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IZVLEČEK
Barve so močno komunikacijsko sredstvo, ki vpliva na podzavestno raven ljudi, prenaša
številne pomene in vzbuja različne asociacije. Kot del vsake znamke, ki na današnjem
nasičenem trgu predstavlja več kot le grafični znak, je treba za pravilno izražanje osebnosti in
podobe podjetja premišljeno izbrati vsak element. Grafični oblikovalci morajo dobro poznati
pomen in vpliv posameznega elementa. Z raziskavo, ki je bila izvedena v sklopu magistrske
naloge, smo želeli opozoriti na pomen in ustreznost barv in barvnih kombinacij v znamkah
podjetij, pri čemer smo se osredotočili na bančno dejavnost. Zanimalo nas je, ali obstaja
enoten barvni vzorec znamk v bančni dejavnosti, pri čemer ta barvni vzorec vzbuja asociacije
na vrednote, ki so primerne bančni dejavnosti. V literaturi je modra predlagana kot globalno
najbolj priljubljena barva ne glede na različne atribute in določen barvni vzorec znamk, ki
obstaja v bančništvu. Kot je razvidno v nalogi, odgovori slovenskih potrošnikov in barve
obstoječih bančnih znamk na slovenskem trgu sledijo ugotovitvam v literaturi. Opravili smo
analizo obstoječih bančnih znamk na slovenskem trgu in analizirali, kako slovenski potrošniki
dojemajo barvo in kako jo povezujejo z različnimi dejavnostmi in vrednotami, oblikovali
znamko za namišljeno banko ter se spraševali po njeni najustreznejši barvi ali barvni
kombinaciji. Mnenje, da se ustrezne barve za bančništvo in vrednote, ki so bile izbrane za to
dejavnost, skladajo, smo ovrgli. Z analizo barv in barvnih kombinacij smo potrdili hipotezo, da
barve najbolj prepoznavne slovenske banke vplivajo tudi na končni izbor preferenčne barve za
logotip bančnega podjetja. Barve so mistično področje, ki jih vsak posameznik vidi skozi svoje
oči. Barva skupaj s pravilno strategijo in izbiro ostalih elementov znamke podpira podobo
podjetja, ki naj bi pri izbiri elementov izhajala iz vrednot in podobe, ki jo želi projicirati na trgu.

Ključne besede: asociacije, bančništvo, barva, dejavnost, logotip, znamka
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ABSTRACT
Colour is a powerful means of communication which affects people on a subconscious level,
conveys different meanings and evokes various associations. As part of every brand
representing more than just a graphic symbol on today’s saturated market, it is necessary to
choose each element carefully in order to correctly reflect the company’s identity and image.
Graphic designers need to have a good understanding of the meaning and effects of individual
elements. The aim of the research that was carried out within the scope of the master’s thesis
was to highlight the meaning and adequacy of the colours and colour combinations used in
company brands with focus on the banking industry. The research tried to establish if there
was a common colour pattern used by brands in the banking industry, where this colour
pattern was associated with the values that are appropriate for the banking industry. As
suggested in the literature, blue is the most popular colour globally regardless of the different
attributes and particular colour pattern used in brands, which can be observed in banking. As
shown in the thesis, the responses of Slovenian consumers and the colours of existing banking
brands on the Slovenian market are in line with the findings in the literature. An analysis of
existing banking brands on the Slovenian market was carried out as well as a questionnaire in
order to establish how Slovenian consumers perceive colour and how it is associated with
different trades and values, and a brand for a fictional bank was designed by inquiring about
the most appropriate colour and colour combination for it. The view that the most appropriate
colours for banking correspond with the values which were selected for this trade was refuted.
The results of a colour analysis and analysis of colour combinations support the hypothesis
that the colours of the most recognisable Slovenian bank influence the final selection of
preferential colours for a banking company logo. Colours are a mystical domain, seen
differently through the eyes of every individual. Colour, along with the right strategy and other
brand elements, promotes the company’s image and should be, when choosing these
elements, derived from the values and image the company wishes to convey on the market.

Key Words: associations, banking, brand, colour, logo, trade
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POVZETEK
Današnji trg je nasičen s komunikacijo in promocijo podjetij po številnih kanalih in s številnimi
izdelki, ki ponujajo isto ali podobno rešitev in kakovost. Podjetja zato ne promovirajo več le
oprijemljive, funkcionalne in pomembne koristi za potrošnika, ampak se usmerjajo v mistična
področja čustev, zaznavanja in podobe, zato da bi se med seboj razlikovala. Tržna znamka ni
več le grafični znak. Kot znak obljube kupcu predstavlja skupek vrednot in osebnosti, ki se
nanaša na nabor človeških značilnosti, povezanih s podjetjem. Izoblikovana osebnost podjetju
pomaga, da dosega prave ljudi s pravim sporočilom in se razlikuje od svoje konkurence. Da bi
podjetje imelo znamko, oblikovano skladno s svojo osebnostjo, morajo grafični oblikovalci
dodobra poznati vpliv in pomen vsakega posameznega njenega elementa. V magistrski nalogi
smo se osredotočili na element barve ter skozi raziskavo ugotavljali ustrezne barve in barvne
kombinacije za bančno dejavnost.
Barva je vseprisotna in predstavlja vir informacij – pri izdelkih potrošnikom koristi kot
pomemben namig za prepoznavanje kategorij, spola in razlikovanje med konkurenti. Hkrati je
barva močen element, ki vpliva na podzavestno raven (razpoloženje, čustva) in dojemanje
potrošnikov. Zaradi čustvenega odziva, ki ga imamo ob barvah, so te neposredno povezane z
našim nakupnim obnašanjem. Po drugi strani, pa barva sama ne more prikriti slabo zasnovane
strategije, marveč kot del premišljene strategije skrbi za učinkovitejše trženje. Strategiji je
treba dodeliti barve, ki bodo vzbujale pravilne asociacije, a slednje je povezano z mnogimi
izzivi. Asociacije, povezane z barvami, so po navedbah nekaterih strokovnjakov univerzalne in
podobne, medtem ko se drugi s tem ne strinjajo, zato morajo tržniki dobro preučiti trg in temu
prilagoditi barve grafične podobe. Istočasno je potrebno veliko pozornost nameniti
zapovedanim ali prepovedanim barvam na tujih trgih, da bi se izognili napačni komunikaciji in
s tem izpostavljenosti ter morebitni poslovni škodi.
V različnih dejavnostih se kažejo določeni barvni vzorci znamk in sporočane vrednote podjetij.
Rezultati kažejo, da so za bančno dejavnost najbolj značilne vrednote kot so zaupanje, varnost
in odgovornost. Na področju ustreznih barv za bančno dejavnost se tako literaturni viri kot
tudi izvedena raziskava večinoma skladajo, in sicer da so za bančništvo ustrezne barve modra,
rdeča, zelena, črna in siva. Tako lahko postavljeno hipotezo (H2), da barve bančnih znamk v
Sloveniji sledijo predlaganemu barvnemu vzorcu dejavnosti podjetja Towergate Insurance [1],
delno potrdimo – barve so sicer ustrezne, a se uporabljajo v nekoliko drugačnem zaporedju.
Postavljeni hipotezi H1 in H4 lahko potrdimo, saj so slovenski potrošniki oz. anketiranci kot
viii

prvo najljubšo barvo izbrali modro (H1), glede na dobljene barve in barvne kombinacije za
znamko banke na slovenskem trgu pa ugotovljene barve večinoma sledijo shemi najbolj
prepoznavne slovenske banke (H4). Hipotezo H3 lahko delno potrdimo – preferenčne barve
bančne dejavnosti delno ustrezajo preferenčnim barvam vrednot, ki predstavljajo bančno
dejavnost. Med vsemi atributi se ponavljata modra in zelena barva, delno se pojavlja črna,
medtem ko se siva, rumena, bela in rdeča posamično pojavljajo pri vsakemu atributu.
Številne raziskave potrjujejo, da so barve del podzavesti vsakega posameznika. Vsaka oseba je
podrejena različnim vplivom, kot so kultura, družbeni položaj, starost itd., zato bosta dva
posameznika vedno različno dojemala barve. Na podlagi dobljenih rezultatov v nalogi
predlagamo preferenčne barve za bančno dejavnost, vendar pa preferenca teh barv še vedno
ne pomeni, da bi znamke z barvami, ki ne ustrezajo predlaganim bile manj uspešne. Kot smo
omenili predhodno, morajo podjetja izbrati barve na podlagi svoje osebnosti, vrednot in temu
prilagoditi elemente znamke, med katerimi je tudi barva.
Naloga odpira možnosti za nadaljnje raziskave, v katerih bi preučili, kateri element znamke je
najvplivnejši pri prikazovanju pomena osebnosti in vrednot podjetja. Pomena in pravilne izbire
barve ne gre zanemariti. Potrošniki si namreč v svetu, polnem informacij, ustvarijo svoje
spomine in podobo o izdelku ali storitvi, ki se ob ponovnem srečanju z izdelkom ali storitvijo
vrnejo ter tako povečujejo njegovo prepoznavnost. Barva pri teh spominih igra pomembno
vlogo.

ix

KAZALO VSEBINE
PODATKI O MAGISTRSKEM DELU ................................................................................. IV
ZAHVALA ...................................................................................................................... V
IZVLEČEK ..................................................................................................................... VI
ABSTRACT .................................................................................................................. VII
POVZETEK ................................................................................................................. VIII
KAZALO VSEBINE .......................................................................................................... X
KAZALO SLIK ............................................................................................................... XII
KAZALO PREGLEDNIC ................................................................................................. XIII
1. UVOD ....................................................................................................................... 1
1.1 CILJI IN NAMEN ......................................................................................................................................... 1
1.2 OPREDELITEV PROBLEMA ......................................................................................................................... 2
1.3 DELOVNE HIPOTEZE .................................................................................................................................. 2
1.4 METODE RAZISKOVANJA .......................................................................................................................... 2
1.5 REZULTATI IN PRISPEVEK K STROKI ........................................................................................................... 3

2. STANJE RAZISKAV ..................................................................................................... 4
2.1 PSIHOLOŠKI POMEN IN ASOCIJACIE OB BARVAH ..................................................................................... 4
2.2 BARVNA PREFERENCA .............................................................................................................................. 9
2.2.1 Medkulturne razlike ............................................................................................................................ 9
2.2.2 Razlike med spoloma ........................................................................................................................ 10
2.2.3 Razlike po starostnih skupinah ......................................................................................................... 10
2.2.4 Razlike glede na kontekst.................................................................................................................. 11
2.3 NAJBOLJ IN NAJMANJ PRILJUBLJENE BARVE .......................................................................................... 11
2.4 BARVNI VZORCI ZNAMK V DEJAVNOSTIH ............................................................................................... 12
2.4.1 Bančna dejavnost .............................................................................................................................. 14
2.5 PODJETJA NA DANAŠNJEM TRGU ........................................................................................................... 14
2.5.1 Celostna podoba podjetja ................................................................................................................. 15
2.6 TRŽNA ZNAMKA ...................................................................................................................................... 16
2.6.1 Pomen tržnih znamk danes ............................................................................................................... 17
2.6.2 Simbol ............................................................................................................................................... 18
2.6.3 Tipografija ......................................................................................................................................... 18
2.6.4 Ime .................................................................................................................................................... 19
2.6.5 Barva ................................................................................................................................................. 19
2.7 DOJEMANJE BARVE PRI TRŽENJU ........................................................................................................... 20

3. EKSPERIMENTALNI DEL ........................................................................................... 22
3.1 PRELIMINARNA RAZISKAVA .................................................................................................................... 22
x

3.1.1 Znamke bank na slovenskem trgu .................................................................................................... 22
3.1.2 Barvna analiza ................................................................................................................................... 22
3.2 OBLIKOVANJE ZNAMKE ZA NAMIŠLJENO BANKO ................................................................................... 23
3.3 RAZISKAVA BARVNEGA SISTEMA BANČNE ZNAMKE .............................................................................. 24

4. REZULTATI IN RAZPRAVA ........................................................................................ 26
4.1 BANČNE ZNAMKE NA SLOVENSKEM TRGU ............................................................................................. 26
4.2 BARVNA ANALIZA ................................................................................................................................... 30
4.3 IZBOR BARV ZA ZNAMKO NAMIŠLJENE BANKE ...................................................................................... 37
4.4 PREFERENČNI BARVNI SISTEM BANČNE ZNAMKE .................................................................................. 38

5. ZAKLJUČEK.............................................................................................................. 43
6. LITERATURNI VIRI ................................................................................................... 46

xi

KAZALO SLIK
Slika 1: Kodifikacija barv po Shirley Willet [4] ............................................................................ 4
Slika 2: Barvni vzorci v znamkah podjetij v različnih dejavnostih [1] ....................................... 13
Slika 3: Znamka olimpijskih iger (1914) [28] ............................................................................. 16
Slika 4: Barve znamk izbranih bank na slovenskem trgu, predstavljene v kvadratih ............... 23
Slika 5: Oris znamke za namišljeno banko ................................................................................ 24
Slika 6: Primer iz vprašalnika .................................................................................................... 24
Slika 7: Barve v bančnih znamkah na slovenskem trgu ............................................................ 27
Slika 8: Barve v simbolih bančnih znamk na slovenskem trgu ................................................. 27
Slika 9: Barve tipografij v bančnih znamkah na slovenskem trgu ............................................ 28
Slika 10: Prepoznavnost bank po barvah njihovih znamk ........................................................ 29
Slika 11: Izbira barv glede na razpoloženje anketirancev ........................................................ 30
Slika 12: Prva in druga izbira preferenčnih barv anketirancev ................................................. 31
Slika 13: Izbira preferenčnih barv glede na spol....................................................................... 32
Slika 14: Izbira preferenčnih barv glede na starost .................................................................. 32
Slika 15: Izbira barv za bančno dejavnost ................................................................................. 33
Slika 16: Izbira vrednot za bančno dejavnost ........................................................................... 33
Slika 17: Izbira barve za vrednoto »zaupanje« ......................................................................... 34
Slika 18: Izbira barve za vrednoto »varnost« ........................................................................... 34
Slika 19: Izbira barve za vrednoto »odgovornost« ................................................................... 35
Slika 20: Znamka za namišljeno banko ..................................................................................... 37
Slika 21: Izbrane barve za simbol znamke namišljene banke ................................................... 37
Slika 22: Izbrane barve za tipografijo znamke namišljene banke............................................. 37
Slika 23: Izpis analize COUNT .................................................................................................... 38
Slika 24: Delne preference do barv v sistemu znamke............................................................. 39
Slika 25: Stopnja pomembnosti posameznega dela znamke ................................................... 40
Slika 26: Največkrat izbrane barvne kombinacije za znamko v bančni dejavnosti .................. 41
Slika 27: Najmanjkrat izbrane barvne kombinacije za znamko v bančni dejavnosti ................ 41

xii

KAZALO PREGLEDNIC
Preglednica 1: Asociacije in lastnosti, povezane z barvami ....................................................... 6
Preglednica 2: Izpostavljene vrednote bank, ki poslujejo na slovenskem trgu ....................... 26
Preglednica 3: Pregled rezultatov zastopanosti barv v tržnih znamkah domačih in tujih
analiziranih bank na slovenskem trgu v primerjavi z barvno shemo T. Insurance [1] ............. 29
Preglednica 4: Pregled rezultatov barvne analize .................................................................... 35
Preglednica 5: Korelacijski koeficienti (R2) med posameznimi atributi barvne analize .......... 36
Preglednica 6: Pregled barvnih rezultatov eksperimentalnega dela ....................................... 45

xiii

1. UVOD
Na vse bolj konkurenčnem in nasičenem trgu mora biti komunikacija podjetja skrbno
usmerjena [2]. Znamka je ena izmed najbolj odkritih neverbalnih komunikacijskih sredstev [3],
s katerim podjetje izraža svoje bistvo in vrednote. Definirana je kot skupek elementov (barva,
tipografija, ime in simbol) [3], ki izdelkom in storitvam podjetja dajejo pomen, hkrati pa
omogočajo razlikovanje med tržnimi znamkami ali podjetji in njihovo prepoznavanje. Pri
razvoju celostne grafične podobe podjetja je znamka osnovni in temeljni element [3], zato
morajo biti elementi znamke dobro premišljeni, da lahko podjetje uspešno komunicira
navzven ter se razlikuje od konkurence.
Pravilna komunikacija skozi znamko je pomembna tudi zaradi hitrejšega povezovanja podjetja
s ciljno skupino. Ljudje se pogosto odločijo za nakup na podlagi dojemanja ali identificiranja s
tržno znamko podjetja in ne zaradi izdelka samega [3]. Na dojemanje izdelka ali znamke v
največji meri vpliva vid, ki je najpomembnejši izmed petih človeških čutov [4]. V prvih
90 sekundah si podzavestno ustvarimo predstavo o izdelku ali znamki, približno 60–
90 odstotkov te predstave pa temelji na barvah [5], zato je vizualna podoba vsakega podjetja
pomembno strateško orodje.
Barva je zaznava določenega dela vidnega spektra svetlobe. Na zaznavanje barve vpliva
razvitost fotoreceptorjev v očesu, na dojemanje barve pa vplivajo številne druge lastnosti [6]
opazovalca, kot so starost, spol, izobrazba, kultura, počutje itd. Barve vplivajo na naše
razpoloženje in občutke – pozitivno ali negativno – in prav tako imajo svoj psihološki pomen,
vendar se ta zaznava razlikuje od človeka do človeka.
V podjetjih razumejo, da je pravilna izbira barv za znamko zelo pomembna, zato se v
posameznih dejavnostih kažejo določeni barvni vzorci. To pomeni, da so izbrane barve, ki
najbolje opisujejo podjetje in izražajo njegove vrednote, značilne tudi za dejavnost, v kateri
posluje.

1.1 CILJI IN NAMEN
V magistrskem delu se osredotočamo na barvni element znamke. Namen magistrskega dela
je ugotoviti, katere barve ali barvne kombinacije slovenski potrošniki dojemajo kot
najustreznejše za grafično oblikovano znamko v bančni dejavnosti in ali ljudje izbrane barve
povezujejo z vrednotami, ki so značilne za to dejavnost. Naši cilji so analizirati obstoječe
znamke bank na slovenskem trgu, izvesti anketo, s katero smo želeli ugotoviti, kako slovenski
1

potrošniki dojemajo barve, oblikovati znamko za namišljeno banko in s conjoint analizo (angl.
conjoint analysis) pridobiti odgovor o tistih barvah in barvnih kombinacijah, ki jih slovenski
potrošniki uvrščajo med primerne za znamke v bančni dejavnosti.

1.2 OPREDELITEV PROBLEMA
Barva je eden izmed elementov vsake znamke in predstavlja vir informacij. V nalogi
raziskujemo, kakšne asociacije vzbujajo barve ter kako naj grafični oblikovalci in podjetja
izberejo pravilno barvo za svojo znamko glede na dejavnost, v kateri poslujejo.

1.3 DELOVNE HIPOTEZE
Delovne hipoteze v raziskavi so:
•

Hipoteza 1: Najbolj priljubljena barva med slovenskimi potrošniki je modra, kar
pomeni, da tudi v Sloveniji sledimo »fenomenu modre barve« [7] (angl. blue
phenomenon).

•

Hipoteza 2: Barve v znamkah bank v Sloveniji sledijo predlaganemu barvnemu vzorcu
dejavnosti podjetja Towergate Insurance [1].

•

Hipoteza 3: Preferenčne barve v bančni dejavnosti ustrezajo preferenčnim barvam
vrednot, ki predstavljajo bančno dejavnost.

•

Hipoteza 4: Ugotovljene preferenčne barve za znamke bank v Sloveniji ustrezajo
barvam znamke najbolj prepoznavne slovenske banke.

1.4 METODE RAZISKOVANJA
S preliminarno analizo smo naredili pregled izbranih obstoječih bank in njihovih znamk na
slovenskem trgu. Pri tem smo uporabili spletne vire (dokumente celostnih grafičnih podob,
znamke na spletnih straneh itd.) posameznih bank. Za določanje preferenčnih barv slovenskih
potrošnikov, preferenčnih barv in vrednot za bančno dejavnost, preferenčnih barv za
posamezno vrednoto in prepoznavnost bank na slovenskem trgu na podlagi barve znamke
smo izdelali spletni vprašalnik. Z analizo smo pridobili ustrezne podatke, na podlagi katerih so
bile izbrane barve za znamko namišljene banke. Znamko smo oblikovali v programu Adobe
Illustrator. Preferenčnost barvnih kombinacij v znamki smo nato preverili s conjoint analizo,
za katero smo uporabili metodo izbire CBC (angl. Choice-based Conjoint). Statistično obdelavo
podatkov smo izvedli najprej v programu Microsoft Excel in nato s pomočjo programa
Statistical Product and Service Solutions (SPSS).
2

1.5 REZULTATI IN PRISPEVEK K STROKI
Vsi elementi znamke podzavestno vplivajo na naše dojemanje in odločitve ter skupaj tvorijo
celoto oz. znamko, ki neverbalno komunicira z nami. Da bi dosegli pravilno komunikacijo,
morajo grafični oblikovalci poznati vpliv in pomen vsakega elementa v znamki in ga znati
pravilno prilagoditi podjetju, njegovim vrednotam in dejavnosti, v kateri posluje. Raziskava
omogoča vpogled v pomen in vpliv barvnega elementa znamke za različne dejavnosti s
poudarkom na bančni dejavnosti.

3

2. STANJE RAZISKAV
2.1 PSIHOLOŠKI POMEN IN ASOCIJACIE OB BARVAH
Barva je vseprisotna in predstavlja vir informacij. Pomen, povezan z različnimi barvami, je
pomemben za tržnike, saj so orodja, ki se uporabljajo za sporočanje podobe tržne znamke,
mehanizmi prenosa pomena. Če potrošniki povezujejo določene pomene s posameznimi
barvami in barvnimi kombinacijami, lahko menedžerji izberejo barve, ki najbolje ustrezajo
strategiji podobe njihovega podjetja, znamke ali izdelka [2].
Barve simbolizirajo abstraktne pojme, ki s svojimi lastnostmi vplivajo na psihologijo in čustva
posameznika [4]. Na področju psihologije barv raziskovalka Wright [8] poudarja, da obstaja
velika razlika med psihološkim pomenom barve in barvno simboliko. Zgodovinsko gledano je
to, kar pogosto opisujemo kot barvno psihologijo, pravzaprav barvna simbolika – zavestne
asociacije, ki smo jih naučeni. Predlaga, da imajo osnovne barve temeljne psihološke lastnosti,
ki so univerzalne ne glede na to, kateri odtenek, ton ali nianso uporabljamo. Vsaka od njih ima
potencialno pozitivne ali negativne psihološke učinke. Kateri od teh učinkov je ustvarjen, je
odvisno od razmerij znotraj barvnih kombinacij. Kodifikacija barv avtorice Willett [4]
predstavlja pomemben temelj za razlago lastnosti barv (Slika 1). Zunanji krog vključuje
pozitivne lastnosti kreativnost in entuziazem, ljubezen do samega sebe, pozornost in
zavedanje, velikodušnost in zadovoljstvo, razjasnitev in red ter vodenje in obvladovanje. Drugi
krog predstavlja šest osnovnih čustev, in sicer jezo, sramoto, strah, pohlep, zmedenost in moč.
Tretji krog predstavlja negativne lastnosti, in sicer bes, ponižanje, preplah, kopičenje,
tekmovalnost in nemoč. Notranji krog predstavlja depresijo, mešanico vseh negativnih
lastnosti.

Slika 1: Kodifikacija barv po Shirley Willet [4]
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Pri vplivu na počutje posameznika predstavljajo barvne kombinacije raziskovalcem še večjo
neznanko. Različne lastnosti posamezne barve (odtenek, nasičenost, svetlost) predstavljajo
številne možne kombinacije in različne vplive na posameznika. Raziskovalci kljub temu
podajajo nekaj smernic:
•

Temni odtenki, kot sta temno gozdno zelena in mornarsko modra, so dostojanstveni in
profesionalni.

•

Svetli odtenki večine barv, kot sta roza in svetlo modra, delujejo nežno in eterično [9].

Chang in Lin [4] povzemata številne raziskave na področju psihologije barv in njihovih
lastnosti. Ob pregledu ostalih raziskav lahko zaključimo, da obstajajo medsebojna strinjanja
oz. nestrinjanja med raziskavami (Preglednica 1). Psihološki pomeni in asociacije ob barvah
so ključnega pomena za menedžerje, oblikovalce in odločevalce, ki želijo uspešno tržiti svoj
izdelek ali storitev.
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Preglednica 1: Asociacije in lastnosti, povezane z barvami
BARVNA TEORIJA
BARVA

LASTNOST

pozitivna

Barvni krog (Goethe)

Pomen barve

Pomen barve (barvni

Kodifikacija barv

Psihologija barv (Birren) Psihologija barv (Wright) [8]

Psihološke osnove – barve

[4]

(Cortes) [4]

krog) [4]

(Willet) [4]

[4]

(Repovš) [10]

resnost, dostojanstvo,

aktivno, čustveno

strast

navdušenje

strast, ljubezen, toplota

eleganca/šarm

pogum, moč, toplina, energija,

sreča, agresivnost, impulzivnost,

stimulacija, moškost, navdušenje

optimizem, moč, moškost,

RDEČA

mobilnost, strast
negativna

/

žaljiv, osramočen

čustvo

zaupanje

jeza, ljubezen

žaljiv, pogumen

bes

nevarnost, jeza

kljubovanje, agresivnost, napetost

eksplozivnost, smrt, vojna,

jeza

navdušenje, energija

/

/

ponos

sreča, navdušenje

fizično udobje, hrana, toplina,

komunikacija, ženitev, organsko,

varnost, čutnost, strast, obilje,

ambicija, vedrost, bogastvo

anarhija, hudič, kri

čustveno, intenzivno,
agresivno, jeza

ORANŽNA

pozitivna

energična, topla,

ambicioznost

modrost, želja

pasivna

zabava
negativna

dražljivo

utrujenost

prevlada, nezaupanje

sramota

agresivnost, aroganca

prikrajšanje, frustracija,

čustvo

sreča, moč

radost, odločnost

radost, sreča

sramota

sreča, energija

pozitivna

čistost, prijetnost

živahno, energično

svežina

zavedanje

radost, sreča, optimizem optimizem, prepričanje,

zlovoljnost

lahkomiselnost, nezrelost
/

samozavest, čustvena moč,

/
veselost, razsvetljenost, sončnost,
inteligenca, akcija, mladost

RUMENA

prijaznost, ustvarjalnost
negativna

/

previdnost

bolezen, ljubosumje

panika

/

neracionalnost, strah, čustvena

strahopetnost, izdaja

krhkost, depresija, tesnoba,
samomor
čustvo

radost

strah, sreča/radost

radost, sreča

strah

strah pred sončno

/

/

svetlobo, radost, sreča,
optimizem, inteligenca
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Nadaljevanje Preglednice 1
BARVNA TEORIJA
BARVA

LASTNOST

ZELENA

pozitivna

Barvni krog (Goethe)

Pomen barve

Pomen barve (barvni

Kodifikacija barv

Psihologija barv (Birren) Psihologija barv (Wright) [8]

Psihološke osnove – barve

[4]

(Cortes) [4]

krog) [4]

(Willet) [4]

[4]

(Repovš) [10]

mirno, nevtralno

mirno, nevtralno

dobro zdravje, rast

zadovoljstvo

narava, mladost,

harmonija, uravnoteženost,

narava, rodnost, življenje, upanje,

rodnost

osvežitev, univerzalna ljubezen,

blagostanje, stabilnost, varnost

počitek, obnova, pomiritev,
okoljska zavest, ravnovesje, mir
negativna

/

pohlep, bolezen

nered, bolezen, zavist

kopičenje

hladnost, ljubosumje

čustvo

mir

vera, pohlep

pohlep

pohlep

hladnost, narava

pozitivna

udobje

zvestost,

razumevanje

jasnost

MODRA

tradicionalno

dolgčas, stagnacija, plehkost,

razpadanje, plesen, sovražnik,

izčrpanost

ljubosumje

X

X

mir, umirjenost,

inteligenca, komunikacija,

poduhovljenost, ženskost,

zaupanje, zaupanje

zaupanje, učinkovitost, mirnost,

konservatizem, pobožnost, pravica,

dolžnost, logika, hladnost,

racionalnost, pasivizem, mir,

premišljenost, mirnost

zadovoljstvo, higiena

hladnost, zadržanost, vzvišenost,

melanholija, temačnost, dvom

negativna

hladno

potrtost

depresija

hitenje

hladnost

čustvo

žalost

samozavest, žalost

zaupanje

zmeda

depresija, hladnost,

pomanjkanje čustev, neprijaznost
/

/

duhovno zavedanje, zadržanost,

kraljevskost, lojalnost, moč,

vizija, razkošje, pristnost, resnica,

spomini, resnica, religija

umirjenost

VIJOLIČNA

pozitivna

aktivno

vodenje, pasivno

nostalgija, romantika

vodenje

kraljestvo, ustvarjalnost

kakovost
nega

nemirnost

aroganca, žalost

razočaranje

nemoč

skrivnost

tivna
čustvo

nelagodje

introspektivno,

žalost

moč

vnetost, skrivnost

introvertiranost, dekadenca,

pohlep, dekadenca, pokora, žalost,

zatiranje, manjvrednost

skrivnost

/

/

melanholično
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Nadaljevanje Preglednice 1
BARVNA TEORIJA
BARVA

LASTNOST

BELA

ČRNA

pozitivna

Barvni krog (Goethe)

Pomen barve

Pomen barve (barvni

Kodifikacija barv

Psihologija barv (Birren)

[4]

(Cortes) [4]

krog) [4]

(Willet) [4]

[4]

/

/

eleganca

/

modernost, moč,

prefinjenost, glamur, varnost,

neprodornost, razlikovanje,

eleganca

čustvena varnost, učinkovitost,

eleganca, temnost

Psihologija barv (Wright) [8]

Psihološke osnove – barve
(Repovš) [10]

snov
negativna

/

/

smrt

/

strah, jeza, žalost,

zatiranje, hladnost, grožnja, hudost smrt, bolezen, obup, zanikanje,

obžalovanje

notranja tišina, zlo, greh

čustvo

/

/

moč

/

moč, stil, eleganca

/

/

pozitivna

/

/

čistost, varnost

/

čistost, mir, nedolžnost,

higiena, sterilnost, jasnost, čistost,

čistost, osvežitev, popolnost,

čistoča

čistoča, preprostost, prefinjenost,

neskončna svoboda, resnica

učinkovitost
negativna

/

/

/

/

ponižnost, sterilnost

čustvo

/

/

/

/

nedolžnost, čistoča,

sterilnost, hladnost, ovire,

praznina, absolutna tišina, prazen

neprijaznost, elitizem
/

/

resnost, toplina, narava,

organskost, trdnost, moškost,

zemeljskost, zanesljivost, podpora

zemeljskost, kompaktnost, zdravje,

preprostost

SIVA

RJAVA

pozitivna

negativna

/

korist
pomanjkanje humorja, teža,

vulgarnost, neplodnost, uboštvo

pomanjkanje prefinjenosti
čustvo

/

/

pozitivna

psihološka nevtralnost

avtonomija, nevtralnost

negativna

pomanjkanje samozavesti, vlaga,

neodločnost, strah, monotonija,

depresija, mirovanje, pomanjkanje

depresija, starost

/

energije
čustvo

/

/
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2.2 BARVNA PREFERENCA
Raziskave o barvnih preferencah najdemo med prvimi psihološkimi poskusi, danes pa so še
vedno aktualne, saj je preferenca osnovna človeška lastnost, ki narekuje vsakdanje vedenje
[6]. To potrjujejo tudi rezultati raziskave [11], v kateri so primerjali barvo izbranega izdelka z
osebno barvno preferenco osebe, ki je izdelek izbrala. Potrjeno je bilo, da izbira barve izdelka
pogosto temelji na osebni barvni preferenci. Posameznikovo subjektivno, individualno
dojemanje barv podjetjem otežuje prepoznavanje strategij za podobo ene same tržne znamke,
ki bi bila svetovno privlačna. Čeprav velja, da obstajajo univerzalne barvne preference [12],
odzivi na barvo štejejo za zelo individualizirane. Razvijejo se skladno z različnimi dejavniki, ki
vplivajo na posameznika.

2.2.1 Medkulturne razlike
Westland in Shin [11] trdita, da je že dolgo znano, da se barvne preference posameznikov
razlikujejo, vendar so za razliko od barvnih pomenov med kulturami veliko bolj skladne. Po
drugi strani Singh [5] zagovarja stališče, da so preference tesno povezane z asociacijami in
pomenom, ki jih barvam dodeljujejo v posameznih kulturah. Glede na to, da ima vsaka
posamezna kultura lastno zgodovino, ideologijo, tradicijo, religijo, geografsko lego in
podnebje, meni, da se lahko pomen, asociacije in preference do barv med kulturami
razlikujejo. Tako je na primer oranžna barva v hindujski religiji (Indija) najsvetejša barva,
medtem ko je narod Ndembu (Zambija) ne priznava kot barvo [12]. Muslimanom je sveta
barva zelena. Prav tako je bila zelena barva sveta tudi Keltom (zato so jo vključevali v poročne
obrede), dokler krščanska Cerkev ni uvedla bele barve. V inuitskih skupnostih je bela tako
pomembna, da imajo zanjo 17 besed in vsaka jo opiše z različnim pomenom. Kombinacija
rdeče in bele barve se uporablja za obredne okraske v Melaneziji, na Kitajskem pomeni srečo,
katoliška skupnost v Mehiki pa jo uporablja v svetih simbolih [2], [12]. Črna barva je imela
vedno negativno konotacijo, ki sega v leto 2300 pr. n. št. [5].
V medkulturni študiji sta Wiegersma in Van der Elst [13] ugotovila, da je modra barva
najpogostejša preferenčna barva v številnih kulturah. To potrjujejo tudi druge študije na tem
področju [6], [7], [11], [12], [14–16]. Saito [6] kot razlog za to navaja neobstoj slabih konotacij,
povezanih z modro barvo. Raziskovalca Adams in Osgood [14] sta v študiji, ki je zajemala
23 kulturnih skupin, ugotovila, da je razlika v zaznavanju barv največja med vzhodnoazijskimi
skupinami, medtem ko je preferenca do barv manjša med latinskoameriškimi in ameriškimi
skupinami.
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Saito [6] povzema izsledke drugih raziskav in potrjuje ugotovitve zgoraj omenjenih. V lastni
raziskavi med devetimi kulturnimi skupinami ugotavlja, da je v vseh skupinah preferenčna
modra barva. V raziskavi so izstopale vzhodnoazijske države, v katerih je bila opažena izrazita
preferenca do bele barve. Bela je v tej kulturi povezana s čistostjo, odprtostjo in ostalimi
lastnostmi, ki se jih spoštuje v kulturi. Saito zaključuje, da kultura močno vpliva na izbiro barve,
kar potrjuje tudi Singh [5].

2.2.2 Razlike med spoloma
Obstajajo razlike v dojemanju barv med spoloma [15]. Khouw [17] ugotavlja, da imajo moški
sivo, belo ali črno raje kot ženske, medtem ko je kombinacija rdeče in modre najbolj
priljubljena kombinacija pri obeh spolih [5]. Hallock [18] poudarja, da je pri obeh spolih najbolj
priljubljena barva modra, pri čemer jo moški imajo raje v bistveno večjem odstotku. Omenjeno
trditev sta v svoji raziskavi potrdila tudi Westland in Shin [11]. Preferenčne barve pri ženskah
so redkeje vijolična, zelena in rdeča, medtem ko so preferenčne barve pri moških redkeje
zelena, črna in rdeča. Najmanj priljubljene barve pri ženskah so oranžna, rjava, siva in rumena,
pri moških pa rjava, oranžna, vijolična in rumena [18]. Te ugotovitve lahko podjetjem bistveno
pomagajo pri izbiri barve, saj so mnogi izdelki namenjeni le določenemu spolu.

2.2.3 Razlike po starostnih skupinah
Ugotovljeno je, da obstajajo pomembne razlike v barvni preferenci tudi med starostnimi
skupinami [15]. Razlika v barvni preferenci je opazna že pri skupinah od 4 do 12 let, pri čemer
rezultati kažejo najpogostejšo preferenco do vijolične barve, razen pri deset- do
dvanajstletnikih, ki imajo raje rumeno barvo. Kot drugo najljubšo barvo navajajo rdečo (štirido šestletniki) in rumeno (sedem- do devetletniki). V starostni skupini od 60 do 87 let
prevladujejo modra, zelena in rdeča, najmanj priljubljene pa so črna, rumena in rjava barva.
Hallock [18] v svoji raziskavi podaja podobne rezultate. Preferenčna barva je modra, sledita pa
ji zelena in vijolična. Zanimiva je tudi ugotovitev, da mlajše otroke privlačijo močne, tople in
intenzivne barve, ki pa z odraščanjem postajajo manj intenzivne in so mehkejših odtenkov.
Barve se »ohladijo«. Ta proces poteka skozi celo življenjsko obdobje. Tako starejše privlačijo
bolj umirjene barve [2], zanimanje za intenzivnost barv se zmanjšuje, povečuje pa se
zanimanje za odtenke [9].
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2.2.4 Razlike glede na kontekst
Skupina ljudi, oblečenih v črno, je lahko množica ob otvoritvi galerije, pank bend, lahko so to
duhovniki, minoriti, nindže, beduini ali žalujoči. Kontekst, v katerem se uporabljajo barve,
vpliva na pomen [11]. Barve se v primeru konteksta ne izbirajo na podlagi priljubljene barve
posameznika/skupine [16]. Bannert in Bartels [19] v raziskavi navajata, da na zaznavanje
barvno-diagnostičnih predmetov vpliva naše znanje o njihovi značilni barvi (npr. banane so
običajno rumene), ki ga imenujemo barvni spomin, zato določene kontekste razumemo le v
naučenih barvah. Predstavitev izven teh okvirjev lahko deluje nerealno ali neprimerno ter nam
posledično ni všeč.

2.3 NAJBOLJ IN NAJMANJ PRILJUBLJENE BARVE
V medkulturni raziskavi iz leta 1963 je raziskovalec Winick ugotovil, da v nobeni državi nimajo
slabih asociacij ob modri barvi, zato je posledično pozitivno sprejeta po vsem svetu [6]. Leta
1971 je raziskovalec W. E. Simon [7] odkril neobičajen fenomen, ki ga je poimenoval »blue
seven« (modra sedem). Ugotovitve njegove raziskave so pokazale, da je več kot 45 odstotkov
anketirancev izbralo modro barvo in več kot 30 odstotkov število sedem, ko so bili vprašani,
kateri sta njihova najljubša barva in število od nič do devet. Fenomen modre in njena
priljubljenost med različnimi starostnimi skupinami, spoloma in kulturami se pojavlja v
številnih raziskavah [6], [11], [12], [14–16]. Na »univerzalno« preferenco modre barve naj bi
vplivale asociacije na pomirjajoče modre oceane in nebo, ki ga vidimo vsak dan.
Kot je že navedeno, tudi Hallock [18] predstavlja rezultate najbolj priljubljenih barv, med
katerimi je najbolj priljubljena modra, sledijo ji zelena, vijolična, rdeča in črna. Madden [12]
predstavlja podobne rezultate barvne preference med posamezniki, ne glede na spol – modra,
zelena in bela, precej priljubljeni pa sta tudi rdeča in črna. Tušak [15] navaja dokaj podobne
rezultate, pri katerih je prav tako na prvem mestu modra, sledita pa ji rdeča in vijolična.
Wiegersma [13] povzema številne druge raziskave na istem področju. Ugotavlja, da se v
enajstih od šestnajstih raziskav kot najljubša barva uvršča modra.
Najmanj priljubljene barve so skladno s Hallockovo raziskavo [18] oranžna, rjava ter rumena
in vijolična. V drugi raziskavi [12] so na lestvici najmanj priljubljenih barv na zadnjih mestih
končale oranžna, rjava in rumena. Westalnd in Shin [11] sta v svoji raziskavi ugotovila, da je
najmanj priljubljena barva rumena, medtem ko Tušak v svoji raziskavi [15] med najbolj
nepriljubljeni barvi uvršča vijolično in rjavo.
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2.4 BARVNI VZORCI ZNAMK V DEJAVNOSTIH
Preferenco do posameznih barv lahko zaznamo tudi pri znamkah v določenih dejavnosti. V
raziskavi podjetja Towergate Insurance [1] iz leta 2017 je bilo preučenih 20 znamk znanih
podjetij iz 26 različnih dejavnosti. Rezultat raziskave je grafično prikazan v krogu (Slika 2),
katerega deli predstavljajo dejavnosti, v vsaki dejavnosti pa prikazane barve ustrezajo barvnim
vzorcem v znamkah. Podobne rezultate ponuja tudi raziskava [20], ki prav tako dokazuje, da
ima vsaka dejavnost svojo najbolj priljubljeno barvo (in niso vse modre). Razvidno je, da v
znamkah različnih dejavnosti obstajajo močni barvni vzorci. Pri vseh dejavnostih je kljub temu
mogoče opaziti, da sta najpogosteje uporabljeni barvi modra in rdeča.
Za posamezno dejavnost je težko določiti preferenčne ali nepreferenčne barve, zato naj bi
podjetja izbirala barve na podlagi svoje osebnosti [21]. V vsaki dejavnosti so pogosto opazne
iste lastnosti, ki se nanašajo na osebnost podjetja, npr. računovodska podjetja in izvajalci
zdravstvenih storitev se predstavljajo kot zaupanja vredni in resni, tehnična podjetja
izpostavljajo, da so vrhunska in predvsem sodobna [20]. Prav zato lahko opazimo določene
barvne vzorce v vsaki dejavnosti. Če torej želimo uspešno tržno znamko, mora barva ustrezati
lastnostim in osebnosti podjetja [21]. T-mobile se na primer v telekomunikacijski dejavnosti
odlično obnese s svojim sodobnim roza odtenkom, medtem ko je UPS svojo kurirsko podobo
zgradil na podlagi rjave barve, ki je povezana z resnostjo in zanesljivostjo [20].
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DEJAVNOST
1. Restavracije

10. TV industrija

19. Maloprodaja hrane

2. Bančništvo

11. Potrošniško financiranje

20. Farmacija

3. Pijače

12. Veleblagovnice

21. Založništvo

4. Letalske družbe

13. Električna omrežja

22. Nepremičnine

5. Komunikacijska oprema

14. Predelava hrane

23. Programska oprema

6. Računalniške storitve

15. Težka oprema

24. Kemikalije

7. Potrošniška elektronika

16. Oprema za dom

25. Storitve

8. Oblačila in dodatki

17. Hoteli in moteli

26. Kurirske službe

9. Avtomobili in tovornjaki

18. Nafta in plin

Slika 2: Barvni vzorci v znamkah podjetij v različnih dejavnostih [1]
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2.4.1 Bančna dejavnost
Bančništvo je dejavnost, ki se nanaša na osebno področje vsakega posameznika – finance. Da
bi stranke zaupale bankam, mora njihova podoba odražati kakovost, kredibilnost, zanesljivost,
strokovnost, moč, zrelost, usposobljenost in varnost [22]. Glede na to, da banke ponujajo
razmeroma enake produkte in storitve, se potrošniki odločajo na podlagi cene in ponudbe, pri
čemer iščejo tudi kakovostno storitev ter hitrost in preprostost.
Bančna dejavnost je zelo tradicionalna dejavnost in je zato pri izbiri barve zelo previdna in ne
preveč izstopajoča. Ugotovljeno je bilo [22], da so najpogostejše barve v bančništvu in
znamkah bank modra, rdeča, črna, zelena in rumena. Isto potrjuje Slika 2, le da je na njej
oranžna barva pred rumeno. Iz izvedene raziskave [22] je razvidno, da pri izbiri barve znamk v
bančništvu izstopata modra in zelena, ki se pojavljata v 8 od 20 znamk. Za bančno dejavnost
je ravno modra barva nadvse primerna izbira, saj sporoča pozitivne lastnosti, kot so zaupanje,
stabilnost in ambicije.

2.5 PODJETJA NA DANAŠNJEM TRGU
Trg se močno spreminja zaradi tehnološkega napredka, globalizacije in deregulacije. Te
spremembe podjetjem koristijo, saj se laže širijo prek nacionalnih meja in globalno, hkrati pa
jim ponujajo nove načine in tehnologije za doseganje potrošnikov. S takšnim prodorom seveda
nastajajo tudi težave. Z večjim številom podjetij se povečuje število informacij, ki jih podjetja
posredujejo trgu, potrošnikom. Predvsem slednji po različnih kanalih sprejemajo številne
informacije, zaradi katerih so v ponudbi izgubljeni [23]. Da bi se lažje orientirali, potrošniki
iščejo jasne kriterije za razlikovanje, zato je ključnega pomena, da je na vse bolj konkurenčnem
in nasičenem trgu komunikacija podjetij skrbno usmerjena in dosledna [2].
Da bi se učinkovito predstavila in razlikovala od svojih konkurentov, ki lahko ponujajo enako
ali podobno rešitev za isti namen, morajo podjetja izpostaviti svoje prednosti in prednosti
svojega izdelka ali storitve na drugačen način. Grimes in Doole [24] trdita, da je zaradi tega
ustvarjanje diferenciranih, uspešnih in trajnostnih mednarodnih znamk preseglo promocijo
oprijemljivih, funkcionalnih in pomembnih koristi ter je zavilo v mistična področja čustev,
zaznavanja in podobe. Za slednje je izhodišče oblikovanje osebnosti tržne znamke, ki se nanaša
na nabor človeških značilnosti, povezanih z znamko [25]. Osebnost znamke pomaga
potrošnikom pri odločanju o nakupu med podobnimi izdelki ter pomaga podjetjem dosegati
prave ljudi s pravim sporočilom [20]. Osebnost podjetja povečuje potrošniško naklonjenost in
uporabo, vzbuja čustva pri potrošnikih in povečuje raven zaupanja in zvestobe [25].
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Aaker [25] ugotavlja, da večja ko je skladnost med človeškimi lastnostmi, ki dosledno in
značilno opisujejo dejansko ali idealno identiteto posameznika, in tistimi, ki opisujejo tržno
znamko, večja je želja po slednji. Osebnost znamke tako omogoča uporabniku, da izrazi svoj
lastni jaz. Skozi tehnike antropomorfizacije1, personifikacije in ustvarjanja uporabniških podob
so osebnostne lastnosti, povezane z znamko, kot tudi tiste, ki so povezane s posameznikom,
po navadi trajne in razločljive. Te lastnosti tako postanejo povezane z vsemi elementi tržne
znamke na neposreden način [24].
Podoba podjetja naj bi bila izraz značilnosti podjetja. Te značilnosti se posredujejo zunanjim in
notranjim deležnikom s tremi elementi: obnašanjem (zaposlenih), komunikacijo (oglaševanje,
sponzoriranje itd.) in simboli (tržne znamke, podjetniška obleka, barve, tipografija itd.) [26].
Učinkovito in dosledno projekcijo želene podobe in osebnosti upravlja jasno opredeljena
celostna podoba podjetja.

2.5.1 Celostna podoba podjetja
Celostna podoba zajema celostno grafično podobo in vse ostale elemente, ki v okolje
posredujejo informacije o podjetju. Na ta način podjetje zunanji (strankam, vlagateljem) in
notranji javnosti (svojim zaposlenim) posreduje sporočila o sebi. Ta sporočila so lahko
načrtovana, da dosežejo želeno podobo, ki si jo z zaznavanjem oblikuje posameznik o podjetju
[27]. Vse, kar podjetje prodaja, proizvaja in počne, in vse, kar piše, prikazuje ali zapisuje,
konstruira njegovo identiteto [4].
Ker podjetja soobstajajo v izjemno konkurenčnem in nepredvidljivem okolju, mora vsaka
uspešna tržna znamka imeti dobro oblikovano vizualno identiteto [26]. Od petih človeških
čutov vid nedvomno najbolj vpliva na zaznavanje potrošnikov. Raziskave so pokazale, da
83 odstotkov ljudi uporablja vid za pridobivanje sporočil [4], zato mora biti oblikovanje
celostne grafične podobe premišljeno in načrtno. Celostna grafična podoba ni zgolj simbol ali
znamka, temveč zajema celoten grafični sistem, ki ga uporablja podjetje kot vizualno
manifestacijo svoje identitete. Celostna grafična podoba definira pojavnost določenega
podjetja v vseh ali vsaj večini vizualnih komunikacijskih sredstev. Sestavljena je iz imena
podjetja, simbola, tipografije in barv. Čeprav je vizualna podoba pomemben vidik celostne
podobe, je le njen sestavni del [4]. Ker je grafična podoba predmet likovne teorije, v kateri
natančni in definirani pomeni za elemente ne obstajajo, morajo grafični oblikovalci pomene

1

Antropomorfizacija ali počlovečenje je dajanje človeških lastnosti stvarem, pojavom, rastlinam in živalim [34].
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dobro poznati in razumeti širše ter jih skladno povezati, da lahko uspešno predstavijo želeno
podobo podjetja.

2.6 TRŽNA ZNAMKA
Ljudje so razlikovali, identificirali in komunicirali s simboli in oznakami že pred stotimi, celo
tisočimi leti. Pravzaprav je veliko simboličnega oblikovalskega dela v celotni zgodovini
zapisanega vizualno. Med 70.000 pr. n. št. in 7000 pr. n. št. so primitivna ljudstva po svetu
postavila temelje grafični umetnosti, tako da so v jamah slikala živali. Okoli 8000 pr. n. št. so
ljudje izumili lončarstvo, s čimer so širili estetske, etične, kulturne, družbeno-politične in
verske informacije. Tudi v teh oddaljenih, primitivnih zgodovinskih obdobjih so kulture in
ljudje predstavljali sebe in svoje ideje s simboli in ilustracijami.
V srednjem veku sta se v Evropi pojavila dva vizualna »jezika«: grbi in simbolni znaki. Določen
nabor barv in oblik v grbu je predstavljal določeno plemiško družino, pomagal pri
prepoznavanju prijateljske in sovražne vojske med vojno itd. Elementi oblikovanja so prevzeli
pomen in pomagali ljudem prepoznati svoje »znamke«. Z izjemo aristokracije je bila večina
prebivalstva nepismena, zato so trgovci z uporabo znakov in simbolov izpostavljali, kakšno
blago ali storitev ponujajo.
Izum tiskarskega stroja je omogočil izdajanje tiskanega gradiva in razvoj oglaševanja. Obrtniki
so želeli oglaševati svoje izdelke, zato so v ta namen razvijali svoje znamke, ki so postale temelj
sodobnega oblikovanja.
Z industrializacijo sta se začeli množična proizvodnja in razvoj novih tehnologij. Pojavil se je
barvni tisk, ki je dodal novo dimenzijo oglaševanju. Leta 1914, ko je Pierre de Coubertin
oblikoval znamko za olimpijsko zastavo (Slika 3), so znamke segle izven komercialnega trga. Ta
vrnitev h koreninam – kulturna identifikacija in komunikacija – je poudarila dejstvo, da znamke
niso zgolj komercialni znaki, temveč imajo globlji pomen. [28]

Slika 3: Znamka olimpijskih iger (1914) [28]
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Ne glede na to, ali gre le za eno ikonično podobo ali večji trend, so petdeseta leta 20. stoletja
zaznamovala spremembo paradigme v miselnih okoliščinah. V podjetjih so spoznali, kako
učinkoviti so lahko simboli, zato so se odmaknili od preprostega ustvarjanja znamk za
identifikacijo in začeli razmišljati o namernem (ciljnem) označevanju svojih podjetij. V pozni
polovici 20. stoletja je znamka postala obvezen element za podjetja. Če so želeli, da si ga stranka
zapomni, je moralo podjetje imeti znamko, ki je bila edinstvena, preprosta in čista.
Z digitalno dobo se je družba začela spreminjati; ljudje so začeli vse več informacij prejemati
preko digitalnih naprav. Digitalna doba prinaša stilizacijo in prilagodljivost znamk – omogoča
variacije, ponavljanje, animacije, uporabo na različnih materialih in izdelkih. Oblikovalci in
tržne znamke imajo na izbiro veliko novih orodij in možnosti, zaradi česar postajajo vse bolj
kreativni. Znamke danes preplavljajo naš trg, zato je izjemno pomembno, da so edinstvene in
zapomnljive.
Če se ozremo v preteklost, lahko razumemo, kaj informira in s čim povezujemo današnje
oblikovalske ideje; ne glede na to, kako organsko nam delujejo, so namreč polne pomenov iz
naše kulture in preteklosti [28].

2.6.1 Pomen tržnih znamk danes
Znamka je ena izmed najbolj odkritih neverbalnih znakov podjetja. Je osnovni in temeljni
element pri razvoju oblikovanja celostne podobe podjetja. Ima vlogo ustvarjanja zavedanja,
sproži prepoznavanje podjetja in aktivira shranjeno podobo podjetja. V podjetjih se
osredotočajo na korporativno in človeško osebnost ter trdijo, da je znamka podjetja znak
obljube kupcu; lahko postane skupek osebnosti podjetja in njegovih vrednot. Oblikovalska
literatura, vezana na znamko podjetja, jo opredeljuje kot nabor elementov (simbol, tipografija,
ime, barva), ki dajejo pomen izdelkom in storitvam podjetja. Kadar je izdelke in storitve težko
ločiti, je znamka lahko ključna razlikovalna značilnost podjetja.
Korporativna znamka je način komuniciranja podjetja z javnostjo. Obravnavamo jo lahko kot
izhodišče za prenos pomembnih informacij o podjetju, ki se zagotovo uporablja pri vsaki
verbalni in neverbalni komunikaciji podjetja. Ljudje se pogosto odločamo o nakupu na podlagi
znamke podjetja ali celo imena in ne le zaradi izdelka samega. Znamka podjetja je pogosto
bistveni del čustvene reakcije potrošnikov. Potrošniki prepoznavajo izdelke in storitve na
podlagi znamke, ki jo čustveno povezujejo s podjetjem.
Pomen korporativne znamke bistveno vpliva na izboljšanje podobe in ugleda podjetja. Bolj ko
je pozitivno zaznana korporativna znamka podjetja, bolj ugodna je podoba, ki jo imajo
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potrošniki o podjetju. Če torej potrošniki presojajo podobo podjetja po njegovi znamki, potem
presojajo tudi o tem, katera imena so primerna za različne podobe podjetja. In prav zato je
pomembna natančna in premišljena izbira sestavnih delov znamke, ki bodo skladno
predstavljali želeno podobo podjetja [3].
Wiedemann [29] navaja, da so lastnosti dobre znamke preprostost, enostavnost, brezčasnost,
vsestranskost, primernost in hitra zapomnljivost pri potrošnikih. Pravilo za znamke je »manj
je več«. Znamka ni podjetje, ampak oblika izražanja podjetja; ima pomemben vpliv, ker
predstavlja obljubo. Znamka mora biti nekaj povsem novega, vendar ne preveč klasična, zato
da lahko ostane priljubljena dalj časa.

2.6.2 Simbol
Simbol podjetja je najosnovnejša stalnica celostne grafične podobe, ki predstavlja realno ali
želeno identiteto podjetja. Simboli so umetni znaki; njihova glavna lastnost je predstavljanje
pojavov in stvari ter s tem vzbujanje želenih asociacij. Simboli morajo odražati filozofijo,
poslanstvo, strategijo in kulturo podjetja. Simboli so lahko abstraktni, tipografski, deskriptivni
ali kombinacija naštetega [10].
Simboli imajo moč vplivanja na čustva, spomine in občutke, zato ne smemo podcenjevati
njihove moči. Moč in sporočilnost simbolov sta globoko zasidrani v človekovi podzavesti in sta
rezultat zgodovinskih izkušenj, ki so zakodirane v človekovem genetskem spominu. Zato tudi
novi, še nikoli videni grafični simboli vzbujajo pozitivne ali negativne, neprijetne ali prijetne
asociacije, ne da bi se zavedali razloga za takšne vtise [10].
Repovš [10] razlaga: »V globalni konkurenci izdelkov, storitev in idej, v fazi njihovega
zaznavanja v komunikacijskem prostoru, tekmujejo za naklonjenost potrošnikov simboli
proizvajalcev in tržnih znamk.« Čas in prostor v medijih sta postala dragi dobrini,
konkurenčnost oglaševalskih sporočil pa je vedno večja. Desetinke sekunde odločajo o
začetkih učenja, zato je vsak primanjkljaj v dobrih značilnostih simbolov, kot so razlikovalnost,
učljivost, prepoznavnost, berljivost in referenčnost, usoden za uspešnost na trgu [10].

2.6.3 Tipografija
Repovš [10] definira tipografijo kot »/…/ značilno oblikovanje verbalnega sporočila iz tiskanih
črk na določeni likovni površini«. Oblikovana mora biti tako, da je berljiva, jasna in čitljiva.
Tipografska podoba komunikacijskih sporočil mora izražati strateško podobo in izhodišča,
kakršna želi podjetje ustvariti v očeh ciljne javnosti [10].
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Tipografija kot eden izmed elementov znamke močno vpliva tudi na dojemanje potrošnikov.
Bottomley in Doyle [30] sta v svoji raziskavi ugotovila, da so bili izdelki s pisavo, ki ustreza
njihovi produktni kategoriji, dvakrat pogosteje izbrani, ne glede na ime izdelka. To pomeni, da
je poleg vseh elementov treba veliko pozornosti nameniti tudi izbiri pravilne tipografije, ki bo
ustrezala kategoriji izdelkov ali dejavnosti podjetja.

2.6.4 Ime
Ime je pravzaprav strateška opredelitev podjetja, ki se v znamko podjetja umesti z ustrezno
tipografijo. Ni obvezen del znamke, je pa sestavni del večine. Potrošniki tako laže povežejo
znamko in podjetje. Po določenem času, ko podjetje postane prepoznavno, lahko za
komunikacijo uporablja le svoj simbol. Ind izpostavlja [27], da ime glede na aktualne namige,
ki se lahko uporabijo, že dolgo šteje kot najpomembnejši dejavnik za posredovanje informacij
o podjetju, znamki ali izdelku. Čeprav se pojavlja vedno več raziskav, ki nakazujejo, da ima
podoba znamke znatno verbalno komponento, Ind zaključuje, da se močni neverbalni znaki
lahko izkažejo za zelo vplivne. V prid temu priča dejstvo, da si v nasičenem trgu, polnem
informacij, potrošniki lahko zapomnijo le zelo majhne dele izdelka. Iz raziskave [23] je
razvidno, da si ljudje namesto imen izdelkov ali znamk, ki jih je mogoče občasno pozabiti,
ustvarjajo spomine na celotno podobo.

2.6.5 Barva
Barva je vseprisotna in predstavlja vir informacij. Je sestavni del izdelkov, storitev, embalaže,
znamk in ostalih elementov ter je lahko učinkovito sredstvo za ustvarjanje in ohranjanje
podobe podjetij pri potrošnikih [12]. Od petih človeških čutov vid nedvomno najbolj vpliva na
potrošnikovo dojemanje [4]. Ugotovitve kažejo, da se ljudje za izdelek odločijo v 90 sekundah
od začetka interakcije. Približno 62–90 odstotkov odločitev temelji le na barvah [5]. V drugi
raziskavi [4] so raziskovalci prav tako potrdili moč vidnega čuta, saj so ugotovili, da si potrošniki
ustvarijo prvi vtis o izdelku (vidni spomin) v 0,67 sekunde in da ravno ta vtis, ki izhaja iz barv,
prevladuje v 67 odstotkih nakupa. Zaradi številnih informacij na trgu si ljudje zapomnijo manj
informacij o posameznih izdelkih, ustvarjajo pa si spomine na celotno podobo in barve
izdelkov, ki ob ponovnem srečanju z izdelkom povečujejo njegovo prepoznavnost [23]. Barva
je torej eden ključnih elementov, ki vpliva na dojemanje potrošnikov in ima številne pomene.
Kot je zapisano v predhodnih poglavjih, barve pomembno vplivajo na razpoloženje, čustva,
spoznanja, občutke in zaznavanje. Zaradi takšnega čustvenega odziva so barve neposredno
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povezane tudi z nakupnim obnašanjem [23]. Barve vplivajo na podzavestno raven ljudi, ti pa
njene učinke prenašajo na vsebino izdelka ali na reklamno sporočilo, zato se pogosto tako
motivirani ne morejo ubraniti nakupa izdelka ali storitve. Barva lahko poveča kredibilnost
oglaševalca in verodostojnost oglasov, še posebej takrat, ko so navedbe na oglasih usklajene
z barvo [9].
Barva potrošnikom koristi kot pomemben namig za prepoznavanje tržne znamke (npr.
vijolična barva čokolade Milka), kategorij izdelkov (npr. rdeča barva športnih avtomobilov),
spola izdelka (npr. roza za deklice in modra za dečke) in razlikovanju med konkurenti [3], [24].
Kadar je motivacija potrošnikov nizka, odnos do izdelkov temelji na preprostih hevristikah,
povezanih s površnimi znaki, kot so lahko fizična privlačnost fotografije, izdelka in/ali
predstavnika izdelka. Ker barva verjetno poveča zaznano privlačnost teh predmetov,
potrošniki verjetno ustvarijo ugodnejši odnos do izdelkov, če vsebujejo določeno bravo [9].
Senčar in Duh [26] trdita, da je izbira barve znamke povezana s trženjskimi cilji, kulturnimi
vrednotami, želeno ravnjo odnosa s strankami in korporativno komunikacijo podjetja. Kljub
temu, da se lahko barva uporablja za ustvarjanje zelo močne identitete in ozaveščenosti o tržni
znamki, ne sledi vedno, da bo ta barva vplivala tudi na podobo znamke. Barva sama ne more
prikriti nepopolne ali slabo zasnovane strategije. Če pa se barva uporablja kot del dobro
premišljene strategije, lahko njena prisotnost poskrbi za učinkovitejše trženje [24].
Barve se potrošnikom laže približajo v primerjavi s slogani, besednimi stavki in besedili v
naslovih oglasov [23]. Z besedilnim kontekstom lahko pride do težav, še posebej kadar se
prevaja v drug jezik. Seveda pa velja, da če se lahko težave pojavijo z imeni in slogani, se lahko
isto zgodi tudi z barvami [31], zato je treba razumeti, kaj vpliva na različne pomene in asociacije
ter kako so slednje povezane z barvami.

2.7 DOJEMANJE BARVE PRI TRŽENJU
Na človekovo dojemanje barve vplivajo številni dejavniki [9]. Ti dejavniki nastopajo skupno in
pogosto podzavestno ter aktivno vplivajo na našo barvno preferenco. Zato je odgovor na
vprašanje o priljubljenosti ali nepriljubljenosti določene barve pogosto tudi posamezniku
neznan. Naše dojemanje barve, z drugimi besedami, ni preprost občutek. Namesto tega zaradi
številnih vplivov barvam dodajamo psihološke elemente, recimo čustva kot del našega dejanja
videnja [6]. Ker so vplivi pri vsakem posamezniku različni, lahko vsakdo drugače doživlja
določeno barvo, zato je učinkovita uporaba barve na področju trženja še toliko bolj zapletena
in zahtevna [9].
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Biološki vpliv dojemanja barve je povezan z zgodnjim psihološkim dojemanjem barve, ki je
najprej razdeljeno na presojanje, ali barva označuje nekaj »varnega« ali »nevarnega«. Kasneje
se to dojemanje prenese v pomen »prijetno« ali »neprijetno«, tako da »varno« pomeni
»prijetno« in »nevarno« »neprijetno«. Naposled se ta dojemanja prenesejo v občutke
všečnosti in nevšečnosti [6].
Med osebnostne vplive dojemanja barve vključujemo demografske vidike, kot sta starost in
spol, fiziološke vidike, kot sta barva kože in oči, psihološke vidike, kot je osebnost, in druge
elemente, kot je življenjska zgodovina posameznika, vključno z otroštvom [6].
Okoljski dejavniki, ki vplivajo na barvno preferenco, naj bi vključevali družbeno-kulturne vidike,
kot so trenutni modni trendi ali običaji, geografske vidike, kot so podnebje in naravne
značilnosti, zgodovinski dogodki države in fizični vidiki osebe [11].
Na posameznikovo dojemanje barve lahko vpliva še mnogo drugih dejavnikov, kot so družbeni
položaj, izobrazba, podjetje, v katerem dela, zdravstveno stanje, veroizpoved in drugo.
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3. EKSPERIMENTALNI DEL
Z raziskavo smo želeli ugotoviti, ali obstajajo bolj ali manj ustrezne barve ali barvne
kombinacije, ki so preferenčne za znamko v bančni dejavnosti, oz. če lahko z določenimi
barvami vzbudimo asociacije, ki so povezane s to dejavnostjo. Pregledu strokovne literature
je sledila preliminarna analiza bank na slovenskem trgu in analiza barvnih preferenc slovenskih
potrošnikov za nekatere dejavnosti in vrednote. Na podlagi pridobljenih podatkov smo
oblikovali znamko za namišljeno banko in izvedli raziskavo, s katero smo želeli ugotoviti barvne
preference za znamko banke. Eksperimentalni del naloge je temeljil na kvalitativnih in
kvantitativnih podatkih, pridobljenih z analizami in vprašalniki.

3.1 PRELIMINARNA RAZISKAVA
S preliminarno raziskavo smo postavili temelje in izhodišča raziskave. Analizirali smo znamke
bank na slovenskem trgu ter oblikovali in izvedli barvno analizo barvnih preferenc slovenskih
potrošnikov za izbrane dejavnosti in vrednote. Pridobljene podatke smo v nadaljevanju
raziskave uporabili kot smernice za oblikovanje znamke za namišljeno banko.

3.1.1 Znamke bank na slovenskem trgu
Za boljše razumevanje bančne dejavnosti in znamk, oblikovanih za predstavljanje podjetij v tej
dejavnosti, smo analizirali slovenski trg. V analizo smo vključili dvanajst bank, šest domačih in
šest tujih. Z analizo smo želeli ugotoviti, katere so najpogostejše strateške opredelitve oz.
vrednote, s katerimi se banke opredeljujejo in predstavljajo. Preučili smo njihove znamke, pri
čemer smo se osredotočili predvsem na barve in njihovo zastopanost v simbolih, tipografiji ter
skupno v celotni znamki. Zanimali so nas podatki, ki so javno dostopni, zato smo potrebne
podatke pridobili na spletnih straneh bank. Pregled podatkov je bil narejen v programu Word,
analiza v programu Excel, deleže barv v znamkah pa smo pridobili s programom Adobe
Photoshop CC.

3.1.2 Barvna analiza
Pregledu literature je sledila barvna analiza. Njen namen je bil pridobiti odgovore, kako
slovenski potrošniki dojemajo in izbirajo barve ter katere barve ocenjujejo kot ustrezne za
bančno dejavnost. Anketirance smo vprašali po počutju in povezavi med počutjem in barvo,
prvi in drugi najljubši barvi ter s tremi vprašanji preverjali povezavo med pojmi barva –
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dejavnost – vrednota. Torej, katere barve so preferenčne za posamezne dejavnosti in
posamezne vrednote ter katere vrednote so preferenčne za posamezne dejavnosti. Na koncu
vprašalnika smo s kratkim kvizom preverili prepoznavnost bank na slovenskem trgu, pri čemer
smo uporabili barve njihovih znamk. Barve smo umestili v kvadrate (Slika 4) sorazmerno z
njihovim deležem v znamki (izračun je bil narejen v predhodni analizi).
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Slika 4: Barve znamk izbranih bank na slovenskem trgu, predstavljene v kvadratih

Ciljna skupina anketirancev so bili starejši od osemnajst let, ki so običajno že komitenti vsaj
ene banke. Spletni anketni vprašalnik je bil zasnovan z vprašanji zaprtega tipa v programu SSI
Web (Sawtooth Software) in na podlagi priložnostnega vzorca posredovan po različnih
»kanalih« (elektronski naslovi različnih fakultet, družbena omrežja ipd.). V anketi je sodelovalo
200 oseb, med katerimi je bilo 24 odstotkov moških in 76 odstotkov žensk. Najbolj zastopana
je bila starostna skupina med 18 in 30 let (81,5 %), 10 odstotkov anketirancev je bilo starih
med 30 in 50 let, 8,5 odstotka pa je imelo več kot 50 let. Skupina anketiranih je manjša glede
na slovensko populacijo. Skupna ocena odgovorov moških in žensk ni reprezentativna, saj so
v primerjavi z anketiranci večji delež odgovorov posredovale anketiranke. Bolj reprezentativni
so odgovori anketirank, katerih delež je bil precej visok. Statistična analiza pridobljenih
podatkov je bila narejena v programu Excel.

3.2 OBLIKOVANJE ZNAMKE ZA NAMIŠLJENO BANKO
Tržna znamka namišljene banke je bila oblikovana v programu Adobe Illustrator CC na podlagi
smernic iz strokovne literature [10], [32] in podatkov, pridobljenih s preliminarno raziskavo. Z
novo oblikovano znamko (Slika 5) za namišljeno banko smo želeli anketirancem predstaviti
znamko banke, na katero niso vezane nobene asociacije, mnenja, izkušnje in oglaševana
sporočila. Pri tem smo se omejili na barvo in barvne kombinacije znamk, da pridobimo
kakovostne rezultate, iz katerih bi lahko določili preferenčne barve za znamke v bančni
dejavnosti.
Za izhodišče smo izbrali pravokotno simetrično obliko. Za pravokotnik smo se odločili, ker je
ena najpogosteje uporabljenih geometrijskih oblik, ki ima pozitivne lastnosti, kot so stabilnost,
trdnost in moč [32]. Simetričen simbol pomeni red in organiziranost ter likom daje večjo
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avtoriteto, učljivost in prepoznavnost [10]. Omenjene lastnosti se odlično dopolnjujejo ter
predstavljajo tradicionalno in stabilno bančno dejavnost. Z zaobljenimi robovi smo
pravokotnikoma odvzeli nekaj ostrine in ju naredili bolj »mehka« in »dostopna«. Dodaten
pomen in mehkobo smo dosegli z nižanjem njune višine proti sredini. Po pregledu obstoječih
imen bank na slovenskem trgu in širše smo izbrali ime, ki v tej dejavnosti še ne obstaja. Banko
smo poimenovali LUX bank, kar v latinščini pomeni svetloba.

Slika 5: Oris znamke za namišljeno banko

3.3 RAZISKAVA BARVNEGA SISTEMA BANČNE ZNAMKE
Za ugotavljanje preferenčnih barv za znamko v bančni dejavnosti smo se odločili za izvedbo
raziskave po metodi conjoint analize, pri čemer smo anketirance prosili, naj izberejo znamko,
ki je po njihovem mnenju najprimernejša za banko. Ta analiza je znana kot tehnika, pri kateri
merimo posameznikove preference do določenih atributov oz. lastnosti izdelka ali storitve. Na
ta način lahko ugotovimo, kateremu atributu dajejo uporabniki prednost pri izbiri. Za našo
raziskavo se je conjoint analiza izkazala kot najustreznejša metoda, saj omogoča samodejno
kombiniranje elementov različnih barv v delih znamke. Program sam izbira kombinacije, v
katerih so barvni elementi sorazmerno zastopani. Vsak anketiranec je 14-krat izbiral med
prikazanimi tremi programsko izbranimi kombinacijami z dodatno možnostjo »nobeden«
(Slika 6).

Slika 6: Primer iz vprašalnika
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Anketa je bila izvedena kot spletni vprašalnik, ki smo ga posredovali po istih, zgoraj navedenih
»kanalih« (elektronski naslovi različnih fakultet, družbena omrežja ipd.). Anketni vprašalnik je
izpolnilo 217 oseb, od tega 73,8 odstotka žensk in 26,2 odstotka moških. Večina anketiranih je
bila stara med 18 in 30 let (86,6 %), medtem ko je bilo 6,5 odstotka anketiranih starih med 30
in 50 let in 4,5 odstotka nad 50 let, 2,5 odstotka oseb pa je bilo mlajših od 18 let.
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4. REZULTATI IN RAZPRAVA
4.1 BANČNE ZNAMKE NA SLOVENSKEM TRGU
Analizirali smo dvanajst izbranih bank, šest tujih in šest domačih, ki poslujejo v Sloveniji.
Ugotovil smo, da analizirane banke oglašujejo povprečno šest vrednot. Najpogosteje
sporočane vrednote so odgovornost, zaupanje, sodelovanje, poštenost, učinkovitost in
odličnost. Domače banke na prvo mesto najpogosteje uvrščajo odgovornost, tuje pa na prvo
mesto postavljajo zaupanje (Preglednica 2).

Preglednica 2: Izpostavljene vrednote bank, ki poslujejo na slovenskem trgu

Rang VSE BANKE

Rang DOMAČE BANKE

Rang TUJE BANKE
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5.

Učinkovitost

5.

Poštenost

5.

Poštenost

6.

Odličnost

6.

Strokovnost

6.

Spoštovanje

Tržne znamke analiziranih podjetij so večinoma oblikovane kot logotip z abstraktnim
simbolom oz. znamka, ki je sestavljena iz abstraktnega slikovnega simbola in tipografskega
zapisa imena banke. Pet bank ima simbol zasnovan na krogu, štiri na kvadratu in eden je
živalski emblem, medtem ko imata dve banki tipografski simbol. Nadalje smo analizirali barvne
lastnosti znamk v treh kategorijah – barve v simbolih, barve tipografije in barve v celotni
znamki. Posamično smo analizirali domače in tuje banke ter vse skupaj (Slika 7).
V znamkah vseh bank, ki so prisotne na slovenskem trgu, prevladuje modra barva. Sledijo ji
rdeča, zelena in črna. Siva, bela, oranžna in rumena so zastopane v manjših deležih. V znamkah
domačih bank prevladuje modra barva, manj je rdeče, sive, oranžne, bele in najmanj rumene.
Znamke tujih bank so veliko bolj barvite, in sicer s primarno uporabo zelene barve, ki ji sledita
rdeča in črna. Modra je šele na četrtem mestu. V manjših deležih so prisotne še bela, oranžna
in rumena barva.

26

60
50

Delež [%]

40
30
20
10
0
modra

rdeča

zelena

Vse banke

črna

bela

Domače banke

oranžna

siva

rumena

Tuje banke

Slika 7: Barve v bančnih znamkah na slovenskem trgu

Devet od dvanajstih analiziranih bank ima v svoji znamki poleg imena simbolni znak. Kot je
razvidno iz diagrama, ki ga prikazuje Slika 8, v simbolih bank prevladuje rdeča. Sledijo ji modra,
v manjših deležih pa tudi bela, oranžna in zelena barva. Najmanj zastopani barvi sta rumena
in črna, v nobenem simbolu pa ni bilo sive barve. Pri domačih bankah v simbolih prevladuje
modra barva, v manjšem deležu je prisotna bela in v še manjših deležih so oranžna, rumena in
rdeča barva. Pri tujih bankah so rezultati nekoliko drugačni. Prevladuje rdeča barva, ki ji sledita
zelena in oranžna, v manjših deležih pa še črna, bela in rumena. V nasprotju z domačimi
bankami je na zadnjem mestu modra barva.
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Slika 8: Barve v simbolih bančnih znamk na slovenskem trgu
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V tipografiji bank (Slika 9) je skupno najbolj zastopana modra barva, za njo pa so z enakim
deležem zastopane zelena, črna, bela in siva barva (16,7 %). Tipografijo domačih bank
zaznamujejo modra, siva in bela barva, medtem ko so pri tujih bankah tipografije primarno
zelene in črne barve (33,3 %), v enakih deležih pa jima sledita modra in bela barva (16,7 %).
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Slika 9: Barve tipografij v bančnih znamkah na slovenskem trgu

Kot del barvne analize je bil v anketo vključen kviz prepoznavnosti bank po barvah njihovih
znamk, rezultati pa so prikazani v tem poglavju. Rezultati kviza, v katerem so anketiranci
povezovali barve iz znamk z ustrezno banko, prikazuje Slika 10. Čeprav smo pričakovali, da bo
banke težko ločiti samo po barvah, se je izkazalo, da so nekatere banke precej prepoznavne
glede na njihovo barvo. Nekoliko bolj prepoznavne so slovenske banke, ki so že dolgo na trgu
in s katerimi je odraščal marsikateri Slovenec oziroma Slovenka – banke z daljšo tradicijo. Med
znamkami novink so bile najbolj prepoznavne tiste, ki se agresivneje oglašujejo, in tiste, ki so
bile prvotno slovenske, a so jih odkupile tuje banke. Rezultati kviza potrjujejo, da je barvni
element znamke dovolj močno orodje, ki lahko samostojno sproži pravilno asociacijo na
podjetje.
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Slika 10: Prepoznavnost bank po barvah njihovih znamk

SKLEP
Primerjava pridobljenih rezultatov (Preglednica 3) z barvno shemo družbe Towergate
Insurance [1], na kateri pri bančnih znamkah prevladujejo modra, rdeča, črna in zelena barva,
je naša raziskava dala nekoliko drugačne rezultate za posamezne skupine bank. Pri šestih
znamkah domačih bank prevladujejo modra, rdeča in siva barva, medtem ko se zelena in črna
ne pojavljata. Pri znamkah tujih bank je v največjem deležu zastopana zelena barva, čeprav je
bila ta barva v primerjalni barvni shemi zastopana v manjšem deležu. Pri tujih bankah se
pojavijo rdeča, črna in modra barva. Gledano v celoti deleži barv v znamkah vseh bank na
slovenskem trgu skoraj popolnoma sledijo barvnem vzorcu, ki ga predlaga Towergate
Insurance [1], le da sta zelena in črna barva pri analiziranih bankah zastopani v obratnem
vrstnem redu. Rezultati kviza o prepoznavnosti bank potrjujejo, da so zelo prepoznavne barve
bank, ki se aktivno oglašujejo, in tistih, ki so dalj časa prisotne na trgu.

Preglednica 3: Pregled rezultatov zastopanosti barv v tržnih znamkah domačih in tujih analiziranih bank na
slovenskem trgu v primerjavi z barvno shemo T. Insurance [1]
ZASTOPANOST

T. Insurance [1]

Vse banke

Domače banke

Tuje banke

1. barva
2. barva
3. barva
4. barva
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4.2 BARVNA ANALIZA
Prvi del ankete z barvno analizo se je nanašal na počutje anketirancev (zelo dobro, dobro,
srednje, slabo in zelo slabo), pri čemer so slednji svoje razpoloženje nato povezali z eno od
desetih barv (bela, rumena, oranžna, rdeča, vijolična, modra, zelena, rjava, siva ali črna).
Ugotovili smo, da med počutjem in barvami obstaja možna korelacija (R2 = 0,452), ki je
razvidna tudi iz diagrama (Slika 11). Anketiranci so pri izbiri zelo dobrega in dobrega počutja
izbirali svetlejše, tople barve (rumeno, oranžno, rdečo), pa tudi dve hladni barvi, modro in
zeleno. Pri srednjem in slabem počutju so izbirali hladne (modra, zelena) in nevtralne barve
(rjava, siva, črna).
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Slika 11: Izbira barv glede na razpoloženje anketirancev

Slika 12 predstavlja rezultate za prvo in drugo izbrano najljubšo barvo. Kot prvo najljubšo
barvo so anketiranci izbrali modro; sledijo ji črna, zelena in rdeča. Ostale barve so zastopane
v deležih pod 10 odstotkov. Za drugo najljubšo barvo so anketiranci znova izbrali modro, ki ji
sledijo zelena, črna in bela barva.
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Slika 12: Prva in druga izbira preferenčnih barv anketirancev

Iz diagrama (Slika 13) o izbiri prve najljubše barve glede na spol je razvidno, da imata v prvem
izboru oba spola raje modro barvo. Ženske so v nizu prvega izbora barv izbrale v nekoliko nižjih
deležih še črno, rdečo in zeleno ter v nižjih deležih belo in vijolično. Moški so v nizu prvega
izbora barv izbrali v nekoliko nižjih deležih še zeleno, črno in oranžno. Z razdelitvijo
anketirancev v dve starostni skupini (< 30 in > 30let) smo pridobili preference do barv glede
na starost (Slika 14). V obeh starostnih skupinah je preferenčna barva modra. V prvi starostni
skupini ji sledijo črna, zelena in rdeča, medtem ko ji v drugi starostni skupini sledijo rdeča in
zelena ter v enakih deležih še oranžna, bela in črna barva. Pridobljeni rezultati se skladajo s
strokovno literaturo [15], [18], ki modro barvo navaja kot najbolj priljubljeno barvo ne glede
na spol ali starostno skupino (fenomen modre barve).
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Slika 13: Izbira preferenčnih barv glede na spol
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Slika 14: Izbira preferenčnih barv glede na starost

V trikotniku dejavnost – barve – vrednote smo želeli ugotoviti, ali bančno dejavnost in njene
vrednote predstavljajo iste barve. Za bančništvo so kot najustreznejše izbrane barve modra,
zelena, siva in črna (Slika 15). Med spoloma prihaja do razlik v vrstnemu redu omenjenih prvih
barv. Vrednote, ki najbolje opisujejo bančno dejavnost, so zaupanje, varnost in odgovornost
(Slika 16).
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Slika 15: Izbira barv za bančno dejavnost
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Slika 16: Izbira vrednot za bančno dejavnost

Vrednoto »zaupanje« najbolje predstavljajo bela, modra, zelena in rumena barva. Vrednoto
»varnost« predstavljajo iste barve, le da je bela umeščena na četrto mesto (modra, zelena,
rumena, bela). Vrednoto »odgovornost« zaznamujeta dve močnejši barvi. Med prvo (modro)
in četrto (zeleno) barvo se pojavljata rdeča in črna barva. Pri vseh treh vrednotah se rezultati
pri ženskem in moškem spolu nekoliko razlikujejo:
•

v primeru vrednote »zaupanje« (Slika 17) sta skupni barvi bela in modra, pri čemer
ženske pripisujejo zaupanju tudi zeleno in moški oranžno barvo;

•

v primeru vrednote »varnost« (Slika 18) so v ospredju modra, zelena in bela, medtem
ko ženske pripisujejo varnosti tudi rumeno barvo;
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•

v primeru vrednote »odgovornost« (Slika 19) so pri obeh spolih v ospredju modra,
rdeča in črna barva, le da so v različnem zaporedju.

Med barvami, ki so izbrane za dejavnost bančništva, in barvami, ki so izbrane za vrednote,
ustrezne za bančništvo, se najpogosteje prekrivata modra in zelena, manjkrat črna, bela in
rumena, redko pa siva in rdeča barva.
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Slika 17: Izbira barve za vrednoto »zaupanje«
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Slika 18: Izbira barve za vrednoto »varnost«
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Slika 19: Izbira barve za vrednoto »odgovornost«

SKLEP
Rezultati barvne analize kažejo, da je najbolj priljubljena barva slovenskih potrošnikov modra.
Preferenčna modra barva prevladuje pri obeh spolih, starostnih skupinah in vseh preverjenih
atributih. Modra barva je gotovo vedno prisotna kot prva izbira, kar potrjuje njeno splošno
prevlado in priljubljenost. Med vsemi atributi lahko opazimo še prisotnost zelene barve,
pogosto tudi črne. Barve, ki so izbrane kot ustrezne za bančništvo, v večji meri sledijo
obstoječemu barvnemu vzorcu na trgu (sklep 4.1), le v nekoliko drugačnem vrstnem redu in s
sivo namesto rdeče barve. Obstoječemu barvnemu vzorcu popolnoma sledijo izbrane barve
za vrednoto »odgovornost«, ki je izbrana kot tretja najpomembnejša vrednota za bančno
dejavnost. Pregled vseh barv ponuja skupni rezultat barv, ki so ocenjene kot ustrezne za
bančno dejavnost.

Preglednica 4: Pregled rezultatov barvne analize
ZASTOPANOST

Najljubša barva

Bančništvo

Zaupanje

Varnost

Odgovornost

Skupaj

1. barva
2. barva
3. barva
4. barva
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Pomemben del analize je bil pregled korelacij med posameznimi atributi za razumevanje
načina, kako anketiranci izbirajo barve. Iskali smo korelacije med atributi, kot so spol, izbira
prve in druge najljubše barve, starost, razpoloženje in barve za bančništvo. Korelacijski
koeficienti so med posameznimi pari nizov podatkov zelo nizki (Preglednica 5). Nizka korelacija
med prvo/drugo izbiro in počutjem (R2 = 0,163/–0,009) dokazuje, da počutje ni vplivalo na
izbiro preferenčnih barv. Prav tako je nizka tudi korelacija med prvo in drugo izbrano barvo (R2
= –0,163), kar pomeni, da če je anketirani izbral določeno barvo (npr. modro), ni nujno izbral
tudi določeno drugo barvo (npr. zeleno). Nizka korelacija je prisotna tudi med najljubšimi
barvami in barvami za bančništvo, kar kaže, da anketiranci ocenjujejo primernost barve na
podlagi konteksta in ne na podlagi svojih najljubših barv.

Preglednica 5: Korelacijski koeficienti (R2) med posameznimi atributi barvne analize

1. najljubša barva

2. najljubša barva

Spol

0,0112

– 0,0240

Starost

– 0,0837

– 0,2102

Razpoloženje (simboli)

0,1628

– 0,0093

Razpoloženje (barva)

0,1960

0,1022

1. najljubša barva
Barva za bančništvo

– 0,1630
– 0,0221

0,0595
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4.3 IZBOR BARV ZA ZNAMKO NAMIŠLJENE BANKE
Izbira barv, ki se lahko pojavljajo v znamki namišljene banke, je temeljila na rezultatih
preliminarne analize (predstavljene v sklepih poglavij 4.1 in 4.2) ter podlagi literature [22],
[33]. Izbrali smo sedem barv, ki se lahko pojavijo v simbolu (Slika 21) (črna, modra, oranžna,
rdeča, rumena, siva in zelena), ter štiri barve za tipografijo znamke (modra, oranžna, rdeča in
zelena) (Slika 22). Vse barve so imele enako povprečno nasičenost in svetlost. Izbiri smo dodali
nekaj izzivalnih barv, s katerimi smo želeli odstopiti od običajnega barvnega vzorca. Pri simbolu
so to oranžna in rumena barva, pri tipografiji pa oranžna in rdeča. Oblikovano znamko (Slika
20) spremlja barvni gradient, ki proti sredini simbola prehaja v belo barvo in s tem ustvarja
učinek prikazujoče se svetlobe, kar se navezuje na izbrano ime banke. V simetričnem simbolu
znamke smo lahko na levi in desni strani spreminjali sedem izbranih barv, s čimer smo dobili
49 različnih možnih barvnih kombinacij. Pomnoženo s štirimi možnimi barvami tipografije smo
dobili 196 možnih barvnih kombinacij za znamko.

Slika 20: Znamka za namišljeno banko

Slika 21: Izbrane barve za simbol znamke namišljene banke

Slika 22: Izbrane barve za tipografijo znamke namišljene banke
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4.4 PREFERENČNI BARVNI SISTEM BANČNE ZNAMKE
Rezultate, pridobljene s spletno anketo, ki je opisana v poglavju 3.3, smo analizirali s
programskim paketom SMRT (Sawtooth Software). Najprej smo uporabili ukaz COUNT, ki nam
je pokazal izbiro posamezne barve v relativnem deležu (Slika 23).
CBC System
Analyze by Counting Choices
Copyright 1993-2013 Saw tooth Softw are
Choice Tasks Included: All Random

Total Respondents
ČRNA LEVA
MODRA LEVA
ORANŽNA LEVA
RDEČA LEVA
RUMENA LEVA
SIVA LEVA
ZELENA LEVA
Within Att. Chi-Square
D.F.
Significance

Total
217
0,24
0,25
0,20
0,22
0,14
0,29
0,17
74,82
6
p < .01

Total Respondents
ČRNA DESNA
MODRA DESNA
ORANŽNA DESNA
RDEČA DESNA
RUMENA DESNA
SIVA DESNA
ZELENA DESNA
Within Att. Chi-Square
D.F.
Significance

Total
217
0,24
0,27
0,21
0,19
0,14
0,29
0,18
86,29
6
p < .01

Total Respondents
MODRA TIPOGRAFIJA
ORANŽNA TIPOGRAFIJA
RDEČA TIPOGRAFIJA
ZELENA TIPOGRAFIJA
Within Att. Chi-Square
D.F.
Significance

Total
217
0,25
0,21
0,22
0,19
17,16
3
p < .01

None
Total Respondents
None chosen:

Total
217
0,35

Slika 23: Izpis analize COUNT
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Koeficient, izražen z decimalnim številom, nam pove, kakšen odstotek izbire je imela
posamezna postavka. ČRNA LEVA 0,24 na primer pomeni, da je bila izbrana 24-odstotno
oziroma od vseh sto možnih izbir v raznih kombinacijah, ki so jih izbrali anketiranci, je bila črna
barva na levi polovici znaka izbrana 24-krat. Hi kvadrat (χ2) kaže na značilne razlike med
barvami (P * 0,01), ki sestavljajo sistem znamke namišljene banke.
Dobljene parametre smo preračunali z metodo Logit (multinominalna regresija) v programu
SMRT (Sawtooth Software) in dobili koeficiente delnih preferenc (Utility). Iz Slika 24 je
razvidno, da sta tako za levo polovico znaka kot tudi za desno polovico znaka najpogostejši
preferenčni barvi siva in modra. Za tipografijo bi morali po mnenju anketirancev izbrati modro
barvo.

Utility Run: Logit Run
Average Utility Values
Rescaling Method: Zero-Centered Diffs
Total
ČRNA LEVA
21,74
MODRA LEVA
30,26
ORANŽNA LEVA
-6,74
RDEČA LEVA
0,56
RUMENA LEVA
-67,79
SIVA LEVA
59,45
ZELENA LEVA
-37,48
ČRNA
MODRA
ORANŽNA
RDEČA
RUMENA
SIVA
ZELENA
MODRA
ORANŽNA
RDEČA
ZELENA

DESNA
DESNA
DESNA
DESNA
DESNA
DESNA
DESNA

20,99
42,67
-3,14
-20,08
-66,73
61,28
-34,99

TIPOGRAFIJA
TIPOGRAFIJA
TIPOGRAFIJA
TIPOGRAFIJA

25,76
-6,20
-0,58
-18,98

None

80,98

Slika 24: Delne preference do barv v sistemu znamke

Koeficienti, ki kažejo delno preferenco, so uravnoteženi na 0. To pomeni, da ima višja pozitivna
vrednost koeficienta višjo preferenco in višja negativna vrednost nižjo preferenco.
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Program omogoča tudi izračun relativne pomembnosti, kar pomeni, da v našem primeru leva
polovica simbola, desna polovica simbola in tipografija sestavljajo znamko ter vsaka v
določenem odstotku vpliva na preferenco do celotne znamke.
Average Im portances
LEVA POLOVICA
DESNA POLOVICA
LOGOTIP

Total
42,41
42,67
14,92

Slika 25: Stopnja pomembnosti posameznega dela znamke

Iz Slika 25 je razvidno, da je stopnja pomembnosti barvne izbire za levi del simbola približno
enaka stopnji pomembnosti barvne izbire za desni del simbola. Barva tipografije manj prispeva
k preferenci do celotne znamke. Pri tem ne smemo pozabiti, da je preferenca vsebinsko vezana
na primernost in stopnjo zaupanja, saj so bila vprašanja v anketi postavljena s terminoma
»primernost« in »zaupanje«.
Na podlagi dobljenih koeficientov delnih preferenc smo sestavili različne barvne kombinacije
znamke. To nam je omogočil modul Market simulator v istem programu, ki je ovrednotil
seštevek delnih preferenc v skupno preferenco. Za prikaz rezultatov smo uporabili barvno
tabelo (Slika 26 in Slika 27), ki nazorno prikazuje kombinacije barv v sistemu znamke od najbolj
do najmanj primerne.
Kot največkrat izbrana barvna kombinacija se je izkazala sivo-sivo-modra. Na vzorcu prvih 21
največkrat izbranih barvnih kombinacij (Slika 26) se na štiri od prvih pet mest v simbolu znamke
pojavlja siva barva z različnimi barvami tipografije, medtem ko tretje mesto s prisotnostjo v
celi znamki zavzema modra barva. Sledi ji rdeča barva, ki se pojavlja le v tipografiji znamke. V
manjšem obsegu so zastopane črna, zelena in oranžna barva. Pri najredkeje izbranih barvnih
kombinacijah (Slika 27) je prisotna predvsem zelena barva, ki je v barvni analizi izbrana kot
preferenčna za bančno dejavnost. Sledita ji oranžna in rumena, v manjšem deležu pa se v
tipografiji pojavljata rdeča in modra barva.
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SIMBOL
Levi del

TIPOGRAFIJA

SIMBOL
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1

1
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17

17

18
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19
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21

21

TIPOGRAFIJA

Desni del

Slika 26: Največkrat izbrane barvne kombinacije za

Slika 27: Najmanjkrat izbrane barvne kombinacije

znamko v bančni dejavnosti

za znamko v bančni dejavnosti

Pridobljeni rezultati so zanimivi in delno pričakovani. V obeh primerih so bile največkrat
izbrane znamke v kombinaciji dveh barv, manj pogosto s tremi in najredkeje z eno barvo. Na
splošno je pri 21 ustreznih barvnih kombinacijah največkrat prisotna modra barva (43 %), kar
sodeč po literaturi in raziskavi, v kateri je modra vedno prisotna kot prva izbira, njena visoka
umestitev ne preseneča. V simbolu znaka se redkeje pojavlja še črna barva, medtem ko se
ostale barve (oranžna, rdeča, zelena) pojavljajo le v tipografiji logotipa. Dobljeni rezultati se
skladajo z dobljeno barvno shemo za najustreznejše barve za bančno dejavnost (sklep 4.2), le
da sta zelena in črna barva redkeje prisotni. Visoka umestitev sive in modre barve je morda
tudi posledica vpliva tradicionalne domače banke na slovenskem trgu, ki je glede na rezultate
kviza najbolj prepoznavna banka po svojih barvah. Obstoječe in znano lahko deluje kot
najprimernejša zaradi dolge izpostavljenosti in prepoznavnih oglaševanih sporočil, ki jih
sčasoma sprejmemo kot pravilne in logične.
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Najmanj ustrezne barve za znamko v bančni dejavnosti so zelena, oranžna, rumena in rdeča.
Prva mesta zavzemajo kombinacije rumene in zelene. Slabše so ocenjene in višje postavljene
kombinacije treh različnih barv v znamki. Presenetljiva je zastopanost zelene barve z visokimi
44 odstotki pri 21 najmanj ustreznih kombinacijah, ki je bila v barvni analizi izbrana kot druga
najustreznejša barva za bančno dejavnost (sklep 4.2). Opazimo lahko, da se med najmanj
ustreznimi barvami največkrat pojavljajo žive in preudarne barve oz. njihove kombinacije.
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5. ZAKLJUČEK
V magistrski nalogi smo obravnavali barvo, kot pomemben element tržne znamke, njen pomen
v znamki, vpliv na potrošnika in ustreznost barve glede na dejavnost, v kateri deluje podjetje,
in sicer s poudarkom na bančni dejavnosti. V ta namen smo v teoretičnem delu podrobneje
pregledali in predstavili relevantne raziskave na področju psihološkega pomena barv in
barvnih asociacij, pregledali barvne preference in dojemanje barv glede na različne vplive,
preučili pomen znamke in njenih elementov na današnjem trgu ter predstavili bančno
dejavnost.
Za potrebe empiričnega dela smo s preliminarno analizo bančnih znamk na slovenskem trgu
in analizo dojemanja barv anketirancev najprej postavili temelje za nadaljnjo raziskavo. Dobili
smo vpogled v obstoječe stanje barv pri dvanajstih izbranih bančnih znamkah na slovenskem
trgu ter v to, kako slovenski potrošniki dojemajo in izbirajo barve in ali med njihovimi izbirami
obstajajo korelacije ali vplivi. S postavljenimi temelji smo oblikovali znamko za namišljeno
banko in glede na literaturo in preliminarno analizo izbrali barve za namišljeno znamko. S
conjoint analizo (angl. conjoint analysis) smo izvedli raziskavo barvnega sistema bančne
znamke in s tem pridobili odgovore o najustreznejših barvah in barvnih kombinacijah za
znamko v bančni dejavnosti.
Pridobljeni rezultati izvedene raziskave potrjujejo večino zastavljenih hipotez. Hipoteza (H1)
predvideva, da je najbolj priljubljena barva slovenskih potrošnikov modra. Anketiranci so kot
prvo izbiro z visokimi 30 odstotki izbrali modro kot najljubšo barvo, nato pa so jo v drugo znova
izbrali v nekoliko nižjem odstotku (18,5 %). Preferenco do modre barve sta imela oba spola in
obe starostni skupini. Naša druga hipoteza (H2) predpostavlja, da barve v bančnih znamkah v
Sloveniji sledijo predlaganemu barvnemu vzorcu dejavnosti podjetja Towergate Insurance.
Izbrane banke na slovenskem trgu sledijo predlagani barvni shemi v nekoliko spremenjenem
vrstnem redu barv, kar pomeni, da lahko hipotezo potrdimo.
V hipotezi (H4) smo predvideli, da ugotovljene preferenčne barve za znamke na slovenskem
trgu ustrezajo barvam znamk najbolj prepoznave slovenske banke. Glede na to, da je bila v
izvedeni analizi (sklep 4.2) siva barva le enkrat predlagana kot ustrezna za bančno znamko, in
glede na dobljene rezultate lahko sklepamo, da tradicionalna slovenska banka močno vpliva
na dojemanje ustrezne barve za bančništvo. Hipotezo lahko potrdimo, ker prva najboljša
kombinacija (siva-siva-modra) sledi barvni kombinaciji bančne znamke tradicionalne
slovenske banke, ki je hkrati najbolj prepoznavna banka le po barvah svoje znamke. Zadnjo
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hipotezo (H3), ki predvideva, da preferenčne barve bančne dejavnosti ustrezajo preferenčnim
barvam vrednot, ki predstavljajo bančno dejavnost, lahko delno potrdimo. Barve, ki so bile
izbrane kot ustrezne za vrednote v bančništvu, se delno prekrivajo z barvami, izbranimi za
bančno dejavnost. Med njimi je pri najpomembnejših treh vrednotah (zaupanje, varnost in
odgovornost) vseprisotna modra barva, v veliki meri se pojavlja še zelena, redkeje pa še bela
in rumena, ki odstopata od navedb v pregledani literaturi.
Naloga odpira vpogled v pomen, vpliv in način izbire barve za bančno dejavnost. Ponuja
ogrodje, v katerem morajo grafični oblikovalci razmišljati, kako pristopiti k oblikovanju in
izbrati barve za novo znamko. Raziskava ni bila izvedena na reprezentativnem vzorcu, zato bi
bilo za objektivnejše mnenje treba pridobiti večje število anketirancev. Omejitve so se pojavile
pri predstavljanju logotipa na zaslonu ter vprašljivem prikazu barv na različnih napravah,
zaslonih itd. Izvedena raziskava je pri izbiri ustrezne barve za znamko potrdila močnejši vpliv
simbola nad tipografijo. Nadaljnje raziskave bi lahko preučile, kateri element – barva ali simbol
znamke – potrošniku bolje sporoča osebnost in podobo podjetja oz. kateri izmed njiju ima večji
pomen.
Barva je kompleksno področje. Vsak posameznik je deležen vplivov iz različnih dejavnikov, ki
na nas in naše dojemanje barve vplivajo na podzavestni ravni, zato pogosto nimamo izrecnega
razloga za našo najbolj ali najmanj priljubljeno barvo. Podjetja poslujejo na izrazito
konkurenčnem trgu in dokler so v različnih dejavnostih opazni določeni barvni vzorci, si lahko
podjetja za izbiro svojih barv dovolijo razmišljati izven teh meja. Proizvajalcev in ponudnikov
istih rešitev je vsak dan več, zato naj podjetja, da bi se med seboj razlikovala, za svojo znamko
izbirajo barve, ki odražajo njihovo osebnost.
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Preglednica 6: Pregled barvnih rezultatov eksperimentalnega dela
BARVA
VPRAŠANJE
1. IZBIRA

2. IZBIRA

3. IZBIRA

4. IZBIRA

Barvni vzorci v znamkah podjetji v bančništvu [1]

Barve v bančnih znamkah na slovenskem trgu

Prva izbira najljubše barve slovenskih anketirancev

Preferenčne barve za bančno dejavnost

Preferenčne barve za vrednoto »zaupanje«

Preferenčne barve za vrednoto »varnost«

Preferenčne barve za vrednoto »odgovornost«
Najustreznejše barve in barvne kombinacije za
znamke v bančni dejavnosti
Najmanj ustrezne barve in barvne kombinacije za
znamke v bančni dejavnosti
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