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IZVLEČEK
Z izmenjavo in posredovanjem informacij komuniciramo oziroma se sporazumevamo.
Interna ali notranja komunikacija je izmenjava informacij znotraj podjetja za poslovne
namene. Komunikacija, ki se dogaja med dvema ali več organizacijami, ali med
podjetjem in mediji, se imenuje zunanja ali eksterna komunikacija. Digitalizacija v
podjetjih pomeni izboljšanje delovnih operacij, poslovnih funkcij in dejavnosti.
V Revozu za interno komuniciranje uporabljajo e-pošto, intranet, informacijske TVekrane, mobilno aplikacijo InsideʼR ter publikaciji »Aktualno za sodelavce Revoza« in
»Revozov klub«. Podjetje eksterno komunicira predvsem z mediji in javnostjo preko
spletne strani, letnega poročila, socialnih omrežij in z novinarskimi konferencami. Velik
del proizvodnje je robotiziran, digitalizacija pa je prisotna tudi z informacijskimi TVekrani, ki so zamenjali komunikacijske panoje.
Skupina Renault ima na svoji spletni strani objavljene smernice za pomoč pri
oblikovanju grafičnih izdelkov. V diplomski nalogi je predstavljena celostna grafična
podoba Skupine Renault. Prikazani so trenutni izdelki v podjetju Revoz in predlogi za
izboljšanje in posodobitev izdelkov, da bodo v skladu s smernicami Skupine Renault.

Ključne besede: komuniciranje, interno in eksterno komuniciranje, digitalizacija,
podjetje Revoz, d..d., celostna grafična podoba Skupine Renault

III

ABSTRACT
Communication is a process of transfering information from one person, or group, to
another. Internal communication is the exchange of information within a company for
business purposes. External communication is what happens between two or more
organizations, or between the company and the media. Digitalization in companies
vastly improves work operations, business functions and activities.
Internal communication within Revoz company includes mailing lists, intranet, TV
information screens, mobile application »InsideʼR« and the publications »Aktualno za
sodelavce Revoza« and »Revozov Klub«. The company communicates externally with
the media and the public primarily through its website, the annual report, social media
and press conferences. A large part of the company is robotized, and communication
boards have been replaced with TV information screens, which are a result of the
digitalization within the company.
Groupe Renault published on its website the guidelines for designing graphic products.
In this Thesis we presented an overall design of Groupe Renault, as well as current
graphic products of Revoz company and our suggestions for more modernized and
updated products, which are in compliance with Groupe Renault guidelines.
Keywords: communication, internal and external communication, digitalization, Revoz,
d..d. company, Groupe Renault design
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1 UVOD
Podjetje Revoz smo spoznali z opravljanjem praktičnega usposabljanja. Delo smo
opravljali v Službi za komuniciranje in javne zadeve. Spoznali smo se z interno in
eksterno komunikacijo in sodelovali pri projektu uvedbe mobilne aplikacije InsideʼR za
zaposlene, digitalizacijo komunikacijskih panojev in posodobitvijo grafičnih elementov.
Lastnik Revoza, d..d., je francoski Renault. Revoz spada v eno izmed 41 tovarn v
skupini Renault. Začetek tovarne sega v sredino 50. let prejšnjega stoletja. Takrat se
je tovarna imenovala Industrija motornih vozil (IMV). Leta 1972 so začeli proizvajati
prve renaulte. V tovarni Revoz so od takrat proizvedli in izvozili renault 4, renault 5,
clio, clio 2, twingo, twingo renault sport, wind, smart, smart forfour, clio 4, smart forfour
EV in clio 5. Skupino Renault sestavljajo Renault, Nissan in Mitsubishi. Renault je tudi
v partnerstvu z Daimlerjem in zato v podjetju Revoz poleg modelov clio in twingo
nastajata tudi smart forfour in smart forfour EV. (1)
Diplomsko delo je razčlenjeno na teoretični in eksperimentalni del. V teoretičnem delu
smo opisali, kako poteka komuniciranje v podjetju, in nato predstavili delitev
komuniciranja na interno in eksterno. Posebno poglavje je namenjeno digitalizaciji in
vizualni komunikaciji. V eksperimentalnem delu so: predstavitev podjetja Revoz,
zgodovina podjetja ter opis, kako v podjetju poteka interna in eksterna komunikacija.
V poglavju Obstoječe stanje vizualnih komunikacij smo najprej predstavili oblikovno
zasnovo Skupine Renault in nato opisali Revozovo mobilno aplikacijo, informacijske
ekrane, publikaciji in spletno stran. V zadnjem poglavju smo navedli rezultate s
komentarji o naših predlogih za posodobitev grafične linije v skladu s celostno grafično
podobo Skupine Renault.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 KOMUNICIRANJE V PODJETJIH
Beseda komuniciranje izvira iz dveh latinskih besed. »Communis« pomeni deliti,
sporočiti, razpravljati, beseda »communicare« pa pomeni sodelovati, posvetovati se,
narediti nekaj skupnega. (2) V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je beseda
komunikacija opisana kot sredstvo, ki omogoča izmenjavo in posredovanje informacij.
(3)
Z izmenjavo in posredovanjem informacij komuniciramo oziroma se sporazumevamo.
Komunikacija je prenos informacij z enega mesta, osebe ali skupine na drugo. Vsak
način komunikacije vsebuje vsaj enega pošiljatelja, sporočilo in prejemnika. Če
informacija ni prišla do prejemnika, komunikacija ni bila uspešna. Na prenos
informacije lahko vpliva več dejavnikov – čustva pošiljatelja in/ali prejemnika, razlike
med njima, lokacija, način prenosa informacij in drugo. (4) Med ljudmi in nasploh v
podjetjih je dobra komunikacijska spretnost zelo cenjena. Uspešna komunikacija mora
biti natančna, direktna in učinkovita.
Komuniciranje je bistvo ne samo osebnih odnosov, ampak tudi poslovnih. Težave, ki
se lahko pojavijo v osebnem ali poslovnem odnosu, lahko izvirajo iz nepoznavanja in
neobvladovanja komunikacijskih veščin. (5) Pri komuniciranju so pomembni odločen
nastop, jasno izraženo mnenje in, kadar gre za komuniciranje v živo, očesni stik. Ljudje
velikokrat oddajamo sporočila, tudi takrat, kadar se tega ne zavedamo ali pa si tega
ne želimo. Tudi tišina, drža telesa, izrazi na obrazu in pogled so način komuniciranja
oziroma sporočilo našemu sogovorcu.
V podjetjih so do leta 1980 zaposleni, odgovorni za komunikacijo v svojem podjetju,
uporabljali izraz »odnosi z javnostjo«. Funkcija odnosov z javnostjo (ang. Public
Relations), ki je bila v veljavi v večini podjetij, je večinoma obsegala komunikacijo
podjetja z mediji. Ko so ostali uporabljali interno in eksterno komuniciranje v podjetju
in z javnostjo, se je začela pojavljati potreba po večjem internem komuniciranju v
podjetju. Zaposleni, ki so se ukvarjali s komunikacijo, so videli, da je komunikacija več
kot samo odnos z javnostjo. Uveljavljati so se začele nove komunikacijske funkcije v
podjetjih, zato so se pojavile nove strokovne rabe komunikacije – oblikovanje,
oglaševanje in interna komunikacija med zaposlenimi. Pomembna značilnost nove
funkcije (internega komuniciranja) je bila uvedba novih komunikacijskih orodij in
novega strokovnega znanja v oddelku za komunikacije. (6) Ugotovili so, da je prav
tako pomembno imeti interno komunikacijo z zaposlenimi, kot je pomembna eksterna
komunikacija z vlagatelji in mediji.

2.1.1 Interna komunikacija v podjetjih
Interna ali notranja komunikacija je izmenjava informacij znotraj podjetja za poslovne
namene. Na primer, notranja komunikacija znotraj podjetja se lahko izvaja preko
govora, telefona, radia, pošte, faksa, elektronske pošte, internetnih povezav in
računalniških omrežij. (7) Interno komuniciranje zagotavlja medsebojno razumevanje
vodij in zaposlenih in odpravlja možnost nesporazumov. (8) Zaposleni zaradi
komuniciranja z vodji razumejo, kako njihovo individualno delo prispeva k doseganju
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splošnega cilja podjetja, zato postanejo motivirani in si želijo biti uspešni v podjetju.
Tako se zaposleni čutijo cenjene, ker so vključeni v delovanje podjetja. Glavni nameni
internega komuniciranja so poistovetenje zaposlenih s podjetjem, socializacija
zaposlenih, informiranje, izobraževanje in animiranje zaposlenih, doseganje
motivacije zaposlenih in razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov med zaposlenimi
in vodji. (9) Z internim komuniciranjem zagotovimo nemoteno delovanje podjetja.
Z učinkovito interno komunikacijo zagotovimo, da vodstvo podjetja in zaposleni
uspešno sodelujejo med seboj in skupaj dosegajo zastavljene cilje. Med njimi se
ustvarijo dobri poslovni odnosi in medsebojno spoštovanje. Vodstvo podjetja mora biti
svojim zaposlenim vzgled, tako da bodo zaposleni sprejemali pravilne odločitve, ki
bodo pomagale podjetju doseči cilje. Na tak način dosežemo maksimalno sodelovanje
med vsemi zaposlenimi in izboljšamo produktivnost in počutje v podjetju. (9)
Zelo pomembna stvar pri internem komuniciranju ni le enostransko komuniciranje
vodje s svojim podrejenim, temveč tudi obratno. Zato je pomembno postavljati
vprašanja in poslušati svoje zaposlene. Enostavno je to storiti z internimi anketami.
(10) Če ima vsak zaposleni svoj računalnik, lahko ankete potekajo preko spleta in se
jih pošilja preko e-pošte. Anketni vprašalniki so lahko natisnjeni na papir ali pa se v
podjetju ustvari kotičke z računalniki, kjer lahko zaposleni iskreno in anonimno izrazijo
svoje mnenje in počutje v podjetju. Velikokrat imajo zaposleni težave z izražanjem
svojega mnenja, ker jim je neprijetno izraziti svoje mnenje pred vodji, zato so
anonimne ankete najbolj resničen prikaz počutja v podjetju. Ankete so po navadi hitre
in enostavne. Zastavljena vprašanja so na primer:
Na lestvici od 1 do 10 ocenite, kako je bilo podjetje učinkovito v internem komuniciranju
s svojimi zaposlenimi.
Na koncu vsakega vprašanja se lahko nahaja še prostor za komentar, če želi
zaposleni utemeljiti svojo oceno. Vprašanja morajo biti enostavna in jasna,
anketirancu se ne smejo pojaviti dvomi ob izpolnjevanju ankete. Dobro je imeti čim
krajše in neposredne odgovore, saj bo v podjetjih, kjer je veliko število zaposlenih, za
analizo ankete potrebno kar nekaj časa. (11) Po analizi ankete je zaželeno zaposlenim
predstaviti rezultate in morebitne izboljšave, ki se bodo pojavile v podjetju. Pomembno
je prisluhniti zaposlenim in jim zagotoviti ustrezno delovno okolje. Če bodo zaposleni
zadovoljni na svojem delovnem mestu, bodo ostali zvesti podjetju. Kadar zaposleni ni
zadovoljen na svojem delovnem mestu, išče boljše delovno mesto nekje drugje. Zato
so pomembne redne ankete, da sproti spremljamo počutje zaposlenih v tovarni.

2.1.2. Eksterna komunikacija v podjetjih
Komunikacija, ki se dogaja med dvema ali več organizacijami, se imenuje zunanja ali
eksterna komunikacija. Vsaka organizacija mora vzdrževati odnose z drugimi
organizacijami ali ljudmi, da bi dosegla cilje. Ko podjetje izmenjuje informacije z
drugimi poslovnimi organizacijami ali drugimi podjetji, vladnimi uradi, bankami,
zavarovalnicami, strankami, dobavitelji, mediji, vodji in splošno javnostjo, govorimo o
eksterni komunikaciji. (12) Cilji eksterne komunikacije so olajšati sodelovanje s
skupinami, kot so dobavitelji, vlagatelji in delničarji, in predstaviti najboljšo podobo
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podjetja in njegovih izdelkov ali storitev potencialnim in dejanskim strankam ter družbi
na splošno. (13)
Dobro premišljen komunikacijski plan v podjetjih učinkovito doseže ciljno skupino in
zadane cilje. Ti cilji so promocija podjetja in povečanje prihodkov. Eksterno
komuniciranje je pomemben del trženjskega načrta.
Eksterna komunikacija je vsaka komunikacija, namenjena ljudem in organizacijam, ki
delujejo zunaj podjetja. Eksterna komunikacija je osredotočena na širjenje novic in
informacij o podjetju in proizvodih javnosti, kupcem in medijem. Primeri takšnega
komuniciranja so pošiljanje e-poštnih obvestil, novinarske konference, sporočila za
javnost, izdaja brošur s predstavitvami o proizvodih, objavljanje na spletni stran ... (13)
Veliko podjetij se osredotoča samo na prodajo kot vrednost uspešnosti podjetja.
Mnenje javnosti je prav tako pomemben del, ko govorimo o celotnem uspehu podjetja.
Z uspešno komunikacijo lahko definiramo in prikažemo podjetje v dobri luči celotni
skupnosti, kupcem, potencialnim vlagateljem in bodočim kupcem. Eksterno
komuniciranje, ki se pojavlja v medijih, lahko prikaže javnosti, da podjetju ni v interesu
le prodaja, ampak tudi ekološka osveščenost, dobri delovni pogoji za zaposlene in
ostale dejavnosti, ki izboljšajo ugled podjetja. Obstajajo pa tudi velika tveganja pri
eksternem komuniciranju. Podjetja morajo biti zelo previdna pri tem, kako se
predstavijo javnosti, saj se lahko zgodi, da jih javnost ne razume tako, kot bi želeli, in
z napakami lahko odvrnejo sedanje in potencialne stranke. (13)
»Digitalizacija je nov razvojni izziv za slovensko gospodarstvo, saj ni več izbira, je
nuja. V globalnem gospodarstvu je namreč jasno: kdor ni hiter, odziven in prilagodljiv,
zaostane. Proces digitalizacije zahteva spremembe in razvoj novih načinov delovanja,
zahtevajo ga naročniki, zahtevajo ga potrošniki.« (14)
Digitalizacija je prav tako spremenila način komuniciranja. Včasih so bili načini
eksternega komuniciranja predvsem natisnjeni plakati. To se kdaj uporablja še danes,
vendar je primarna oblika komuniciranja postal splet. Na spletu lahko podjetje doseže
nove potencialne kupce. Vsako podjetje ima svojo spletno stran, na kateri zanimivo in
atraktivno predstavijo svoje izdelke oz. storitve. Veliko pa je tudi sodelovanja podjetij
z mediji, kjer še drugačni publiki predstavijo svoje produkte. Velik uspeh podjetja
dosegajo z objavo na socialnih omrežjih, kjer lahko izbirajo med različnimi ciljnimi
skupinami in prilagodijo svoje oglaševanje različnim interesom. (12)
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2.2 DIGITALIZACIJA V PODJETJIH
Digitizacija (ang. digitization) je pretvorba analognih tokov informacij v digitalne.
Digitalizacija (ang. digitalization) je povečanje uporabe digitalne tehnologije za
izboljšanje procesov. Pri digitizaciji uporabimo digitalno orodje, s katerim iz
analognega zapisa dobimo digitalni format, ki ga lahko shranimo na svojem
računalniku. Pri digitalizaciji enako z digitalnim orodjem iz analognega zapisa dobimo
digitalni format, s tem da proces še nadalje digitaliziramo, saj naš digitalni format
prenesemo preko internetne povezave na oblačno storitev. Do oblačne storitve lahko
dostopamo kjerkoli in kadarkoli. Če želimo dobiti digitaliziran zapis, se ta vedno zgodi
najprej s procesom digitizacije, saj se tega koraka ne da preskočiti. Rezultat uspešne
digitalizacije je digitalna pretvorba, kar lahko v podjetjih pomeni zamenjavo starega
pristopa z novim načinom dela in razmišljanja. Digitalizacija spodbuja inovacije, razvoj
novih poslovnih modelov in povečano uporabo tehnologije z namenom izboljševanja
uporabniške izkušnje zaposlenih v podjetju, strank, dobaviteljev, partnerjev in
delničarjev. (15)
Ko slišimo frazo »procese v podjetju smo digitalizirali« po navadi pomeni, da je
podjetje prešlo »iz papirja« v digitalne podatke in z ročnih procesov na digitalne in
avtomatizirane. (16)
Ko imamo v mislih digitalizacijo, takoj pomislimo na manjšo porabo papirja. Vendar je
to veliko več kot samo ekološka korist. Digitalizacija popolnoma spremeni način dela.
V podjetjih digitalizacijo povezujemo z izboljšanjem delovnih operacij, poslovnih
funkcij in dejavnosti. Z digitalno tehnologijo lahko na čisto drugačen način prikažemo
vsebino, ki do sedaj ni bila digitalizirana. (17)
Digitalizacija vpliva na delovanje podjetja in tudi na končne izdelke. Omogoča hitrejše
komuniciranje, hitrejši dostop do informacij in pospešuje spremembe. (18) Ko
govorimo o digitalizaciji v podjetjih, je ključnega pomena, da so zaposleni ustrezno
usposobljeni s strani vodij, najprej pa morajo biti seveda usposobljeni vodje. Osnova
procesa digitalizacije so ljudje in organizacija ter skupno delovanje zaposlenih in vodij.
Pred leti so bili procesi v podjetjih analogni. Če je prišlo do okvare naprave, so morali
zaposleni poklicati svojega nadrejenega (vodjo), da je zapisal, kdaj in kako je prišlo do
okvare na napravi, in navedeno poslal proizvajalcu naprave. Potem sta se s
serviserjem dogovorila za ustrezen termin in serviser je prišel osebno popravit okvaro.
Serviser je moral s seboj prinesti veliko papirjev – od podatkov o napravi, navodil za
odpravo okvar do podatkov o naročniku (njegov naslov), podatkov o morebitnih
prejšnjih okvarah ... Digitalizacija je zapis vseh teh informacij v digitalnem formatu, ki
je hitro in lahko dostopen. (18) Zaradi digitalizacije vseh teh podatkov je proizvajalcem
naprav in njihovim serviserjem lažje. Vse možne okvare, ki se lahko zgodijo na
napravah, zaznajo na daljavo in so nanje lažje pripravljeni. Veliko stvari lahko
popravijo brez osebnega obiska v tovarni. Zaposleni si lahko pri manjših okvarah
pomagajo z videoposnetki, ki jih posname proizvajalec.
Z digitalizacijo so kmalu prišla v uporabo tudi socialna omrežja. Podjetja lahko na
socialnih omrežjih sedaj komunicirajo z bodočimi strankami in enostavno oglašujejo
svoje izdelke. Zato komunikacija na socialnih omrežjih predstavlja številne prednosti
in povečanje prodaje izdelkov. Socialna omrežja imajo lahko pomanjkljivosti, ko se
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znižuje socializacija med ljudmi, za podjetja pa imajo številne prednosti. Komunikacija
je nedvomno pomemben del podjetja in ključnega pomena je, da ostanejo čim bližje
strankam, ne glede na to, katero napravo uporabljajo. Stranke lahko do socialnih
omrežij dostopajo preko računalnika, telefona ali tablice. Ko so socialna omrežja prišla
v uporabo, je bil cilj vseh podjetij pridobiti čim več podatkov o potencialnih strankah.
Poleg njihovih osebnih podatkov so jih zanimali tudi osebni interesi. Tako so s temi
podatki lahko ustvarili oglase za točno določene ciljne skupine. (19) Npr. ženskam v
40. letih, ki jih zanima šport, se je prikazal točno določen oglas, moškim v 20. letih, ki
jih zanima tehnologija, pa drugačen. Podjetje je lahko svoje oglase naredilo zelo
specifično.

2.3 VIZUALNE KOMUNIKACIJE
Vizualna komunikacija je komunikacija z vključeno komponento vida. Je prenos idej in
informacij v oblikah, ki jih lahko preberemo ali pogledamo. Vizualna komunikacija
delno ali v celoti temelji na opazovanju. Vključuje grafično oblikovanje, ilustracije,
industrijsko oblikovanje, oglaševanje in animacije. Z vizualnimi komunikacijami
dodamo informacijam vizualno sporočilo, zato imajo informacije večjo težo in bolj
pritegnejo sogovorca. (20)
Vizualna komunikacija je na spletu najpomembnejša oblika komunikacije, ki poteka,
ko uporabniki brskajo po spletu. Uporabnik na spletu uporablja svoj primarni čut – vid.
Prav zato je vizualna predstavitev spletne strani zelo pomembna za uporabnike, da
razumejo sporočilo, ki ga predstavlja spletna stran. (20) To velja tudi za vse ostale
grafične izdelke. V trgovini, ko nakupujemo potrebne izdelke in imamo na voljo več
različnih vrst npr. mleka po skoraj enaki ceni, bo o naši izbiri tetrapaka odločil primarni
čut.
Tudi v podjetjih je potrebno komunikacijo popestriti z vizualno komponento. Da
postane verbalna komunikacija učinkovitejša, je priporočljivo uporabljati vizualna
orodja, kot so npr. grafi, fotografije, videoposnetki in animacije. Vizualna orodja
pomagajo ohraniti zanimanje in informacije. Več kot je poslušalcev, težje je pritegniti
vsakega posameznika samo z očesnim stikom. Uporaba vizualnih orodij je pomoč, s
katero poslušalce prisilimo, da ostanejo vključeni v predstavitev in si zapomnijo
podane informacije. (20)
Poznamo različne vrste vizualnih komunikacij, ki lahko vključujejo:
–
–
–
–
–

predmete,
modele,
informacijsko grafiko,
zemljevide,
slikovno gradivo.

Ko nekaj pojasnjujemo in imamo pred seboj fizičen predmet, si ljudje lažje
predstavljajo našo razlago. Tako opazovalci jasno vidijo, o čem govorimo.
Pomanjkljivost tega načina uporabe vizualne komunikacije je, da so lahko predmeti
preveliki, da bi jih prinesli na predstavitev. Dobro vizualno predstavo lahko naredijo
tudi modeli. Pomanjkljivost modelov je, da so po navadi v veliko manjšem razmerju in
6

opazovalci nimajo realnega prikaza o tem, kako želimo, da je izdelek na koncu videti.
Ena vrsta vizualnih komunikacij je tudi informacijska grafika (tj. grafi). Grafi so
pomembna vizualna pomoč pri primerjanju dveh ali več količin. Izbiramo lahko med
različnimi vrstami grafov. Pomanjkljivost grafov so preštevilne informacije. Če graf
vsebuje veliko podatkov, je lahko nepregleden in zapleten. Če govorimo o
geografskem področju, je priporočljiv prikaz zemljevida za lažjo predstavo. Z
zemljevidom lahko prikažemo različne lokacije in regije. Slikovno gradivo je prav tako
pomembno vizualno orodje. Prednost slikovnega gradiva je, da je odlično orodje za
razlago in prikaz. Slikovno gradivo pove več kot samo govor ali besedilo, saj lahko pri
publiki vzbudi različna čustva. Slikovno gradivo ne sme biti premajhno, saj bo v takem
primeru služilo le kot odvračanje pozornosti. Vizualna komunikacija je najučinkovitejše
sredstvo komuniciranja, saj vsebuje vizijo. Veliko ljudi veliko lažje razume
komunikacijo, ki jo vidi. Najpomembnejši vidik vizualne komunikacije so vizualni
pripomočki, ki pomagajo pri razumevanju vsebine. (21)
Poleg teh naštetih vrst vizualnih komunikacij, ki popestrijo predstavitve, pa je
pomembno, da najprej podjetje sebe predstavi s pomočjo vizualnih komunikacij.
Celostna grafična podoba je celotna vizualna podoba podjetja. Sestavlja jo več
elementov, ki predstavljajo podjetje. Z dobro celostno grafično podobo podjetje deluje
bolj profesionalno in zaupanja vredno. Osnovni elementi celostne grafične podobe so
logotip, pisava in barve. Poleg treh osnovnih elementov lahko vsebujejo tudi kuverte,
vizitke, spletno stran, brošure, kataloge in promocijske materiale. (22) Za manjša in
večja podjetja je priporočljivo, da imajo dobro urejeno celostno grafično podobo, saj
se z njo pokažejo javnosti kot urejeno podjetje.
LOGOTIP
Logotip je grafični znak ali simbol, ki se uporablja za pomoč pri prepoznavanju podjetja
javnosti. Logotip je osrednji element celostne grafične podobe, zato je oblikovanje letega eno najpomembnejših področij grafičnega oblikovanja. Poznamo ideografe
(abstraktne oblike), piktograme (ikone) in tipografske znake (ime podjetja ali prva
črka). (23)
BARVE
Uporaba barv lahko vzbudi določena čustva pri posamezniku. Npr. uporaba zelene
barve v logotipu spominja na naravo; uporaba rdeče spominja na nevarnost, opozorilo.
Ko uporabljamo barve v celostni grafični podobi, je pomembno upoštevati, kakšna
barva pripada podjetju. Navadno se barva, ki se nahaja v logotipu, uporablja tudi za
druge grafične elemente v celostni grafični podobi, zato je že pri zasnovi logotipa
pomembno misliti na barve. (23)
TIPOGRAFIJA
Tipografija je veda o oblikovanju črk, pisav in besedila (24). Razumevanje tipografije
je zaradi svojega učinka na vsebino še posebej pomembno pri razvijanju podobe
podjetja. Tipografija se mora ujemati s podobo podjetja. Vsa komunikacija, ki bo
potekala v povezavi s podjetjem, bo temeljila na tipografskih odločitvah, ki jih storimo
na začetku. Izbrana pisava mora biti za dokumente, kot so pisma, kuverte, plakati,
brošure in ostali grafični elementi, berljiva in uporabna. Tipografija lahko izboljša ali
poslabša komunikacijo. (25)
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Pisave delimo po njihovih oblikovnih značilnostih v posamezne sklope in skupine.
Delimo jih v sklop pisav, ki imajo razliko v podebelitvi ter vsebujejo serife, in na sklop
pisav, ki imajo minimalno razliko v podebelitvi. V ta sklop spadajo skupine linearnih
pisav. (24)
Če dokument vsebuje veliko besedila ali pa želimo določene besede izpostaviti, je
priporočljivo uporabljati drugačne različice pisav. Vsaka pisava ima vsaj dve različici:
krepko in kurzivno (26). Različice pisav pa lahko uporabimo tudi za poenotenje
dokumenta. Za besedilo lahko izberemo določeno različico pisave, ki jo uporabljamo
skozi celotno besedilo, za naslove pa drugačno različico.
Linearne pisave so najbolj razširjene za prikazovanje besedila na računalniških,
tabličnih in mobilnih zaslonih (27). Pri digitalnih zaslonih s slabšo ločljivostjo lahko
izgubimo podrobnosti, kot so serifi, zato je priporočljivo uporabljati linearne pisave, saj
veljajo za bolj berljive pisave. (28)
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
3.1 PREDSTAVITEV PODJETJA
Podjetje Revoz, d..d., je edini proizvajalec avtomobilov v Sloveniji. Na sliki 1 je
prikazana zračna fotografija podjetja.

Slika 1: Zračna fotografija podjetja Revoz, d..d.

Podjetje se po prihodkih uvršča v sam vrh slovenskih podjetij in že vrsto let je med
največjimi slovenskimi izvozniki. Lastnik Revoza je francoski Renault. Spada v eno
izmed 41 tovarn v Skupini Renault. Trenutno je v podjetju več kot 3.500 zaposlenih.
Revoz proizvaja modele renault twingo III in clio IV ter daimler smart forfour in električni
smart. Ti modeli so namenjeni predvsem evropskemu tržišču. Letno proizvedejo do
220.000 vozil, dnevno pa približno 950. Glavni proizvodni proces je razdeljen na štiri
dele oziroma oddelke:
–
–
–
–

Oddelek za preoblikovanje pločevine,
Oddelek za sestavo in varjenje karoserij,
Oddelek lakirnice,
Oddelek montaže.

Začetek podjetja sega v čas, ko se tovarna še ni imenovala Revoz, v sredino 50. let
prejšnjega stoletja. Takrat je tovarna IMV (Industrija motornih vozil) nastala iz
Agroservisa (obrat za popravila kmetijske mehanizacije) in nato Moto Montaže
(podjetje za sestavo lahkih gospodarskih vozil). Deset let kasneje je tovarna začela
sodelovati z British Motor Company. Tovarna IMV je leta 1972 sklenila pogodbo o
dolgoročni proizvodni kooperaciji z Renaultom in takoj so pričeli s proizvodnjo renaulta
4. Leta 1979 so prvih deset tisoč vozil izvozili podjetju Renault. Deset let kasneje so
ustanovili Revoz (Renault vozila). Revoz je postal podjetje za proizvodnjo in trženje
vozil, na podlagi skupnih vlaganj IMV-ja in Renaulta. Začeli so s proizvodnjo renaulta
5. Revoz so preoblikovali v delniško družbo in povečal se je delež Renaulta. Aprila
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1993 so začeli s proizvodnjo clia in pet let kasneje clia 2. Leta 2004 je Renault odkupil
preostali delež v Revozovem kapitalu in postal edini delničar. Isto leto je slovenska
vlada odobrila pomoč za projekt proizvodnje vozila X44 (novi twingo). Leto kasneje je
Renault potrdil projekt proizvodnje naslednika modela twinga v Revozu. Revoz je leta
2006 uspešno opravil vse stopnje uvajanja novega vozila twingo in pričel s proizvodnjo
prvih preskusnih vozil. Z delom v treh polnih izmenah in postopnim zviševanjem
dnevnih količin je Revoz zagotovil potrebno število vozil za začetek trženja in je
prestopil prag 200.000 vozil letno ter leto 2007 zaključil z 200.164 izdelanimi vozili.
Leto kasneje so izdelali prvi športni model twingo renault sport. Leta 2009 so dosegli
proizvodni rekord: 212.680 izdelanih vozil. Začeli pa so tudi z intenzivnimi pripravami
na proizvodnjo novega modela renault wind. Aprila leta 2010 sta predsednik Zveze
Renault Nissan Carlos Ghosn in predsednik upravnega odbora Daimlerja Dieter
Zetsche objavila strateško sodelovanje, v katerem naj bi Revoz od konca 2013 dalje
izdeloval štirisedežnega smarta. Leto pozneje so v tovarni izdelali 10.000. twinga
renault sport in sredi oktobra pridobili soglasje za serijsko proizvodnjo twinga, faza 2.
V letu 2012 so novembra izdelali zadnjega clia 2. generacije za evropski trg in leto
zaključili s 130.947 izdelanimi vozili. Velik mejnik je bil dosežen leto pozneje, ko je
Revoz dosegel 1. mesto na lestvici tovarn Zveze Renault Nissan. Tovarna je bila
pripravljena na sprejem dveh novih vozil, naslednika twinga in naslednika
štirisedežnega smarta. Tako so v letu 2014 pričeli s proizvodnjo teh dveh novih
avtomobilov. Naslednje leto so se po 18 letih poslovili od clia 2, ki je bil v zadnjem
obdobju namenjen predvsem le še severnoafriškemu trgu. Na dan so izdelali 550 vozil.
V okviru partnerstva z nemškim Daimlerjem je podjetje prvič odprlo vrata kitajskemu
trgu. Renault je objavil odločitev, da je od leta 2017 dalje dodelil izdelavo clia 4 tudi
tovarni Revoz. V istem letu (2016) se je uspešno zaključil projekt smarta forfour EV,
prvega električnega vozila v tej tovarni. V letu 2017 je stekla proizvodnja clia 4, ki se
je pridružil twingu, smartu forfour in smartu forfour EV. Clio je povzročil občuten dvig
števila izdelanih avtomobilov ter množično zaposlovanje. Zamenjan je bil predsednik
uprave, namesto Raynalda Jolyja je bil imenovan Kaan Ozkan. V letu 2018 so se
pričele priprave na izdelavo clia 5. V juliju leta 2019 so v Revozu uradno pričeli z
izdelavo clia pete generacije. Direktor je v letu 2019 napovedal nove zaposlitve,
dodatne naložbe in tehnološki preboj zaradi izdelave novega vozila. (1)

3.1.1 Komunikacija v podjetju Revoz
V podjetju Revoz dajo največ poudarka na interno komuniciranje. Orodja, ki jih
uporabljajo za komuniciranje z zaposlenimi, so informacijski ekrani, mobilna aplikacija,
publikacija za zaposlene in bilten. Za eksterno komuniciranje pa uporabljajo spletno
stran in letno poročilo. Socialna omrežja uporabljajo za rekreativno društvo in pevski
zbor. Organizirajo tudi novinarske konference za medije. V podjetju Revoz vodje
interno komunicirajo s svojimi zaposlenimi preko e-pošte, intraneta, informacijskih TVekranov ter mobilne aplikacije InsideʼR. Informacijski ekrani so postavljeni v vsakem
oddelku v proizvodnji, po hodnikih, v pisarnah in v menzah. Vse skupaj jih je več kot
40. Na informacijskih ekranih se vsak dan osvežuje vsebina. Zaposleni si lahko
ogledajo realizacijo vozil prejšnjega dne (koliko vozil je bilo izdelanih), kakovost (koliko
je bilo napak na vozilih), delnice Renaulta, dnevna obvestila, fotografije aktualnih
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dogodkov, šalo dneva in vreme. Vsak zaposleni v podjetju pa ima tudi možnost
uporabe interne aplikacije – InsideʼR. Na interni aplikaciji so bolj aktualne novice,
veliko fotografij in videoposnetkov z dogodkov, prispevki s terena v tovarni in aktualna
obvestila. Ker pa nimajo vsi zaposleni dostopa do pametnega mobilnega telefona,
ključne vsebine objavljajo še na informacijskih ekranih, ki so vidni vsem zaposlenim.
3.1.2 Digitalizacija v podjetju Revoz
Tudi v podjetju Revoz so že veliko delov tovarne digitalizirali. Kot v ostalih podjetjih je
tudi Revozu cilj digitalizirati čim večji del proizvodnje. V oddelkih po tovarni so bili
postavljeni komunikacijski panoji, ki so jih nadomestili TV-ekrani. Vsebina je še vedno
enaka, le prilagojena digitalnemu formatu. Zaradi tega je vsebina bolj atraktivna,
hitreje doseže učinek (pritegne zaposlenega) in veliko lažja je za vsakodnevno
prilagajanje vsebin (na daljavo). Tudi sestanki zaradi napredovanja digitalizacije
potekajo tako, da ima vsak vodja svojo tablico, ki jo lahko poveže z Apple TV-ekranom,
da vsebino vidijo vsi sodelujoči na sestanku. Tako na sestanku vodje lažje animirajo
svoje zaposlene, predvsem pa ne porabijo toliko časa za sestanek, da se lahko vsak
čim hitreje vrne na svoje delovno mesto. TV-ekrani kot najbolj učinkovit način za
namen internega komuniciranja v podjetju niso samo v pisarnah, kjer potekajo
sestanki, temveč tudi v proizvodnji. Delavcem je velikokrat potrebno posredovati nujne
informacije (npr. o prenehanju delovanja naslednje izmene) in ugotovili so, da se pri
3.500 zaposlenih informacije najhitreje širijo preko informacijskih ekranov.

3.2 OBSTOJEČE STANJE VIZUALNIH KOMUNIKACIJ
3.2.1 Celostna grafična podoba Skupine Renault
Skupina Renault deli svojo celostno grafično podobo z orodjem BrandHub, ki omogoča
vsem, ki izdelujejo grafične izdelke, nepretrganost komunikacije in oblikovanja. Orodje
se nahaja na spletni strani BrandHub (29). Do komunikacijskih in oblikovalskih orodij
nihče ne more dostopati anonimno. Za vpis je potrebno vpisati osebne podatke in
kontaktno osebo, s katero imaš kontakt v katerem izmed Renaultovih podjetij. Na
spletni strani se nahaja celostna grafična podoba Groupe Renault. Predstavljeni so
ključni elementi in natančna navodila za oblikovanje tiskovin (plakatov, vizitk, brošur,
revij, kuvert, knjig), PowerPoint projekcij, ikon za aplikacije, nalepk, napisov na vratih.
Za tipografijo, barve in najosnovnejše elemente, potrebne za oblikovanje, je objavljen
PDF-dokument. (30)
LOGOTIP
V celostni grafični podobi je predstavljena uporaba logotipa v dveh vrsticah (prikazan
je na sliki 2), in logotipa v eni vrstici (na sliki 3). Na slikah 2 in 3 so označene modre
linije, ki prikazujejo, koliko beline mora ostati okoli logotipa, ko ga uporabljamo. Slike
ali besedilo okoli logotipa ne smejo segati v moder prostor. Na sliki 4 je prikazana
pozitivna in negativna različica logotipa, na sliki 5 je prikazan monokromatski logotip.
(30)
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Slika 2: Prikaz uporabe logotipa Groupe Renault v dveh vrsticah

Slika 3: Prikaz uporabe logotipa Groupe Renault v eni vrstici

Slika 4: Logotip Groupe Renault na beli in črni podlagi

Slika 5: Monokromatski logotip Groupe Renault

BARVE
Barve logotipa so črna, bela in rumena Pantone 116 C, kar je prikazano na sliki 6. Na
sliki 7 so prikazane ostale barve, ki so poleg barv logotipa primerne za uporabo
oblikovanja za ostale izdelke. (30)

Slika 6: Barve logotipa Groupe Renault
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Slika 7: Dovoljene Pantone barve za oblikovanje grafičnih izdelkov

TIPOGRAFIJA
Skupina Renault uporablja majuskule za naslove, podnapise in poudarjene besede v
pisavi helvetica neue condensed regular, ki je prikazana na sliki 8. Na sliki 9 so
prikazane minuskule pisave read, ki jo uporabljajo za članke, citate, opise, grafe,
števke in nogo v dokumentu. (24) Če zaposleni ali agencije, s katerimi sodelujejo,
nimajo dostopa do teh dveh pisav, lahko uporabljajo pisavo arial, ki je pretežno
namenjena za pisanje Wordovih dokumentov ali pošiljanje e-sporočil. Prikazana je na
sliki 10. (30)

Slika 8: Pisava helvetica neue condensed regular

Slika 9: Pisava read regular

Slika 10: Pisava arial regular
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3.2.1.1 Aplikacija InsideʼR

InsideʼR je aplikacija za mobilne telefone, ki zaposlenim v Skupini Renault omogoča
vsakodnevno spremljanje aktualnih novic iz izbranega podjetja. Objavljene so dnevno
sveže novice iz podjetja Revoz. Na sliki 11 je prikazan logotip aplikacije InsideʼR.

Slika 11: Logotip InsideʼR

Aplikacija je sodobno komunikacijsko orodje v Skupini Renault za obveščanje
zaposlenih o aktualnih zadevah.
Aplikacija je dostopna vsem zaposlenim v Revozu, ki imajo pametne mobilne telefone.
Uporaba je prostovoljna. Aplikacija je doslej v uporabi že v 13 Renaultovih podjetjih
po svetu in ima več kot 52.000 uporabnikov v Skupini Renault. V podjetju Revoz že
več kot 4000.
Aplikacija podpira pet formatov: videoposnetke, diaprojekcije fotografij, besedilo,
fotografije in rastrski slikovni format.
Aplikacija InsideʼR je bila v tovarni Revoz uvedena z namenom, da se zagotovi dostop
do informacij vsem zaposlenim. Aplikacijo, ki jo je po posebnih navodilih Skupine
Renault izdelala agencija Webedia, je na voljo v spletnih trgovinah Apple Store in
Google Play. Večina zaposlenih v proizvodnji nima službenega računalnika, zato imajo
možnost dostopati do aplikacije preko svojega mobilnega telefona.
V aplikaciji se nahajajo aktualni članki o podjetju, obvestila o prihajajočih dogodkih,
slike in videoposnetki preteklih dogodkov, vabila na interne dogodke, obvestila o
nedelovnih dnevih, obvestila o odpovedi izmen, jedilnik in podatki o športnih rezultatih
Rekreativnega društva Revoz.

3.2.1.2 Informacijski ekrani

BrightSign Network je storitev, ki omogoča upravljanje multimedijskih in digitalnih
vsebin za informacijske zaslone. Na sliki 12 je prikazan logotip storitve BrightSign
Network. Prednosti storitve so zamenjava natisnjenih obvestil z digitalnimi, boljša
tehnološka opremljenost in izboljšanje poslovnih prostorov, hitro prilagajanje in
menjavanje vsebine (ob spremembi podatkov na obvestilih), hiter dostop zaposlenih
do informacij, hitra interna komunikacija.
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Slika 12: Logotip BrightSign Network

Storitev je lahka za uporabo, saj je potrebno PowerPoint predstavitev le pretvoriti v
format MPG4 (s prednastavitvijo časa). Predvaja se lahko na več informacijskih
ekranih po tovarni. Shema prikaza več informacijskih ekranov ob istem času je
prikazana na sliki 13. Nahaja se tudi možnost prilagoditve različne vsebine za različne
TV-ekrane z daljinskim vodenjem. Do omrežja BrightSign lahko varno dostopamo
preko kateregakoli računalnika, ki je povezan z internetom. Lahko urejamo
uporabniške račune, omrežje in spremljamo osnovne predstavitve. Za popolni nadzor
nad omrežjem in dostopom do vseh funkcij ustvarjanja predstavitev moramo imeti na
računalniku naloženo programsko opremo BrightSign. (31)

Slika 13: Shema več informacijskih zaslonov

Na sliki 14 so prikazani komunikacijski panoji, ki so se nahajali na vseh oddelkih v
proizvodnji in na določenih točkah pred pisarnami. V Revozu so začeli z zamenjavo
komunikacijskih panojev, zato se na teh mestih nahajajo informacijski TV-ekrani, kar
je prikazano na sliki 15. Za vizualno podobo prikaza vsebine na informacijskih TVekranih je poskrbela Služba za komuniciranje in javne zadeve. Na sliki 16 je prikazana
oblikovana vsebina, ki se je nahajala na TV-ekranih.
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Slika 14: Komunikacijski panoji

Slika 15: Informacijski TV-ekran na hodniku in v proizvodnji

Slika 16: Obvestilo in vreme, ki sta bila prikazana na zaslonu
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3.2.1.3 Aktualno za sodelavce Revoza

Na sliki 17 je prikazana publikacija Aktualno za sodelavce Revoza. To je štiristranski
prospekt, ki vsebuje pregled aktivnosti s področja prednostnih usmeritev tekočega leta
in drugih aktualnih dogodkov. V prospektu so aktualne dejavnosti, ki delujejo v
podjetju, prispevek s področja varnosti, opozorila, novosti in poročila o gradbenih
delih, ki se izvajajo v podjetju.

Slika 17: Naslovnica publikacije »Aktualno za sodelavce Revoza«
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3.2.1.4 Revozov klub

Na sliki 18 se nahaja Revozov bilten Revozov klub, ki izhaja enkrat mesečno. V
štiristranskem biltenu so vsebine o Rekreativnem društvu Revoz (članki o športnih
udejstvovanjih revozovcev, dogodki, organizirani za člane društva …), o delavskih
športnih igrah (rezultati in uvrščenost revozovcev), o dogodkih, ki jih v Revozu
organizirajo v sklopu mreže Women@Renault, o sponzorstvih in donacijah Revoza,
obiskih v podjetju, in povzetek aktualnega članka, ki so ga v medijih objavili o Revozu.

Slika 18: Prva stran biltena »Revozov klub«

3.2.1.5 Spletna stran revoz.si

Glavni namen spletne strani revoz.si je seznaniti obiskovalca spletne strani s
podjetjem Revoz, z njegovo zgodovino, oddelki in izdelki, z obrazci za obisk podjetja,
s sponzorstvi ali donacijami, tam je tudi obrazec za zaposlitev.
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Namen strani ni prodaja Renaultovih izdelkov, temveč predstavitev podjetja Revoz.
Na sliki 19 je prikazana stara spletna stran podjetja Revoz.

Slika 19: Stara spletna stran podjetja Revoz

3.2.1.6 Posodobitev grafične linije ostalih komunikacijskih elementov

Podjetje Revoz velikokrat obiščejo lastniki in vlagatelji, na dan odprtih vrat pa tudi
prebivalci Novega mesta, zato imajo vedno pripravljeno aktualno PowerPoint
predstavitev, ki je prikazana na sliki 20.

Slika 20: Prikaz zgodovine v predstavitvenem gradivu podjetja Revoz
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3.3 POSODOBITEV IN PREOBLIKOVANJE VIZUALNIH KOMUNIKACIJ
Aplikacija InsideʼR je prišla v uporabo v podjetju, ravno ko smo opravljali praktično
usposabljanje. Po navodilih delovne mentorice in vodje projekta je bilo potrebno
zasnovati grafično podobo aplikacije. Potrebno je bilo narediti osnovne elemente oz.
predloge, katere bodo koristili za objave fotografij, videoposnetkov, obvestil in ostalo.
Po pregledu celostne grafične podobe in elementov, ki so se nahajali na spletni strani
BrandHub, smo zasnovali predloge, ki jih je na koncu potrdila delovna mentorica in so
v uporabi v podjetju (slike 21–23).
Naš predlog je bil tudi preoblikovanje vsebine na informacijskih zaslonih. Vsebina v
PowerPoint dokumentu ni bila prilagojena na razmerje sodobnih ekranov (slika 16).
Najprej smo spremenili razmerje med širino in višino in prilagodili obstoječo vsebino.
Nato smo zamenjali obstoječo pisavo in dodali grafične elemente za sodobnejši videz
(slika 24).
Dosedanji publikaciji nista bili oblikovani v skladu s celostno grafično podobo skupine
Renault (sliki 17 in 18), zato smo na pobudo delovne mentorice preoblikovali publikaciji
(sliki 25 in 26). Pri tem smo morali upoštevati uporabo pisav glede na celostno grafično
podobo podjetja in nabor pisav, ki so dostopne na računalnikih v podjetju. Glavni
namen preoblikovanja publikacij, poleg vizualne podobe, je bil, da bodo lahko
zaposleni v Službi za komuniciranje in javne zadeve enostavno in hitro vsak mesec
na našo oblikovano predlogo postavili nove aktualne članke in zamenjali fotografije.
Eden izmed naših predlogov za osvežitev podobe podjetja je bila tudi prenova spletne
strani. Prejšnja spletna stran je bila po mnenju vodje in zaposlenih v Službi za
komuniciranje in javne zadeve neprimerna in zastarela, saj ni bila prilagojena
sodobnemu formatu računalniških in mobilnih zaslonov in ni bila interaktivna, kar je
prikazano na sliki 19.
Posodobili smo še ostale komunikacijske elemente. Eden izmed njih je bila
predstavitev podjetja. Vsebino obstoječega dokumenta (slika 20) je bilo potrebno
ohraniti. Grafične elemente in obliko smo spremenili, da bi predstavitev delovala bolj
sodobno, kot je predlagala delovna mentorica (slika 28).
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4 REZULTATI Z RAZPRAVO
4.1 APLIKACIJA INSIDEʼR
Za aplikacijo InsideʼR smo izdelali osnovne grafične elemente – pasice, rastrske
slikovne formate in predloge za obvestila. Vsi elementi so bili narejeni v programu
Microsoft PowerPoint, po navodilih delovne mentorice in zaposlenih v Službi za
komuniciranje in javne zadeve.
Pasice so bile narejene v ležeči usmerjenosti in razmerju 16 : 9, saj so predstavljale
le glavo objave in niso bile namenjene za objavo kot samostojen element. Pasico smo
oblikovali tako, da je ena tretjina elementa vsebovala rumeno pantone barvo, ki je
navedena v celostni grafični podobi Skupine Renault. Nad rumenim pravokotnikom
smo dodali logotip, ki bo predstavljal, v katero kategorijo spada objava. Na sliki 21 sta
prikazani dve oblikovani pasici: za Rekreativno društvo Revoz in za obvestilo o delovni
soboti.

Slika 21: Premikajoči se rastrski slikovni format in pasica

Obvestila smo naredili v pokončni usmerjenosti in razmerju 9 : 16, saj smo želeli, da
objava zapolni celoten ekran mobilnega telefona. Na spletni strani BrandHub smo
našli smernice za izdelavo obvestil in jim sledili pri oblikovanju obvestil, ki so prikazana
na sliki 22. Na obvestilu se nahajajo logotip Skupine Renault, fotografija, ki se
navezuje na vsebino obvestila, besedilo z vsebino, naslov obvestila in zgoraj levo v
kotu ime rubrike. Pod fotografijo se nahaja rumena linija, ki delno uokviri besedilo na
desni strani. Za besedilo smo izbrali pisavo arial, saj je edina, navedena v celostni
grafični podobi, dostopna zaposlenim v podjetju.
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Slika 22: Obvestilo za cepljenje in obvestilo o opravljeni presoji

Na sliki 23 je prikazana objava, ki poleg statičnega besedila vsebuje še fotografijo.
Predlagali smo, da so vse fotografije v ležeči usmerjenosti in razmerju 16 : 9, da še
vedno ostane dovolj prostora za besedilo. Prikazana sta tudi objava z
videoposnetkom, ki je objavljen na portalu Youtube, in statično besedilo. Za glasbeno
podlago v videoposnetku smo uporabili licenčne glasbene podlage, ki so jih odobrili v
Skupini Renault, in kadar so videoposnetki vsebovali niz več fotografij, smo uporabili
enake prehode, za estetski vidik.
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Slika 23: Objava s fotografijo in objava s povezavo na posnetek

Vse grafične elemente smo izdelali z navodili delovne mentorice. Pri zagonu nove
aplikacije smo morali zasnovati vse elemente in postaviti »temelje« aplikacije. Vodja
projekta aplikacije nam je dala podrobnejša navodila in vmesne komentarje. Elemente
smo morali oblikovati enostavno, saj morajo biti primerni za nadaljnjo uporabo
zaposlenih v Službi za komuniciranje in javne zadeve, kjer nimajo dostopa do
oblikovalskih programov. Vse naše odločitve, sprejete za slog oblikovanja, barve in
tipografijo, so temeljile na celostni grafični podobi Skupine Renault in lastnem občutku
za estetiko. Ko smo zaključili z oblikovanjem grafičnih elementov, smo jih predstavili
na skupnem sestanku z delovno mentorico in zaposlenimi v Službi za komuniciranje
in javne zadeve. Povratni komentarji na naše oblikovanje so bili, da je vsebina
prikazana enostavno, zanimivo in pritegne uporabnika aplikacije. Dosegli smo želeni
cilj in predloge oblikovali tako, da jih lahko še naprej uporabljajo zaposleni.

4.2 INFORMACIJSKI TV-EKRANI
Na sliki 24 sta prikazani dve vsebini, ki smo ju oblikovali za prikaz na informacijskih
TV-ekranih. Uporabili smo format, primeren za prikaz na sodobnih zaslonih – ležeča
usmeritev in razmerje 16 : 9. Ozadje smo pustili belo zaradi boljše preglednosti
vsebine, saj so informacijski TV-ekrani namenjeni za gledanje z večjih razdalj. Za
besedilo smo izbrali pisavo arial, predlagano v celostni grafični podobi, za naslove pa
arial black, saj so tako naslovi preglednejši in vidni. Poleg Groupe Renault in
Revozovega logotipa smo po navodilih delovne mentorice morali dodati tudi označbo
Renault Internal, kar pomeni, da je prikazana vsebina namenjena samo zaposlenim v
podjetju. Uporabili smo rumeno in črno barvo, ki sta predlagani za uporabo v celostni
grafični podobi. Pri oblikovanju vsebine za vreme smo izbrali ikone s spleta, saj jih na
spletni strani BrandHub niso objavili.
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Slika 24: Oblikovano obvestilo in vreme

Ko smo oblikovali celotno PowerPoint predstavitev in jo pretvorili v format MPEG 4,
smo jo preskusili z objavo na informacijskih ekranih. Pomembno je bilo, da je bila
vsebina jedrnata in berljiva z večje razdalje. Zaposleni in delovna mentorica so potrdili
naše oblikovanje in predloge so od takrat naprej v uporabi za informacijske zaslone v
službah in proizvodnji podjetja.

4.3 PUBLIKACIJI AKTUALNO ZA SODELAVCE IN REVOZOV KLUB
Publikaciji, ki sta namenjeni za interno komuniciranje, smo tako kot ostale elemente
oblikovali v programu Microsoft PowerPoint. Na spletni strani BrandHub so imeli
navedene smernice za oblikovanje le eksternih revij, zato smo ti dve interni publikaciji
oblikovali v skladu s celostno grafično podobo Skupine Renault. Format obeh
publikacij je bil A4. Za naslov smo pri obeh publikacijah uporabili Revozovo rumeno
barvo, ki je objavljena na strani BrandHub. Uporabili smo tudi vzorec, ki je sicer
namenjen za ozadja predstavitev v PowerPointu. Obrezali smo ga in ga uporabili kot
estetski element na vrhu in dnu obeh publikacij.
Na sliki 25 se nahaja publikacija Aktualno za sodelavce Revoza. Besedilo in ikone na
publikaciji so bile premajhne in neberljive. Na prvi strani so se nahajali nepotrebni
elementi, ki so preusmerjali pozornost od glavnega sporočila na naslovnici, kar je
prikazano na sliki 17. Publikacijo smo posodobili tako, da smo povečali glavno
fotografijo in ikone, ki napovedujejo, kaj bodo lahko v publikaciji prebrali. Z odobritvijo
delovne mentorice smo odstranili odvečne grafične elemente, ki so bili na naslovni
strani moteči. Uporabili smo linearno pisavo read, saj se nam je zdela najprimernejša
zaradi berljivosti in estetskega videza. Temno siv vzorec smo pri tej publikaciji
uporabili za ozadje imena publikacije. Ker se v vsaki številki publikacije Aktualno za
sodelavce Revoza nahaja manj elementov in je vsebina člankov bolj jedrnata, smo
imeli več prostora za povečanje ikon, besedila, fotografije in ostalih grafičnih
elementov (vzorec). Na spodnjem desnem robu smo dodali številko strani.
Publikacija Revozov klub ni bila v skladu s celostno grafično podobo. Pisava, barve in
ostali grafični elementi so bili prenatrpani in videz publikacije ni bil privlačen, kar je
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prikazano na sliki 18. Na sliki 26 je naš predlog za oblikovanje biltena Revozov klub.
Na naslovni strani se vsak mesec nahaja glavna zgodba. V tej številki biltena je bil to
Ljubljanski maraton. Na vrhu smo dodali veliko fotografijo, ki zaposlene pritegne k
branju biltena. Z odobritvijo delovne mentorice smo lahko izbrisali rubriko »na štartu«,
saj je ta prevzela pozornost glavne zgodbe. Za pisavo smo uporabili read, ki je
navedena v celostni grafični podobi. Temno siv vzorec, ki se je nahajal na spletni strani
BrandHub, smo obrezali in ga kot linije dodali pri naslovu in na dnu prve strani. Na prvi
strani mora biti po navodilih delovne mentorice najopaznejša fotografija, zato smo jo
povečali, da sega do polovice strani. Za naslov smo izbrali sredinsko poravnavo, da
ostane enak bel prostor na levi in desni strani naslova. Za besedilo smo izbrali levo
poravnavo. Pod besedilom smo dodali fotografijo, ki smo jo obrezali na ožji format
zaradi pomanjkanja prostora in estetskega videza. Na spodnji desni rob smo dodali
številko strani.
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Slika 25: Posodobljena publikacija »Aktualno za sodelavce Revoza«

26

Slika 26: Posodobljena publikacija »Revozov klub«

4.4 SPLETNA STRAN
Služba za komuniciranje in javne zadeve je za oblikovanje nove spletne strani izbrala
agencijo Mediodrom iz Novega mesta. Na skupnih sestankih smo z našo pomočjo
naredili idejno zasnovo prenove spletne strani in upoštevali celostno grafično podobo
Skupine Renault. Glavne barve se ujemajo z barvami logotipa, na stran pa smo dodali
monokromatski logotip Groupe Renault Revoz. Stran smo prilagodili za računalniške,
mobilne in tablične ekrane. Zaradi boljše preglednosti na ekranih smo izbrali pisavo
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read. Stran je tudi v procesu prevajanja v angleški jezik. Na sliki 27 je prikazana
trenutna preoblikovana spletna stran, ki je že v uporabi.

Slika 27: Preoblikovana spletna stran podjetja Revoz

Za oblikovanje spletne strani smo se dogovarjali z agencijo, ki je bila zadolžena za
preoblikovanje že obstoječe strani. Pregledali smo ostala konkurenčna podjetja na
trgu, da ugotovimo smernice in grafične elemente, ki pritegnejo obiskovalce spletne
strani. Z agencijo smo pregledali in preučili celostno grafično podobo Skupine Renault
in agencija je nato oblikovala sodobno spletno stran. Za besedilo in naslove smo izbrali
pisavo read, ki je navedena v celostni grafični podobi in namenjena za branje na
računalniških zaslonih, saj je dovolj pregledna. Fotografije smo poiskali v Revozovem
arhivu, besedilo smo napisali s pomočjo delovne mentorice. Za vse ostalo je bila
zadolžena agencija. Na skupnih tedenskih sestankih smo pregledali, kako poteka
projekt posodobitve spletne strani.

4.5 OSTALI GRAFIČNI ELEMENTI
Na sliki 28 je prikazan posodobljen videz predstavitvenega gradiva za obiskovalce.
Gradivo smo posodobili po navodilih delovne mentorice. Za bolj estetski videz smo za
časovno os izbrali sivo barvo in bolj pregledno razporedili elemente po letnicah.
Nekatere letnice se nahajajo višje na strani in nekatere nižje za bolj razgiban videz.
Vsebino in fotografije smo ohranili iz lanskega predstavitvenega gradiva, ki je
prikazano na sliki 20. Nekatere fotografije smo zamenjali s kakovostnejšimi
fotografijami, ki imajo boljšo ločljivost. Pregledali smo smernice oblikovanja za prikaz
zgodovine po letnicah in oblikovali moderno predstavitveno gradivo z namenom, da
obiskovalce pritegne in navduši.
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Slika 28: Preoblikovana vsebina za predstavitveno gradivo podjetja Revoz

Na sliki 29 je prikazan plakat, ki je predstavljal podjetje Revoz na tednu robotike, ki je
potekal na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, kjer so bila predstavljena izbrana
podjetja, ki v svojih delovnih procesih uporabljajo robote. Plakati so bili razstavljeni od
13. 11. do 12. 12. 2018. Organizator je bil Inštitut Jožef Stefan. Za podjetje Revoz smo
po navodilih delovne mentorice in vodje projekta oblikovali plakat v programu Adobe
InDesign. Format plakata je bil 1000 × 1500mm. Uporabili smo logotip Groupe Renault
Revoz, črne in rumene linije za estetski videz, logotipe vseh sodelujočih na tednu
robotike in fotografije, ki so nastale v podjetju Revoz. Logotip Groupe Renault Revoz
smo postavili na vrhu in uporabili sredinsko poravnavo. Z velikim logotipom smo želeli,
da mimoidoči takoj vedo, katero podjetje je predstavljeno na plakatu. Vsebina plakata
je nastala z namenom, da mimoidoče na letališču pritegne. Uporabili smo kratka in
zanimiva dejstva o podjetju Revoz. Poudarili smo števke, ki predstavljajo pomembne
podatke v besedilu. Za ozadje plakata smo po navodilih vodje projekta izbrali
fotografijo, ki je nastala v proizvodnji oddelka za sestavo in varjenje karoserij. Za
besedilo smo izbrali linearno pisavo, saj smo želeli, da je besedilo berljivo in vidno z
večje razdalje. Pri zgornji fotografiji smo za besedilo izbrali desno poravnavo, ker smo
pri spodnjih dveh fotografijah izbrali levo poravnavo, da plakat deluje uravnovešen. Pri
sredinski fotografiji smo izbrali desno poravnavo, da na plakatu ni ostalo preveč
praznega prostora.
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Slika 29: Plakat Podjetja Revoz na tednu robotike

Na sliki 30 sta prikazana plakata, ki smo ju oblikovali, ko je podjetje Revoz vstopilo v
obdobje zaupnosti zaradi proizvodnje novega avtomobila. Navodila za oblikovanje je
podala delovna mentorica. Glavni namen plakatov je bil opozarjanje zaposlenih o
prepovedanem fotografiranju in deljenju internih dokumentov. Plakata smo izdelali po
navodilih vodje projekta, v programu Adobe Indesign, saj sta bila plakata tiskana na
velik format in je bilo potrebno dokumenta pripraviti za tisk ustrezne kakovosti. Na
obeh plakatih smo uporabili slike pokritih avtomobilov, ki nakazujejo obdobje
zaupnosti. Slike pokritih avtomobilov so se nahajale na spletni strani BrandHub. Na
prvem plakatu (slika 30, levo) smo izbrali sredinsko poravnavo za naslov in besedilo,
saj plakat ni vseboval veliko besedila. Med besedilom smo izbrali večji razmik, da
zapolnimo bel prostor. Uporabili smo velike ikone in jih prečrtali z močno rdečo barvo,
ki smo jo izbrali tudi za besedo »prepovedano«, da dosežemo želeni učinek plakatov.
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Želeli smo, da se zaposleni zavedajo prepovedi fotografiranja in objavljanja na
socialna omrežja. Na drugem plakatu (slika 30, desno) smo za naslov izbrali sredinsko
poravnavo, za besedilo pa poravnavo na levo naslonilo v dveh stolpcih, saj je bilo na
plakatu veliko besedila. Zaradi estetskega vidika smo del naslova izbrali v rumeni
barvi, v kateri smo tudi dodali linijo in na koncu krepko besedilo, ki opozarja zaposlene.
Med in nad besedilom smo dodali ikone, ki se navezujejo na besedilo. Ikone, ki niso
bile objavljene na spletni strani BrandHub, smo poiskali sami na spletu.

Slika 30: Plakata za obdobje zaupnosti

Na sliki 31 je prikazan obojestranski plakat, na katerem je predstavljena ponudba
rekreacije v letu 2018/19 za vse člane Rekreativnega društva Revoz. V arhivu so imeli
lanski plakat še vedno shranjen, tako da smo ga samo posodobili, dodali logotip in
ikone s spleta ter povečali besedilo za dve tipografski enoti (z 10 na 12 t..e.), da je bil
plakat preglednejši. Za format smo izbrali razmerje 9 : 16, saj je bil plakat namenjen
za objavo v mobilni aplikaciji InsideʼR. Za naslov smo izbrali sredinsko poravnavo, za
besedilo pa levo poravnavo v dveh stolpcih, zaradi količine besedila. Naslove smo
označili z rumeno barvo, da jih lahko hitro ločimo, saj v besedilu zaradi količine ni bilo
veliko razmaka med vrsticami. Pomembne informacije smo pobarvali z rdečo barvo,
podrobnosti pa z modro.
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Slika 31: Ponudba rekreacije

Na sliki 32 so prikazani primeri bidonov z logotipom clio. Po navodilih delovne
mentorice smo v programu Adobe Photoshop umestili obstoječe clio logotipe in iz
kataloga promocijskih materialov izbrali primerne bidone. Izbrali smo bidone, narejene
iz kakovostnejših polimernih materialov zaradi ekološkega vidika in različnih barv.
Bidoni so morali biti privlačni in barviti. Logotip smo postavili na bidon vertikalno in ga
povečali na tako velikost, da je viden z večje razdalje. Idejno zasnovo smo nato poslali
dobavitelju in njihov grafični oblikovalec je vektorski logotip umestil na bidone.

Slika 32: Bidoni z logotipom clio
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Na sliki 33 (levo in sredinsko) sta prikazani skodelici z logotipom InsideʼR in twingo.
Po navodilih delovne mentorice smo v programu Adobe Photoshop umestili logotipe
in izbrali skodelice iz kataloga. V katalogu se je nahajalo veliko barvitih skodelic,
vendar smo izbrali rumene, ki se ujemajo z barvo logotipa InsideʼR in twingo. Za
večnamensko držalo za mobilnike (slika 33, desno) smo dodali logotip in simbol »I
love«. Simbol rdečega srca smo našli na spletu, za barvo držala pa smo izbrali črno,
da sta logotip in simbol vidnejša. Držalo je bilo oblikovano z namenom promocije
aplikacije. Za vse spodnje elemente smo naredili idejno zasnovo postavitve logotipov,
dobavitelj in njihov grafični oblikovalec pa je nato oblikoval vektorske logotipe in jih
umestil na promocijske elemente.

Slika 33: Skodelica InsideʼR (levo), twingo (sredinsko) in večnamensko držalo za mobilne telefone (desno)

Na sliki 34 je prikazano udejanjenje idej (sliki 32 in 33). Na sestanku s Službo za
komuniciranje in javne zadeve smo se dogovorili o dokončnem videzu promocijskih
izdelkov in končne predloge poslali dobaviteljem. Trženjski izdelki so bili nato
namenjeni za srečelove, zaposlene v Revozu in nagradne igre.

Slika 34: Udejanjene ideje
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5 ZAKLJUČEK
Uspešna komunikacija je pomembna v vsakdanjem življenju, še bolj pa v podjetjih,
kjer lahko vpliva na odnose med zaposlenimi in končen izdelek podjetja. Težave, ki se
lahko pojavijo pri komuniciranju, lahko izvirajo iz nepoznavanja in neobvladovanja
komunikacijskih veščin, zato je pomembno, da sta tako interna komunikacija v
podjetjih kot tudi eksterna komunikacija podjetja z morebitnimi strankami, izpeljani
uspešno. Podjetje Revoz za interno komunikacijo uporablja informacijske TV-ekrane,
e-pošto, mobilno aplikacijo, publikacijo Aktualno za zaposlene in bilten Revozov klub.
Vodje svoje zaposlene interno obveščajo o delovnih sobotah, dopustih, spremembah
in morebitnih napakah preko e-sporočil ali osebno. Podjetje eksterno komunicira preko
spletne strani, letnega poročila, ki izide vsako leto, socialnih omrežij za Rekreativno
društvo Revoz in pevski zbor ter z mediji na novinarskih konferencah. Zaradi
digitalizacije se je spremenilo komuniciranje s potencialnimi strankami, saj je v
podjetjih veliko poudarka na socialnih omrežjih. Tako so potencialne stranke bolj
dosegljive zaradi digitalizacije, kot so bile v analognih časih. Digitalizacija je prinesla
veliko sprememb tudi pri oblikovanju. Podjetju Revoz smo predlagali veliko novih
vizualnih rešitev in jim omogočili njihovo enostavno uporabo. Boljša vizualna rešitev
pa lahko doprinese k boljši in hitrejši komunikaciji.
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