili z oceno 5, 7 anketirancev (14 %) z oceno 4,
16 anketirancev (32 %) z oceno 3, 18 anketirancev (36 %) z oceno 2 ter 6 anketirancev
(12 %) z oceno 1.
V preglednici so prikazane povprečne ocene posameznega logotipa na lestvici od 1
do 5 (slika 18).
Prikazali smo tudi vse tri logotipe skupaj, ter postavili vprašanje »Kateri logotip se Vam
zdi najbolj primeren?«. 39 anketirancev (78 %) je odgovorilo »Logotip 2«, 7
anketirancev (14 %) »Logotip 1« ter 4 anketiranci (8 %) »Logotip 3« (slika 19).
Povprečna ocena posameznih
logotipov
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100
80

4

[%]

Ocena

5

3
2

60
40
20

1

0

0
Logotip 1

Logotip 2

Logotip 3

Slika 18: Povprečna ocena posameznih logotipov

Logotip 1

Logotip 2

Logotip 3

Slika 19: Primerjava logotipov

Ocenjevale so se tudi vizitke, ravno tako na lestvici od 1 do 5. Prikazali smo 2 primera
oblikovanja vizitk, ker pa smo prikazali 3 logotipe, smo želeli, da so tudi vizitke
prikazane s tremi logotipi. Vizitke 1 je 34 anketirancev (68 %) ocenilo z oceno 5, 9
anketirancev (18 %) z oceno 4 ter 7 anketirancev (14 %) z oceno 3. Vizitke 2 pa je 9
anketirancev (18 %) ocenilo z oceno 5, 14 anketirancev (28 %) z oceno 4, 25
anketirancev (50 %) z oceno 3 ter 2 anketiranca (4 %) z oceno 2. Povprečne ocene
vizitk so prikazane na sliki 20.
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Povprečna ocena vizitk
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Slika 20: Povprečna ocena vizitk

4.1.2 Naprava za sledenje očesnim premikom
Anketiranci so odgovarjali na vprašanja z oceno všečnosti izdelka na lestvici od 1 do
5, pri možnostih spletnih strani pa smo opazovali, kam so gledali, ter postavljali
vprašanja, da smo preverili pozornost opazovanja.
Za prikaz nekaterih elementov smo uporabili brezplačne modele (ang. mockups) s
spletne strani WebFX (22).
Anketo smo pričeli z ocenjevanjem všečnosti treh logotipov – najprej vsakega posebej,
nato pa so imeli prikazane vse tri logotipe skupaj ter ocenili, kateri od treh jim je najbolj
všeč. Vsi podatki so prikazani kot povprečne vrednosti.
Prvi logotip (slika 21) je bil všeč 12 anketirancem (24 %), več kot pol anketirancev je
podalo oceno 4, kar predstavlja 28 anketirancev (56 %), 10 anketirancev (20 %) je
podalo oceno 3. Z ocenama 1 in 2 ga ni ocenil nihče (slika 22).

Slika 21: Logotip 1 v pozitivni in negativni barvni kombinaciji
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Slika 22: Všečnost logotipa 1

Pri prvem logotipu je bilo povprečno število fiksacij 19 pri pozitivni (celotno število
fiksacij je bilo 941) in 16 pri negativni barvni kombinaciji (celotno število fiksacij je bilo
792). Predvsem so se anketiranci osredotočali na osrednji del simbola, ki predstavlja
spoj dveh črt (slika 23).

Slika 23: Logotip 1, toplotna mapa, v pozitivni in negativni barvni kombinaciji

Pri drugem logotipu (slika 24) je prevladovala ocena 5, saj se je za to oceno odločilo
26 anketirancev (52 %), za oceno 4 se je odločilo 8 anketirancev (16 %), za oceno 3
10 anketirancev (20 %) ter 6 anketirancev (12 %) za oceno 2, nihče pa ga ni ocenil z
1 (slika 25).
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Slika 24: Logotip 2 v pozitivni in negativni barvni kombinaciji
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Slika 25: Všečnost logotipa 2

Pri drugem logotipu je različica v pozitivni barvni kombinaciji prejela veliko več fiksacij
v primerjavi z negativno barvno kombinacijo istega logotipa. Pri pozitivni barvni
kombinaciji logotipa je bilo poprečno število fiksacij 21 (celotno število fiksacij je bilo
1050), pri negativni barvni kombinaciji pa 14 (celotno število fiksacij je bilo 726). Tudi
tukaj je bilo največ fiksacij v osrednjem delu simbola (slika 26).
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Slika 26: Logotip 2, toplotna mapa, v pozitivni in negativni barvni kombinaciji

Zadnji, tretji logotip (slika 27) je bil ocenjen najslabše. 4 anketiranci (8 %) so ga ocenili
z oceno 1, 14 anketirancev (28 %) z oceno 2, 17 anketirancev (34 %) z oceno 3, 12
anketirancev (24 %) z oceno 4 ter le 3 anketiranci (6 %) z oceno 5 (slika 28).

Slika 27: Logotip 3, v pozitivni in negativni barvni kombinaciji
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Slika 28: Všečnost logotipa 3
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Tretji logotip je prav tako prejel na različici v pozitivni barvni kombinaciji več fiksacij kot
v negativni barvni kombinaciji. Na različici v pozitivni barvni kombinaciji je bilo
povprečno število fiksacij 21 (celotno število fiksacij je 1032), pri različici v negativni
barvni kombinaciji pa 16 (celotno število fiksacij je 769). Tu pa so se anketiranci
osredotočali bolj na napis MEDADRIA ter desni del simbola in napisa. V negativni
barvni kombinaciji pa so se predvsem osredotočali le na napis (slika 29).

Slika 29: Logotip 3, toplotna mapa, v pozitivni in negativni barvni kombinaciji

Nato smo primerjali še vse tri logotipe skupaj. Primerjali smo fiksacije in čas
opazovanja (preglednica 1). Uporabnik fiksira pogled na del, ki se mu zdi najboljši in
najbolj pomemben. Največ prvih fiksacij pritegne všečnost izdelka (izbor barv, oblik,
postavitev). Anketiranci so se po rezultatih najbolj osredotočali na drugi logotip, nato
na prvi logotip, najmanj pozornosti pa jim je vzbudil tretji logotip. Rezultati nekoliko
odstopajo, saj je na toplotni mapi videti, da je bil prvi logotip najmanj »ogledan«, vendar
število fiksacij ter čas opazovanja kažeta drugače (slika 30).
Preglednica 1: Primerjava treh logotipov

Logotip 1

Logotip 2

Logotip 3

ŠTEVILO FIKSACIJ

11,558

14,674

7,317

ČAS OPAZOVANJA
(v sekundah)

2,513

2,912

1,533
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Slika 30: Toplotna mapa primerjave treh logotipov

Nato smo primerjali še vizitke. Pokazali smo dva primera vizitk, ki imajo uporabljene
iste vzorce, barve (slika 31 in 32). Anketiranci so jih ocenjevali z oceno od 1 do 5.
Vizitke smo prikazovali s tremi logotipi, torej na tri načine.

Slika 31: Vizitke 1

Slika 32: Vizitke 2

Prve vizitke so bile bolje ocenjene kot druge. Prve so dobile od 26 anketirancev (52 %)
oceno 5, od 16 anketirancev (32 %) oceno 4 ter od 8 anketirancev (16 %) oceno 3. Z
1 in 2 vizitke niso bile ocenjene (slika 33).
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Druge vizitke so bile od 11 anketirancev (22 %) ocenjene z oceno 5, od 24
anketirancev (48 %) ocenjene z oceno 4 ter od 15 anketirancev (30 %) ocenjene z
oceno 3. Niti te vizitke niso bile ocenjene z ocenama 1 in 2 (slika 33).

Število anketirancev

Všečnost vizitk
50
40
30
20
10
0
1

2

3

4

5

Ocena
Vizitke 1

Vizitke 2

Slika 33: Všečnost vizitk

Ker smo prikazali vizitke z različnim logotipi, nas je zanimalo tudi, na kateri logotip
oziroma vizitko so se anketiranci osredotočali (Preglednica 2 in 3).
Preglednica 2: Vizitke 1 – število fiksacij in čas opazovanja

VIZITKE 1

Vizitka z logotipom 1

Vizitka z logotipom 2

Vizitka z logotipom 3

ŠTEVILO FIKSACIJ

13,808

17,714

10,446

ČAS OPAZOVANJA
(v sekundah)

3,093

3,589

2,496

Preglednica 3: Vizitke 2 – število fiksacij in čas opazovanja

VIZITKE 2

Vizitka z logotipom 1

Vizitka z logotipom 2

Vizitka z logotipom 3

ŠTEVILO FIKSACIJ

13,75

16,02

11,13

ČAS OPAZOVANJA
(v sekundah)

3,189

3,471

2,699

Pri obeh različicah vizitk sta vizitki z logotipom 2 prejeli največ fiksacij. Le-ti rezultati so
bili predvideni, saj je bil logotip 2 anketirancem bolj všeč kot logotip 1 ali logotip 3. V
času opazovanja pa smo bili malo presenečeni, saj med vizitkama z logotipoma 1 in 2
ni velike časovne razlike, je pa pri vizitki z logotipom 1 manj fiksacij.
Prikazali smo tudi dva različna primera celostne grafične podobe – komunikacijskih
sredstev. Označili smo jih kot CGP1 (slika 34) in CGP2 (slika 35). Tu smo uporabili le
en logotip – logotip 2.
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Slika 34: CGP1

Slika 35: CGP2

CGP1 je bil ocenjen s 5 od 32 anketirancev (64 %), od 13 anketirancev (26 %) je bil
ocenjen z oceno 4, s 3 pa je bil ocenjen od 5 anketirancev (10 %). Z ocenama 1 in 2
ni bil ocenjen (slika 44).
CGP2 je bil ocenjen s 5 od 11 anketirancev (22 %), 28 anketirancev (56 %) ga je
ocenilo z oceno 4, 10 anketirancev (20 %) ga je ocenilo z oceno 3, 1 anketiranec (2
%) ga je ocenil z oceno 2. Z oceno 1 ni bil ocenjen (slika 36).

Število anketirancev

Všečnost CGP1, CGP2
50
40
30
20
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Ocena
CGP1

CGP2

Slika 36: Všečnost CGP1, CGP2

Preverili smo tudi, kaj so anketiranci opazovali, in tako CGP razdelili na področja:
beležka, dopisni list, kuverta, radirka, svinčnik in vizitka. Največ fiksacij je bilo na
dopisnem listu, tako pri CGP1 kot pri CGP2. Najbolj so se osredotočali na zgornji del
dopisnega lista, kjer so kontaktni podatki in logotip.
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Preglednica 4: Razdeljena področja (a) – število fiksacij in čas opazovanja

Beležka

Dopisni list

Kuverta

CGP1

CGP2

CGP1

CGP2

CGP1

CGP2

ŠTEVILO FIKSACIJ

2,763

3,938

12,163

11,297

5,479

5,298

ČAS OPAZOVANJA
(v sekundah)

0,542

0,844

2,621

2,525

1,101

1,128

Preglednica 5: Razdeljena področja (b) – število fiksacij in čas opazovanja

Radirka

Svinčnik

Vizitka

CGP1

CGP2

CGP1

CGP2

CGP1

CGP2

ŠTEVILO FIKSACIJ

2,702

2,096

1,89

1,478

4,483

3,333

ČAS OPAZOVANJA
(v sekundah)

0,69

0,552

0,394

0,247

1,106

0,763

Prikazali smo tudi tri primere spletnih strani. Prikazali smo jih kot posnetke zaslona, ki
so jih anketiranci opazovali. Nato smo postavili vprašanja:
1. Katere barve so uporabljene na spletni strani? (slika 37)

Slika 37: Primer spletne strani 1

Na to vprašanje so vsi odgovorili pravilno. Uporabljene so barve: modra, siva, bela,
črna. To vprašanje smo zastavili z namenom, da smo preverili, ali je bil anketiranec
pozoren na barve ali samo na vsebino, ter, da smo na nek način preverili učinkovitost
kontrasta izbranih barv, ki bodo predstavljale podjetje.
Pregledali smo tudi, kam so anketiranci usmerjali pozornost, ter koliko časa so
opazovali določene dele spletne strani. Primer spletne strani smo razdelili na 5 delov:
desno spodaj (vijoličen okvir), desno zgoraj (zelen okvir), levo zgoraj (črn okvir), naslov
(rdeč okvir) in slika (rumen okvir) (Slika 38).
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Slika 38: Razdelitev primera spletne strani 1

Največ fiksacij je bilo na sliko oziroma sredino primera spletne strani. Med podatki pa
so pogled najbolj usmerjali v desni spodnji položaj, kjer je katalog izdelkov in naprav,
ter desno zgoraj, kjer je menijska vrstica. Le-ta je na primeru spletne strani med bolj
pomembnimi (slika 39 in 40).

Slika 39: Toplotna mapa primera spletne strani 1
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Opazovani deli primera spletne strani 1
12
10
8
6
4
2
0
desno spodaj desno zgoraj levo zgoraj
fiksacija

naslov

slika

čas opazovanja (v sekundah)

Slika 40: Opazovani deli primera spletne strani 1

2. Kje se nahaja katalog izdelkov? (slika 41)

Slika 41: Primer spletne strani 2

Na to vprašanje so odgovorili različno. 7 anketirancev (14 %) je odgovorilo, da se
katalog izdelkov nahaja levo zgoraj. 16 anketirancev (32 %) je odgovorilo, da se
katalog izdelkov nahaja desno spodaj. 27 anketirancev (54 %) pa je odgovorilo, da se
katalog izdelkov nahaja levo spodaj, kar je pravilno. Nihče pa ni odgovoril, da se nahaja
desno zgoraj.
Tu smo področja razdelili na: desno spodaj (vijoličen okvir), levo (črn okvir), levo spodaj
(zelen okvir), naslov (rdeč okvir) in slika (rumen okvir) (slika 42).
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Slika 42: Razdelitev primera spletne strani 2

Največ fiksacij je bilo na levi strani, torej menijska vrstica spletne strani. Nato ponovno
večje število fiksacij na sliko ter spodnji desni kot (slika 43 in 44).

Slika 43: Toplotna mapa primera spletne strani 2

Opazovani deli primera spletne strani 2
10
8
6
4
2
0
desno spodaj

levo

fiksacija

levo spodaj

naslov

slika

čas opazovanja (v sekundah)

Slika 44: Opazovani deli primera spletne strani 2
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3. Kje se nahaja logotip? (slika 45)

Slika 45: Primer spletne strani 3

Na vprašanje »Kje se nahaja logotip?« je 19 anketirancev (38 %) odgovorilo napačno,
31 anketirancev (62 %) pa je opazilo, da logotipa ni bilo.
Tudi tukaj smo stran razdelili na področja: desno spodaj (vijoličen okvir), levo zgoraj
(zelen okvir), spodaj (črn okvir), slika (rumen okvir) in naslov (rdeč okvir) (slika 46).

Slika 46: Razdelitev rešitve spletne strani 3

Največ fiksacij je bilo ponovno na sliko, 25 %, nato na spodnji meni (področje spodaj),
20 %, na področju desno spodaj 16 %, nato na področju naslova 9 % ter najmanj na
področju levo zgoraj (6 %). Ostalih 24 % fiksacij je bilo razpršenih po ostalem delu
primera spletne strani (slika 47).
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Opazovani deli primera spletne strani 3
14
12
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2
0
desno spodaj levo zgoraj
fiksacija

spodaj

naslov

slika

čas opazovanja (v sekundah)

Slika 47: Opazovani deli primera spletne strani 3

Pri vseh treh primerih spletne strani je bila slika močno opazovana in je imela veliko
fiksacij ter daljše čase opazovanja, le-to pa zato, ker je bilo izbrano večje področje v
primerjavi z drugimi opazovanimi deli.
Meni spletne strani je bil vedno med bolj opazovanimi področji, saj je bil vedno
kontrasten in njegova postavitev ni (oz. v majhni meri) vplivala na vidnost.
Pri vseh treh pa se pojavi vzorec, da pogled potuje od levega kota zgoraj do desnega
kota spodaj (t. i. vzorec Z). Tukaj je razviden Gutenbergov diagram (slika 48), ki
razlaga, da naš pogled potuje od zgornjega levega kota do spodnjega desnega.
Pojasnjuje tudi, da včasih potuje naš pogled tudi samo od točke 1 do točke 4 (23).

Slika 48: Gutenbergov diagram (23)
1 – primarno optično področje, 2 – močno optično področje,
3 – šibko optično področje, 4 – končno optično področje
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Slika 49: Toplotna mapa primera spletne strani 1

Slika 50: Toplotna mapa primera spletne strani 2

Slika 51: Toplotna mapa primera spletne strani 3
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4.1.3 Primerjava med spletno anketo ter napravo za sledenje očesnim premikom
Obe vrsti testiranja sta pokazali, da je najbolj primeren, všečen logotip 2. Zato je bil
tudi izbran kot uradni logotip podjetja MedAdria d. o. o.
Med vizitkami se je pokazalo, da so prve vizitke bolj primerne, všečne kot pa vizitke 2.
Tako je bilo tudi to oblikovanje vizitk izbrano za podjetje MedAdria d. o. o.
S pomočjo anketnega vprašalnika smo pridobili subjektivna mnenja anketirancev na
različna vprašanja o pomembnosti celostne grafične podobe za podjetje. Z napravo za
sledenje očesnim premikom pa smo pridobili objektivna mnenja anketirancev o
izdelanih primerih celostne grafične podobe za podjetje MedAdria d. o. o.
4.1.4 Hipoteza
Postavili smo hipotezo »Celostna grafična podoba podjetja zagotavlja stranke v
prihodnosti.« Podjetje je namenjeno predvsem starejši populaciji, v diplomskem delu
pa smo anketirali mlajšo populacijo. Torej, kljub temu da so mladi in zaenkrat pretežno
še ne potrebujejo izdelkov in storitev podjetja, se bo mogoče zgodilo, da jih v
prihodnosti bodo uporabljali. Preverjali smo, ali je mlajšim pomembna celostna
grafična podoba podjetja, čeprav s podjetjem ne sodelujejo oziroma trenutno še ne
uporabljajo izdelkov podjetja.
Hipotezo smo sprejeli, saj čeprav je podjetje namenjeno starejši populaciji, so odgovori
na vprašanja pokazali, da je celostna grafična podoba podjetja zelo pomembna,
podjetje se lahko izkaže kot zaupanja vredno, osebo pritegne in obstaja velika
verjetnost, da bo le-ta ostala zvesta istemu podjetju tudi kasneje.
Soglasno smo dobili tudi potrditev, da je vsem celostna grafična podoba podjetja zelo
pomembna, ne glede na to, komu je namenjena.
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4.2

IZDELANA CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA PODJETJA MEDADRIA, d.o.o.

4.2.1 Tipografija
Odločili smo se za uporabo pisave century gothic (slika 52), ki spada med geometrijske
linearne pisave. Pisava ima 4 različice/reze – navadno (ang. regular), krepko (ang.
bold), krepko kurzivno (ang. bold italic), kurzivno (ang. italic).

Slika 52: Pisava century gothic

4.2.2 Barve
Pri oblikovanju simbola smo izbrali 3 barve, ki smo jih uporabili za celotno grafično
podobo. S temi barvami smo oblikovali geometrijski vzorec (slika 53), s pomočjo plasti
(ang. layers) v programu Adobe Illustrator CC.

Slika 53: Barvna shema
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Črna barva predstavlja eleganco. Siva nastopa kot nevtralna barva. Modra pa je čista
in umirjajoča. Odločali smo se med zeleno in modro, vendar se nam je modra zdela
bolj primerna, kar so potrdili tudi udeleženci v eksperimentalnem delu.
4.2.3 Logotip
Izdelavo logotipa smo pričeli z izdelavo skic (slika 54). Nato smo naše delo vektorizirali
ter uredili, da so si koti potez med seboj enaki (slika 55).

Slika 54: Skici logotipa

Slika 55: MedAdria d. o. o.

Simbol predstavlja monogram črk M in A. Simbol smo obarvali modro, saj predstavlja
modra neko svežino, čistočo in ima pridih medicine. Monogram je urejen, geometričen.
Koti potez zavzemajo 52°,so ostri, predstavljajo odločnost in natančnost podjetja.
Napis MEDADRIA je obarvan s črno, izstopa, je kontrasten – MED s krepko različico
pisave ter ADRIA z navadno različico pisave century gothic.
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4.2.4 Vizitka

Slika 56: Vizitka podjetja MedAdria d. o. o.

Na sprednji strani vizitke smo logotip podjetja prikazali na geometrijskem ozadju,
zadnja stran vizitke ima povezane 3 barve – barvni vzorec, črna in siva. Podatki,
obarvani s sivo barvo, so tako manj kontrastni kot podatki s črno barvo. Robovi
podatkov, obarvanih s sivo barvo, se končajo pod kotom, prav takšen kot je tudi kot
potez simbola. Na sliki 57 je razvidno naše delo z linijami, ki smo jih ustvarili za pomoč
pri izdelavi in postavitvi vizitke.

Slika 57: Postavitev linij za pomoč pri izdelavi
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4.2.5 Ostala komunikacijska sredstva

Slika 58: Komunikacijska sredstva – vizitka, dopisni list, kuverta, beležka, radirka, svinčnik

Komunikacijska sredstva so vsa izdelana na način, da se med seboj povezujejo. Za
prikaz komunikacijskih sredstev smo uporabili brezplačni model (ang. mockup) s
spletne strani WebFX (22).
4.2.6 Spletna stran
Analizirali smo postavitve spletne strani. Pripravili smo model spletne strani, ki
prikazuje optimalno postavitev le-te.
V levem zgornjem kotu se prikaže logotip ter znova v desnem spodnjem kotu. Menijsko
vrstico spletne strani smo postavili v zgornji desni kot, ko pa bo stran delujoča, bo meni
spremljal premike po spletni strani. Ravnali smo se po Gutenbergovem diagramu (23),
da sta najpomembnejša kota levi zgornji ter desni spodnji, zato smo tam postavili
logotip, v spodnji desni kot pa še kontaktne podatke. Slika 59 prikazuje našo
predlagano postavitev spletne strani.
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Slika 59: Predlagana postavitev spletne strani
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5

ZAKLJUČKI

Pri pisanju diplomske naloge smo se prvič srečali z oblikovanjem celostne grafične
podobe podjetja. Skozi analizo in preučevanje teorije smo spoznali in ugotovili, da je
za vsako podjetje pomembno, da ima dobro opredeljeno celostno grafično podobo, s
katero se kaže javnosti in na trgu. Postopek same izdelave CGP zahteva veliko časa,
saj le-ta vključuje konkretno raziskavo o podjetju, še preden pride do samega
izdelovanja celostne grafične podobe.
Poslanstvo podjetja je prodaja izdelkov, storitev s katerimi se ljudje počutijo bolje glede
svojega zunanjega izgleda. Podjetje se ukvarja s prodajo izdelkov, ki so namenjeni
starejšim, nekateri izdelki pa tudi mlajšim. Podjetje se osredotoča na ljudi ter na njihovo
dobro počutje. Vizija podjetja, željena prihodnost, je širjenje ter večja prepoznavnost
na trgu. Ko povežemo poslanstvo in vizijo podjetja, takrat začne podjetje najbolj
učinkovito delovati ter dosega pričakovane cilje. Z identitetnim sistemom – simbolno
ravnjo se podjetje predstavlja na trgu. Izdelani monogram podjetja je sestavljen iz dveh
črk imena podjetja, modro obarvan ter z jasnimi linijami, kar predstavlja natančnost
delovanja podjetja ter odnosov s strankami.
Celostno grafično podobo smo ustvarili na podlagi rezultatov naših raziskav ter mnenja
zaposlenih v podjetju. Izdelali smo več izdelkov in tako izbrali enega, ki bo predstavljal
podjetje na trgu. Izdelali smo tudi priročnik celostne grafične podobe, ki prikazuje, kako
se izdelana CGP uporablja za različne namene – tiskovine, splet …
Izdelava CGP podjetja je kompleksen proces, ki ni zahteval le ustvarjalnosti, ampak
tudi veliko raziskovanja. Upamo, da smo CGP ustvarili dovolj dobro, da se bo obdržala
in uporabljala daljše obdobje.
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7
7.1

PRILOGE
PRILOGA A: SPLETNI ANKETNI VPRAŠALNIK
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7.2

PRILOGA B: ANKETNI VPRAŠALNIK Z NAPRAVO ZA SLEDENJE OČESNIM
PREMIKOM

Pozdravljeni. Moje ime je Karin Moder in sem študentka tretjega letnika smeri grafičnih
in interaktivnih komunikacij. Za diplomsko nalogo razvijam celostno grafično podobo
podjetja. Hvala za vašo pomoč pri raziskavi.

Spol:
a) moški
b) ženski

Starost:
a) 18-20
b) 21-25
c) 25-30
d) 30+

Težave z vidom:
a) ne
b) da, nosim očala/leče

MedAdria je mednarodna trgovina z medicinskimi pripomočki. Prikazalo se vam bo
nekaj potencialnih logotipov. Ocenite všečnost logotipov od 1 do 5 (1 mi ni všeč, 5 mi
je všeč).
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Ocenite od 1 do 5 (1 mi ni všeč, 5 mi je všeč)
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

50

Karin Moder: Celostna grafična podoba podjetja MedAdria d. o. o.

Ocenite od 1 do 5 (1 mi ni všeč, 5 mi je všeč)
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
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Ocenite od 1 do 5 (1 mi ni všeč, 5 mi je všeč)
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
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Kateri izmed teh treh rešitev vam je najbolj primeren?
a) 1 (levo)
b) 2 (sredina)
c) 3 (desno)

Prikazalo se vam bo nekaj potencialnih vizitk. Ocenite od 1 do 5 všečnost vizitk (1 mi
ni všeč, 5 mi je všeč).
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Ocenite od 1 do 5 (1 mi ni všeč, 5 mi je všeč)
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

54

Karin Moder: Celostna grafična podoba podjetja MedAdria d. o. o.

Ocenite od 1 do 5 (1 mi ni všeč, 5 mi je všeč)
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

Prikazalo se vam bo več primerov celostne grafične podobe. Ocenite všečnost le te od
1 do 5 (1 mi ni všeč, 5 mi je všeč).
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Ocenite od 1 do 5 (1 mi ni všeč, 5 mi je všeč)
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
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Ocenite od 1 do 5 (1 mi ni všeč, 5 mi je všeč)
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

Prikazalo se vam bo nekaj rešitev spletne strani. Odgovorite na vprašanja.
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Katere barve so uporabljene na spletni strani?
a) Zelena, bela, črna, modra
b) Vijolična, siva, bela, črna
c) Modra, siva, bela, črna
d) Bela, siva, črna, bež

58

Karin Moder: Celostna grafična podoba podjetja MedAdria d. o. o.

Kje se nahaja katalog izdelkov?
a) levo zgoraj
b) desno zgoraj
c) desno spodaj
d) levo spodaj

Kje se nahaja logotip?
a) levo zgoraj
b) zgoraj na sredini
c) nikjer
d) spodaj na sredini

Hvala za sodelovanje.
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7.3

PRILOGA C: PRIROČNIK CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE

60

Karin Moder: Celostna grafična podoba podjetja MedAdria d. o. o.

61

Karin Moder: Celostna grafična podoba podjetja MedAdria d. o. o.

62

