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IZVLEČEK
Namen diplomskega dela je bil načrtovati in oblikovati embalažo medenih izdelkov.
Želeli smo rešiti problematiko lokalnega čebelarja tako, da bo embalaža kompliment
kakovostnim produktom. Glavni cilj je bil oblikovati embalažo izven tipičnih okvirjev
čebelarskih izdelkov za točno določenega čebelarja. V postopku je bil uporabljen
grafični program Adobe Illustrator, s pomočjo katerega so bili oblikovani logotip,
nalepke in prelepka za med ter škatle. Ker je med različnega botaničnega porekla, je
bilo oblikovanih več različnih vrst embalaže, ki skupaj predstavljajo znamko.
Čebelarjev problem se je reševal z željo, da bo produkcija embalaže cenovno
primerljiva z nakupom embalaže, ki je bila uporabljena do sedaj. Uporabljeni so bili
naslednji materiali: etikete in prelepka so natisnjene na nalepko Muflon s sijajem in z
močnim lepilom, škatle so natisnjene na 350-gramski karton Grafopak, ovojni papir
za medeno žganje je 80-gramski brezlesni papir Fedrigoni, obešanka za med s suhim
sadjem pa je natisnjena na 260-gramski papir Chagall Candido znamke CordenonS.
Rezultati so pokazali, da je možno narediti embalažo izven tipičnih okvirjev čebeljih
izdelkov na slovenskem trgu. Pokazali so tudi, da je lastna produkcija embalaže
primerljiva z nakupom embalaže znamke Slovenski med.

Ključne besede: oblikovanje embalaže, načrtovanje embalaže, blagovna znamka,
embalaža za med, čebelarstvo.
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ABSTRACT
Within the thesis we planned and designed a set of packaging layouts for honey
products, which altogether represent a brand. The aim was to develop a new
packaging design for a local beekeeper in a way that will compliment and emphasize
the high quality of bee products. The main goal was to create a packaging design
outside the typical frames for honey products packaging. During the process a
graphical program Adobe Illustrator was used for designing a logo, labels, lid labels
and boxes. Different floral sources of the nectar are used for the production of honey
and therefore we designed several different packages, which together represent a
brand. The price for the production of the new packaging layout should be
comparable to the packaging layout that has been used so far. Following materials
were used during the process: labels and lid labels were printed on a glossy sticker
Mouflon with an adhesive glue, boxes were printed on 350 g Grafopak cradboard,
wrapping paper for honey brandy is a 80 g wood-free paper Fedrigoni, labels for the
honey with dried fruits were printed on 260 g paper Chagall Candido, brand
CordenonS. Results showed that it is possible to make a unique packaging design and
package layout for honey products on the Slovenian market which do not comply with
the typical commercially available designs. We demonstrated that production costs of
our package layout are comparable to commercially available packaging that has been
used so far.
Keywords: package design, package planning, brand, honey package, beekeeping.
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UVOD

Večina slovenskih čebelarjev svoj med uvršča v blagovno znamko Slovenski med, ki
so jo uvedli v letu 1999. Čebelarji se odločijo, da bodo svoj med označili z omenjeno
znamko, ker so jo leta 2009 nadgradili z nacionalno zaščiteno kakovostno shemo
Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo, leta 2013 pa jo je potrdila tudi
Evropska unija. Če je med označen z znamko Slovenski med, to pomeni, da je čebelar
registriran v skladu s Pravilnikom o označevanju čebel in s tem v skladu s
Pravilnikom o obratih na področju živil živalskega izvora, ki imajo vzpostavljen
notranji nadzor na načelih sistema HACCP. Pomeni tudi, da so izdelki varni in
kakovostni, da so pridelani v slovenskem okolju ter jim lahko sledimo, kar pomeni, da
je na njih zapisan polni čebelarjev naslov. Znamka Slovenski med ima lastno
oblikovano celostno podobo, ki izdelke povezuje v celoto in jih loči od konkurence.
Slovenski med ima od avgusta 2008 oblikovan tudi svoj tipiziran kozarec. V celostni
podobi so oblikovani pokrov za kozarec, nalepke in prelepke ter kartonasta embalaža
(1).
Kakovostni izdelki si zaslužijo kakovostno embalažo, zato menimo, da predpisana
embalaža znamke Slovenski med ni primerna za vrhunske izdelke slovenskih
čebelarjev. Prav tako se nam ne zdi primerno, da imajo vsi čebelarji enako embalažo.
Vsak ima svojo zgodbo, zaradi katere je njegov izdelek poseben in drugačen od
drugih.
V diplomski nalogi bomo skušali rešiti problematiko lokalnega čebelarja. Torej bomo
oblikovali embalažo, ki bo izdelkom dajala kompliment, hkrati pa bo predstavljala
edinstveno čebelarjevo zgodbo. Problem bomo skušali rešiti tako, da bo produkcija
embalaže cenovno primerljiva z nakupom embalaže, ki predstavlja znamko Slovenski
med.
HIPOTEZE:
1. Z lastno oblikovano identiteto znamke lokalni čebelar izstopa na slovenskem trgu.
2. Identiteto znamke je možno oblikovati izven tipičnih okvirjev čebelarskih
izdelkov.
3. Produkcija lastne embalaže je cenovno primerljiva z nakupom embalaže znamke
Slovenski med.
1

2
2.1

TEORETIČNI DEL
GRAFIČNO OBLIKOVANJE

Grafični oblikovalci si morajo nenehno širiti obzorje, zavedati se morajo, kaj se dogaja
okrog njih. Na njihovo delo vplivajo izdelki drugih oblikovalcev in umetnikov, kultni
trendi ter svetovni dogodki.

Kompozicija
Kompozicija je likovna struktura in organizacija elementov z oblikovanjem, nanaša se
na postopek kombiniranja različnih delov ali elementov v zaključeno celoto. Pri
oblikovanju pomeni, da oblikovalci predvsem organizirajo slike in besedilo različnih
oblik, barv, velikosti in tekstur v številnih raznovrstnih medijih. Razumevanje
kompozicije in njeno praktično raziskovanje sta ključnega pomena za učinkovito
vizualno komunikacijo, saj oblikovalca naučita nadzora.
V zgodovini so se pojavile različne teorije kompozicije. Vitruvij, rimski arhitekt in
inženir, je razvil matematično formulo za razdelitev prostora na sliki. Njegova rešitev
temelji na razmerju med dolgimi in kratkimi stranicami pravokotnika, imenujemo jo
zlati rez. Henri Matisse, francoski slikar, pa je trdil, da je kompozicija umetnost
razporejanja elementov za izražanje čustev (2).

Tipografija
Tipografija je veda o oblikovanju pisav in besedila v celoti (3).
Oblikovalec mora tipografijo uporabljati domiselno, a hkrati upoštevati vsa pravila in
tradicijo. Tipografija je vizualizacija jezika, uporablja vse njegove praktične in izrazne
lastnosti. Vključuje tudi praktično postavljanje črk v smiselne informacije.
Bistveno pri razumevanju črkovnih vrst je poznavanje osnovne strukture črkovnih
oblik in anatomije znaka. To omogoča, da lahko črkovne vrste razlikujemo ali
prepoznamo njihove skupne lastnosti. Črka je najosnovnejši element tipografije,
vsaka črkovna vrsta pa ima edinstvene lastnosti.
2

Barve
Oblikovalec mora razumeti tudi barve. Pri izbiri barv je potrebno paziti na kontrast in
harmonijo ter na dejstvo, kako lahko to vpliva na berljivost. Pomembna je tudi
psihologija barv.
Barve razlikujemo glede na tri lastnosti: barvitost (barvni ton), ton (svetlost) in
nasičenost (kroma). Barvitost ločimo po generičnem imenu barve, na primer zelena
ali modra. Barvni ton ima veliko variacij, od svetlih do temnih odtenkov. Odtenki pa
imajo različno nasičenost oziroma jakost.

Digitalni tisk
Digitalni tisk se je pojavil na začetku devetdesetih let 20. stoletja. Digitalni tiskarski
stroji reproducirajo dokumente s tiskarskim prahom (tonerjem). Večinoma se
digitalni tisk uporablja pri nakladah, manjših od 1000 kosov. Omogoča tudi
prilagoditev posameznih kosov. Digitalni tisk je časovno najhitrejši (2). Tiskarski
stroji so povezani z delovnimi postajami, od koder prihajajo datoteke v jeziku
postscript in rastrirane slike. Digitalni stroji prenesejo zapis na elektrofotografske
cilindre, digitalizirani stroji pa pošljejo digitalne zapise strani neposredno na posebne
plošče, ki so vdelane v tiskarski stroj (4).

2.2

EMBALAŽA

Embalaža (ovojnina) je vse, kar se uporablja za zavijanje in zaščito blaga ali izdelkov
(5).
Embalaža je nosilec, omot in vse tisto, v kar izdelke zavijamo, polnimo, vstavljamo,
pripravljamo, skratka embaliramo oziroma pakiramo.
Izdelke embaliramo zaradi različnih razlogov, na primer zato, da ohranimo njihovo
vrednost, da olajšamo prevoz in skladiščenje, da olajšamo uporabo in da izdelku
dodamo večjo vrednost.

Vsekakor pa sta najpomembnejša razloga varovanje in

prepoznavnost izdelka na poti od proizvajalca do kupca (6).

3

Zaščitna funkcija embalaže
Kakovostna embalaža mora ščititi izdelek od trenutka pakiranja do končne porabe
potrošnika. Ta pot poteka preko treh

faz: transport, skladiščenje in prodaja.

Pomembno je, da embalaža med temi fazami izdelek ščiti pred fizičnimi, kemijskimi
in mikrobiološkimi zunanjimi vplivi.

Skladiščno-transportna funkcija embalaže
Pomembno je, da je embalaža praktična in racionalno koristi prostor, saj le taka
embalaža omogoča organizirano skladiščenje ter transportno poslovanje.

Prodajna funkcija embalaže
Prodajna funkcija se največkrat nanaša na prodajno (komercialno) embalažo.
Embalaža mora ustrezati potrebam kupca, prav tako pa mora izdelku dajati
obstojnost. Poveča lahko tudi obseg prodaje.

Uporabna funkcija embalaže
Ne smemo zanemariti uporabne funkcije embalaže, ki pride do izraza, ko je izdelek
kupljen. Cilj je, da embalaža olajša uporabo, kar je še izredno pomembno pri
embalaži, ki se po odprtju zapira nazaj (7).

2.3

POMEN OBLIKOVANJA EMBALAŽE

Oblikovanje kot komunikacija
Oblikovanje embalaže je kreativni proces, ki povezuje formo, strukturo, materiale,
barve in tipografijo z informacijami o izdelku ter ga naredi ustreznega za trg.
Embalaža daje izdelku zaščito, možnost transportiranja in skladiščenja ter identiteto,
ki ga na policah loči od drugih izdelkov.
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Oblikovalci uporabljajo več metod za reševanje kompleksnih problemov trženja:
brainstorming, raziskovanje, eksperimentiranje in strateško razmišljanje. S temi
postopki oblikujejo informacijo v koncept, idejo ali oblikovalsko strategijo.
Embalaža mora prepričati ljudi različnih ozadij in interesov, zato je potrebno pri
oblikovanju upoštevati antropologijo, sociologijo, psihologijo in etnografijo. Posebej
pomembno je razumevanje socialnih in kulturnih vplivov ter vedenj ljudi v nekem
določenem okolju, saj to vpliva na dejstvo, kako bodo ljudje zajeli vizualne elemente
komunikacije.
Vizualno reševanje problemov je glavni fokus oblikovanja embalaže. Inovativno
rešitev, pa naj gre za nov produkt ali izboljšavo že obstoječega, si pomagamo najti z
naslednjimi kreativnimi znanji:
 najti koncept,
 renderiranje,
 3D-oblikovanje,
 analiza,
 reševanje tehničnih problemov.
Embalaža pa bo najbolj vplivala na kupca takrat, ko bodo pri njenem oblikovanju
upoštevani tako fizični kot vizualni elementi, ki ciljnim kupcem sporočajo prave
čustvene, kulturne, socialne, psihološke in informativne vsebine.

Oblikovanje embalaže in znamke
Kaj sploh je znamka? V grobem to pomeni

ime produkta ali storitve. Kadar

povezujemo embalažo z znamko, s tem največkrat mislimo na ime, na lastninjenje
izdelka ali pa na zastopništvo produkta, storitve, ljudi oziroma prostorov. To
vključuje vse statične in tiskane materiale, izdelke, embalažo, oglase, podpise,
uniforme in celo arhitekturo.
Znamke so definirane s potrošniško družbo, fizičnimi izdelki in čustveno konotacijo
ter s tem, kako se poistovetijo s potrošnikovimi željami.

5

Evolucija znamke
Na znamko lahko gledamo kot na človeka. Znamka se najprej ustvari, nato se rodi in
raste ter se razvija. Ima svoje značilnosti, ki jo ločijo od ostalih. Njen dizajn jo definira
in sporoča njen namen. V svetu oblikovanja se beseda evolucijski (evolutionary)
večkrat uporabi pri opisovanju razvijanja znamke skozi čas.
Mnogi potrošniki ne ločijo med znamko in oblikovanjem embalaže. Tridimenzionalna
podoba embalaže in njeni vizualni elementi ustvarijo sliko znamke ter zgradijo
razmerje med potrošnikom in izdelkom.

Identiteta znamke
Identiteta znamke je opredmeten vidik znamke. Bistvene komponente, ki jih
vključuje, so ime, barva, simbol in drugi oblikovalski elementi. Te komponente dajejo
izdelkom drugačnost in jih razlikujejo od drugih izdelkov.
Identiteta znamke ustvari čustveno povezavo s potrošniki. Ni pomembno, ali izraža
abstraktno ali konkretno idejo o izdelku, važno je samo, da potrošnik poveže
identiteto z izdelkom (8).

2.4

PROCES NAČRTOVANJA EMBALAŽE

Vsi, ki sodelujejo pri oblikovanju embalaže, morajo razumeti proces oblikovanja.
Metodologija, ki definira, kako se ideja izdelka odraža v oblikovanju embalaže, je
kompleksna. Proces se začne s fizičnimi pristopi: z zadrževanjem izdelka in z
definiranjem tržnih ciljev za prodajo izdelka.
Najprej je potrebno pripraviti strategijo trženja. Da jo lahko pripravimo, je potrebno
narediti pregled ozadja proizvajalca, poizvedeti vse o izdelku, pregledati trende in
konkurenco ter izbrati ciljno publiko.
Strategijo pa pripravijo tudi oblikovalci. Načrtovanje poteka v petih fazah:
 1. faza: pregled in analiza,
 2. faza: osnovna ideja dizajna,
6

 3. faza: razvijanje ideje,
 4. faza: končni dizajn,
 5. faza: priprava dizajna za tisk.
Prva faza zajema večji del časovnega traku. V tem delu oblikovalec naredi analizo trga
in izdelka, najde ime znamke, poišče vizualne reference in si ustvari konceptno tablo.
V drugi fazi išče ideje (brainstorming), koncepte in strategije. V tej fazi ustvari tudi
prve skice, ki jih nato predstavi proizvajalcu. Nato pa se loti razvijanja ideje in
realizacije (8).

2.5

PAKIRANJE PREHRAMBENIH IZDELKOV

Izdelke pakiramo zato, da jih čim dlje ohranimo sveže in kakovostne. Embalaža
izdelek med transportom in skladiščenjem ščiti pred kemijski, biološkimi in
fizikalnimi zunanjimi vplivi. Med kemijske vplive štejemo prisotnost plinov,
povečanje ali izgubo vlage in prisotnost svetlobe, biološke vplive predstavljajo
mikroorganizmi, insekti in glodavci, fizikalni dejavniki pa so mehanske poškodbe
med transportom (9).

2.6

PAKIRANJE MEDENIH IZDELKOV

Pravilnik o splošnem označevanju predpakiranih živil
Ta pravilnik določa splošno označevanje predpakiranih živil, ki so v prometu
namenjena za prodajo končnemu potrošniku in za oskrbo obratov javne prehrane.
Predpakirano živilo je vsako posamezno živilo, ki je v prometu namenjeno končnemu
potrošniku in obratom javne prehrane, v embalaži, v katero je vnaprej pakirano,
preden je dano v promet, ne glede na to, ali ta embalaža v celoti ali le delno obdaja
živilo, vendar v vsakem primeru na tak način, da vsebine ni mogoče spremeniti brez
odprtja ali spremembe embalaže.
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Način označevanja
Označbe na živilu morajo biti v slovenskem jeziku in na opaznem mestu embalaže,
tako da so zlahka vidne, razumljive, nedvoumne, čitljive in neizbrisne ter ne smejo
biti skrite, nejasne ali prekinjene z drugim besednim ali slikovnim gradivom. Ime
živila, neto količina, rok uporabnosti in odstotek alkohola morajo biti označeni v
istem vidnem polju.

Obvezni podatki na označbi:
1. ime, pod katerim se živilo daje v promet (prodajno ime),
2. seznam sestavin in količina sestavin ali kategorije sestavin,
3. neto količina,
4. rok uporabnosti,
5. serija (lot) živila,
6. posebni pogoji shranjevanja (hranjenja) ali pogoji uporabe,
7. ime in naslov ali firma in sedež proizvajalca ali tistega, ki živilo pakira, ali
prodajalca, ki mora imeti naslov oziroma sedež v skupnosti,
8. podatek o kraju porekla,
9. navodilo za uporabo, kadar živilo ne bi bilo mogoče ustrezno uporabiti brez teh
navodil,
10. pri pijačah, ki vsebujejo več kot 1,2 % vol alkohola, dejansko vsebnost alkohola v
volumskih odstotkih (10), (11).
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2.7

ČEBELARSTVO

Zgodovina čebelarstva
Čebelarstvo, s tujko apikultura, je kmetijska panoga, ki se ukvarja z gojenjem čebel z
namenom pridobivanja njihovih produktov, predvsem medu in voska, pa tudi za
opraševanje (12).
Človeka čebela zanima že od nekdaj in med je prvi čebelji proizvod, ki ga je izkoriščal
že v pradavnini. V naravi živeče čebele si bivališča delajo v drevesna dupla, skalne
votline in zemeljske rove.
Med je bil pomemben, ker je poleg sadja življenjsko pomembna sladka hrana.
Uporabljal se je tudi v medicini za oskrbovanje ran. Poleg medu pa je bil pomemben
še vosek, ki so ga uporabljali predvsem za razsvetljavo. V srednjem veku so ga
uporabljali za izdelavo medenega peciva – lectar. V času fevdalizma so iz medu
pripravljali tudi velike količine medice.
Človek je že zgodaj odkril, kako pomembne so čebele. Prvi dokazi, da se je človek
zanimal za čebele, segajo 20 do 30 tisoč let nazaj, in sicer v Španijo v Bicarpo v
pokrajini Valencija. V Pajkovi jami so našli prastaro risbo, ki prikazuje dve osebi pri
ropanju čebeljega gnezda. Človek je sprva čebelja gnezda ropal, sčasoma pa je
ugotovil, da lahko pride do medu, ne da bi čebele pri tem uničil. Ugotovil je celo, da
lahko od iste čebelje družine, ki je ne uniči, ponovno pridobi med. Kasneje je ugotovil
tudi, da čebele lahko zvabi v urejene votline in na ta način še lažje dostopa do medu.
Tako je nastalo gozdno čebelarjenje, ki je bilo značilno predvsem za slovanska
plemena, kar pomeni, da je bilo razširjeno tudi na ozemlju sedanje Slovenije.
Gozdno čebelarjenje je izgledalo tako, da so v gozdu izbrali primerno debela debla in
v približni višini pet metrov vanje izdolbli duplo ter ga zaprli s pokončno nameščeno
desko. Čebele so se v dupla naseljevale same ali pa so jih zvabili z dišečimi mazili iz
zelišč. Gozdno čebelarstvo je začelo umirati v 18. in 19. stoletju.
Nadomestilo ga je čebelarjenje na domu. Sprva so dupla prinašali domov, nato pa so
začeli izdelovati korita, klade in polklade. Čebelje domove so najprej postavljali
pokonci, nato pa so jih začeli zlagati po dolgem in nalagati v skladnice. Pravi čebelji
panj je izgledal kot polkrožno izdolbeno korito z ravno podnico. Spredaj in zadaj so
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namestili panjsko končnico z odprtino za izlet čebel. Čebelarjenje je spremenil prihod
žage, v 14. stoletju so korita začeli menjavati s panji, zbitimi iz desk. Ker pa so bili ti
manj odporni na vremenske razmere, so začeli postavljati čebelnjake, kakršne
poznamo tudi danes.
Slovenci so prevzeli čebelarjenje od prednikov, naseljenih na tem ozemlju. V lipovih
gozdovih so nadaljevali s čebelarjenjem in s tem kmalu zasloveli. Samostani, cerkve
in fevdalna gospoda so potrebovali velike količine voska za sveče ter veliko medu za
sladilo in kuhanje medice.
Največja slovenska imena 18. stoletja v čebelarstvu so: Peter Pavel Glavar (1721–
1784), velečebelar, duhovnik in graščak na gradu Lanšprež pri Mirni na Dolenjskem,
Janez Goličnik (1737–1807), narodni gospodar, čebelar in prevajalec, Anton Janša
(1734–1773), čebelar, čebelarski učitelj in ljudski slikar z Breznice na Gorenjskem, ter
Janez Anton Scopoli (1723–1788), naravoslovec, zdravnik v Idriji, doma iz mesteca
Cavalese na južnem Tirolskem.
19. stoletje je bilo za čebelarstvo prelomno. Pojavili so se panji s premičnim satjem,
satnice, točilo, matične rešetke, kadilnik in druga drobna oprema, ki je precej olajšala
čebelarjenje (13), (14), (15).
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3

EKSPERIMENTALNI DEL

»Čebele so tiste, ki nabirajo med, jaz jim ga le ukradem. Preveč spoštujem čebele, da
bi si drznil med šteti kot svoj pridelek,» odgovori Marko Kubelj na vprašanje, kako
pridela med. Čebelarstvo ima v genih, saj sta se z njim ukvarjala že njegov oče in stric.
Naučila sta ga, kako skrbeti za čebele in kako ohraniti kvaliteto njihovih izdelkov.
Res, da gre za družinsko tradicijo, ampak s čebelarstvom se ukvarja, ker občuduje
čebele in ker se zaveda njihovega pomena v tem svetu.
Predanost čebelam je razlog, da so izdelki lokalnega čebelarja Kublja kakovostni. Drži
se načela, da kakovost velja več kot številčnost. Količina njegovih medenih izdelkov
na sezono ni velika in prav to daje njegovim izdelkom še večjo vrednost.
Cilj diplomske naloge je bil oblikovati prepoznavno znamko lokalnega čebelarja.
Naloga ni bila lahka, saj mora biti embalaža kompliment izdelkom. Želeli smo doseči
tudi to, da izdelki že na prvi pogled izstopajo in kažejo drugačnost.

3.1

ANALIZA

Lotili smo se raziskave trga, saj nas je zanimalo, kakšne materiale uporabljajo drugi
lokalni čebelarji pri komunikaciji s svojimi strankami. Za primerjavo smo pregledali
tudi, kakšna vizualna komunikacijska sredstva uporabljajo večji distributerji medenih
izdelkov.
V drugem delu smo se pri čebelarju Kublju pozanimali, kdo so njegove stranke, kako
velika je njegova proizvodnja, kakšna so njegova načela in kaj je tisto, kar daje
njegovim izdelkom poseben pečat. To pa je bil tudi ključni del informacij, ki nam je
pomagal definirati problem, ga z mentorjevo pomočjo pretopiti v zgodbo in ustvariti
prepoznavno znamko.
Po analizi trga smo ugotovili, da lokalni čebelarji uporabljajo univerzalno embalažo
znamke Slovenski med, ki jo lahko kupijo pri različnih distributerjih čebelarskih
pripomočkov. Le redki imajo personalizirano podobo, pa še ti imajo podobne grafične
elemente. Na komunikacijskih sredstvih se največkrat pojavita čebela in šestkotnik,
med barvami pa prevladujejo rumeni odtenki.
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Slika 1: Embalaža znamke Slovenski med. (Lit. vir (16))

Slika 2: Embalaža smrekovega medu Čebelarstva Lužar. (Lit. vir (17))
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Slika 3: Embalaža gozdnega medu znamke Kočevski gozdni med. (Lit. vir (18))

3.2

DEFINICIJA

Čebelar Kubelj je do sedaj uporabljal univerzalna komunikacijska sredstva znamke
Slovenski med. S tem so njegovi izdelki izgubili vrednost, saj jih ni nič ločevalo od
izdelkov ostalih lokalnih čebelarjev. Ker pa je pri njegovem delu prisotno toliko
ljubezni in spoštovanja čebel, kar se odraža tudi na kakovosti izdelkov, je bila potreba
po spremembi embalaže neizbežna.
Ker čebelar Kubelj nikoli ne zataji čebel in ker je večkrat omenil, da so čebele tiste, ki
nabirajo med, in da ga on le krade, smo se odločili, da bo to rdeča nit znamke.
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3.3

CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA

Logotip
Oblikovanju logotipa smo posvetili veliko časa. Navdih smo iskali v značaju čebelarja
Kublja in v njegovem odnosu do čebel. Čeprav smo se skušali izogniti tipičnim
motivom, kot sta čebela in šestkotnik, v tem primeru to ni bilo mogoče. Vez med njim
in čebelarstvom je zelo močna, pomembna sta tudi njegovo spoštovanje do čebel in
nadaljevanje tradicije, zato smo se odločili, da uporabimo čebelo.

Slika 4: Logotip znamke Ukradeno čebelam

Barve
Ker je med različnega botaničnega porekla, se mora tudi embalaža med različnimi
okusi medu razlikovati. Vseeno pa je pomembno, da se že na prvi pogled vidi, da
izdelki pripadajo isti blagovni znamki. Odločili smo se, da razliko med okusi
pokažemo tudi z barvo.

Slika 5: CMYK in RGB vrednosti barv
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Pri izbiri barv smo pazili na njihovo skladnost. Pozorni smo morali biti tudi na njihov
odnos do temno rjave barve v logotipu. Za vodilo smo izbrali botanično poreklo. Na
primer za lipov med smo izbrali zeleno, ker so lipe v času, ko cvetijo, zelene.

Vzorec
Odločili smo se, da bo tudi vzorec razlikoval okuse medu.
Vsi vzorci so sestavljeni iz zajemalke za med.

Slika 6: Grafika zajemalke za med

V grafičnem programu Illustrator smo z različnimi razporeditvami osnovnega dela
ustvarili elemente, ki tvorijo vzorce. Ideja je bila, da vsak element predstavlja
botanično poreklo medu. Na primer pri kostanjevem medu smo zajemalke za med
razporedili v obliko, ki spominja na kostanj.
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Slika 7: Vzorci, ki predstavljajo botanično poreklo medu

Tipografija
Črkovna vrsta, uporabljena pri zapisu slogana »ukradeno čebelam« in za
poimenovanje izdelkov, je ročno napisana, z rahlimi popravki v računalniškem
programu za oblikovanje. Za to obliko smo se odločili, ker daje izdelkom še dodaten
pečat unikatnosti.

Slika 8: Slika ročno napisane pisave
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Za zapis večje količine besedila smo izbrali linearno pisavo Avenir Next LT Pro.
Pisava je primerna tudi za zapis manjših velikosti besedila.

Slika 9: Pisava Avenir Next LT Pro

3.4

EMBALAŽA

Pri oblikovanju embalaže smo se odločili, da medene izdelke čebelarja Kublja
pustimo v steklenih kozarcih klasičnih velikosti, saj so njegove stranke vajene teh
količin. Pri oblikovanju smo se osredotočili na oblikovanje etiket, prelepk in škatlic.

Prelepka
Ker je med predpakirano živilo, moramo pri pakiranju uporabiti prelepko, ki
nakazuje, da živilo še ni bilo odprto.
Slika 10 prikazuje samostojno prelepko za med in medeno žganje. V primeru za med
smo jo zaradi praktičnosti in estetskih razlogov združili s sprednjo etiketo. Dimenzija
prelepke je 16,2 cm × 2,6 cm.

Slika 10: Prelepka za med in medeno žganje znamke Ukradeno čebelam

Ker je kozarec za med s suhim sadjem nekoliko manjši, smo se odločili, da prelepko
prilagodimo. Velikost logotipa je ostala enaka, spremenila pa sem dimenzijo traku in
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napis Ukradeno čebelam. Odločili smo se tudi, da bo prelepka dvodelna. Dimenzija
prelepke je 12 cm × 2,6 cm.

Slika 11: Prelepka za med s suhim sadjem znamke Ukradeno čebelam

Etiketa za med
Na sprednji etiketi je zapisana vrsta medu, na zadnji strani pa vsi obvezni podatki.
Dimenzija etikete brez prelepke je 8,5 cm × 6,6 cm.
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Slika 12: Etiketa za cvetlični med znamke Ukradeno čebelam
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Etiketa za med s suhim sadjem
Med s suhim sadjem je pakiran v majhen steklen kozarec, zato smo se odločili, da bo
etiketa v tem primeru zgibanka, privezana na kozarec. Na zunanji strani sta vzorec in
napis Med s suhim sadjem, na notranji strani pa so zapisani vsi obvezni podatki.
Dimenzija razprte obešanke je 9,8 cm × 6,6 cm.
Za izdelke, narejene iz medu, smo dodali nov vzorec, ki ga lahko vidimo na sliki 13.
Enak vzorec je uporabljen tudi na ovojnem papirju za medeno žganje.

Slika 13: Etiketa za med s suhim sadjem znamke Ukradeno čebelam
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Ovojni papir za medeno žganje
Medeno žganje je nalito v steklenico za 500 ml. Ker ljudje večinoma steklenice po
uporabi shranijo in uporabijo za druge priložnosti, smo se odločili, da bo etiketa
drugačna.
Etiketa je list A4, ki ga zavijemo okrog steklenice in zalepimo s prelepko. Na zunanji
strani sta vzorec in napis Medeno žganje, na notranji strani pa so zapisani vsi obvezni
podatki ter zgodba Ukradeno čebelam. Dimenzija ovojnega papirja je 21 cm × 29,7
cm.

Slika 14: Postopek zavijanja etikete na medeno žganje
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Slika 15: Zunanja stran ovojnega papirja za medeno žganje, pomanjšana na 78,5 % izvirne velikosti
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Slika 16: Notranja stran ovojnega papirja za medeno žganje, pomanjšana na 78,5 % izvirne velikosti
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Škatla za med
Na škatli za med so zapisani vsi podatki, ki jih vsebuje tudi etiketa. Poleg teh
podatkov pa so zapisane še značilnosti medu in zgodba Ukradeno čebelam. Dimenzija
škatle za med je 8,8 cm × 15,4 cm × 8,8 cm.

Slika 17: Mreža škatle za cvetlični med, pomanjšana na 47 % izvirne velikosti
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Škatla za med s suhim sadjem
Na škatli za med s suhim sadjem so zapisani vsi podatki, ki jih vsebuje tudi etiketa.
Poleg teh podatkov pa so zapisane še značilnosti medu in zgodba Ukradeno čebelam.
Dimenzija škatle za med s suhim sadjem je 7,5 cm × 9,2 cm × 7,5 cm.

Slika 18: Mreža škatle za med s suhim sadjem, pomanjšana na 53,8 % izvirne velikosti
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3.5

MATERIALI IN TISK

Etikete in prelepka so natisnjene na nalepko Muflon s sijajem in z močnim lepilom.
Nalepke so premazane, da je njihova površina gladka. So tanke, zato omogočajo
nadaljnjo natančno izsekovanje in zasekovanje etiket. Škatle so narejene iz 350gramskega kartona Grafopak, ki je večslojni, belo premazan karton s sivo hrbtno
stranjo. Izdelan je iz recikliranih vlaken. Njegova zgornja stran je trojno premazana,
hrbtna pa enojno. Karton je primeren za nadaljnjo izsekovanje, zgibanje in žlebljenje.
Ovojni papir za medeno žganje je 80-gramski brezlesni papir Fedrigoni. Obešanka za
med s suhim sadjem je natisnjena na 260-gramski brezlesni papir Chagall Candido
znamke CordenonS.
V vseh primerih smo se odločili za digitalni tisk, saj bo tako produkcija cenovno lažje
primerljiva z nakupom embalaže znamke Slovenski med.
Tiskarski stroj, s katerim so bili natisnjeni vsi elementi embalaže, je Xerox Ducu color
252. Gre za produkcijski digitalni stroj, ki ga uvrščamo v elektrofotografski tisk oz.
kserografijo. Ima ločljivost tiskanja 2400 x 2400 dpi. Kvaliteto odtisa zagotavlja tudi
toner EA HG (Emulsion Aggregation High Gloss), ki zagotavlja boljše barve, detajle
pri senčenjih in gladke prehode. Enhanced Gloss je način delovanja, ki tisku doda še
sijaj.

3.6

STROŠKI PRODUKCIJE

Na začetku smo si zadali cilj, da bomo skušali izdelati embalažo, ki bo cenovno
primerljiva z embalažo znamke Slovenski med.
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Preglednica 1: Cena embalaže za Slovenski med

CENA EMBALAŽE ZA SLOVENSKI MED
Etiketa za med

0,03 €/ kos

Prelepka

0,03 €/ kos

Kartonasta škatla za med

0,62 €/ kos

Kartonasta škatla za med s suhim sadjem

0,32 €/ kos

Obešanka za med s suhim sadjem

0,03 €/ kos

Obešanka za medeno žganje

0,03 €/ kos

Preglednica 2: Cena embalaže za lastno produkcijo

CENA EMBALAŽE ZA LASTNO PRODUKCIJO
Etiketa za med (s prelepko)

0,09 €/ kos

Kartonasta škatla za med

0,06 €/ kos*

Kartonasta škatla za med s suhim sadjem

0,06 €/ kos*

Obešanka za med s suhim sadjem

0,10 €/ kos

Ovojni papir za medeno žganje

0,02 €/ kos

* Pri škatlah je dodaten enkraten znesek za izdelavo orodja za izsekovanje, ki znaša
približno 50 €, in priprava za tisk, ki znaša 15 €.
Cene so okvirne, saj smo jih pridobili s pomočjo povpraševanja za 50 kosov, ker je
tolikšna povprečna naklada izdelkov čebelarja Kublja. Potrebno je upoštevati, da bi
bila cena pri večjem naročilu nižja.
Če na hitro pogledamo, vidimo, da je razlika v ceni le nekaj centov. Največji strošek
predstavlja izdelava orodja za izsekovanje, ki pa je enkraten. V primeru čebelarja
Kublja bi bilo potrebno narediti dve orodji, eno za velikost škatel medu in eno za
škatle medu s suhim sadjem. Večji strošek bi bil tudi zato, ker sta za med potrebni dve
etiketi, tako da cena etikete na kozarec medu ni 9 centov, temveč 18.
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Preglednica 3: Primerjava cen embalaže za med pri nakupu 50 kosov

Cena embalaže za med pri nakupu 50 kosov
Slovenski med

34 €

Ukradeno čebelam

27 €

Razlika

7€

Pri izračunu cene za embalažo 50 kosov medu znamke Slovenski med je strošek
sestavljen iz 50 kosov etiket za med, 50 prelepk in 50 škatel.
Pri izračunu cene za embalažo 50 kosov medu znamke Ukradeno čebelam je bilo
upoštevano, da je orodje za izsekovanje že narejeno. Strošek je sestavljen iz 100 kosov
etiket za med (50 sprednjih in 50 zadnjih) ter 50 škatel. Stroška prelepk tukaj ni, saj
je vključen v etiketo.
V zgornji preglednici lahko vidimo, da je cena embalaže za med v lastni produkciji
celo nižja od nakupa embalaže Slovenski med. Rezultat nas je presenetil, saj sem
mislila, da bo ravno obratno. Vedeli smo, da bo cena primerjava, nismo pa si
predstavljali, da bo celo nižja. Kot smo že omenili, je največji strošek z izdelavo orodja
za izsekovanje.
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4

RAZPRAVA O REZULTATIH

To je bil obsežen projekt, zato smo pred samim načrtovanjem embalaže veliko časa
namenila pomenu embalaže. Kot smo že napisali v teoretičnem delu, ima embalaža
poleg praktične vloge tudi velik vpliv na prodajo izdelka, zato je njena estetska
podoba prav tako pomembna. Raziskovali smo tudi pojem znamka in pri tem naleteli
na zanimivo primerjavo s človekom. Znamka se najprej ustvari, nato se rodi in raste
ter se razvija. Ima svoje karakterne značilnosti, ki jo ločijo od ostalih. Prav zaradi te
primerjave sedaj lažje razumemo, kaj je znamka in kakšna je naloga oblikovalca pri
oblikovanju njene identitete.
Eden od zastavljenih ciljev je bil ta, da embalažo oblikujemo tako, da bo izstopala na
slovenskem trgu. Pri tem smo imela tudi nekaj sreče, saj smo po raziskavi trga
ugotovila, da večina čebelarjev uporablja embalažo znamke Slovenski med. Tisti, ki
imajo lastno oblikovano identiteto, pa uporabljajo enake motive, kot jih uporablja
znamka Slovenski med. Zato lahko rečemo, da je prva hipoteza potrjena.
Drugi cilj, ki smo si ga zadali, je bil, da bomo embalažo oblikovali izven tipičnih
okvirov čebeljih izdelkov. Na embalaži medenih izdelkov se največkrat pojavita čebela
in šestkotnik, barve pa so po navadi v odtenkih rumene. Čeprav smo se skušali
uporabi teh motivov izogniti, nam to v celoti ni uspelo. Uporabili smo čebelo, saj je
vez med čebelarjem Kubljem in čebelo tako velika, da se ji ne da izogniti. Vseeno pa
smo jo uporabili na drugačen način, tako da embalaža na prvi pogled ne spominja na
tipično slovensko embalažo za med. Zato lahko rečemo, da je 2. hipoteza deloma
potrjena, deloma ovržena.
Zadnji cilj, ki smo ga želeli uresničiti, je bil, da embalažo oblikujemo tako, da bo njena
produkcija cenovno primerljiva z nakupom embalaže znamke Slovenski med. Čebelar
Kubelj na leto čebelam povprečno »ukrade« 50 kg medu, zato smo primerjavo
naredili za 50 kozarcev. Nad rezultatom smo bili presenečeni, saj se je izkazalo, da je
embalaža v lastni produkciji cenejša. Edini visok strošek je izdelava orodja za
izsekovanje, ki pa je na srečo enkraten. Razlika v ceni za 50 kosov znaša 7 €. Tako je
tretja hipoteza potrjena.
Največ težav smo imeli z iskanjem identitete znamke in s tem, kako embalažo
oblikovati tako, da bo pisana na kožo samo čebelarju Kublju in njegovi zgodbi. Iskali
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smo njene posebnosti in načine, kako jo najbolje vizualno predstaviti. Ker je vez s
čebelo pri čebelarju Kublju res tako močna, smo se odločili, da jo uporabimo v
logotipu. V pogovoru s čebelarjem smo večkrat zasledili besedno zvezo »kradem
čebelam«, zato smo tako poimenovali znamko. Pri oblikovanju ostalih grafičnih
elementov smo navdih iskali v čebelarstvu.

Slika 19: Zbirka medu znamke Ukradeno čebelam v kozarcih
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Slika 20: Zbirka medu znamke Ukradeno čebelam v škatlah

Slika 21: Med s suhim sadjem znamke Ukradeno čebelam v škatli in kozarcu
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Slika 22: Medeno žganje znamke Ukradeno čebelam, zavito v etiketo
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ZAKLJUČKI

Namen diplomskega dela je bil oblikovati embalažo za serijo medenih izdelkov, ki bo
izstopala na slovenskem trgu. Glavno je bilo, da embalaža predstavi čebelarjevo
edinstveno zgodbo. Pri načrtovanju embalaže smo stremeli k temu, da bo produkcija
primerljiva z nakupom embalaže Slovenski med. Pri izdelavi so bili doseženi vsi
zastavljeni cilji.
Med ustvarjanjem in pisanjem diplomske naloge smo spoznali, da oblikovalčevo delo
ni le površinsko in estetsko. Če bi narisali časovnico projekta, bi oblikovanje zajemalo
le ciljno ravnino, večji del pa bi pripadal raziskovanju trga in komunikaciji s stranko.
Oblikovalec se mora popolnoma predati delu. Najprej mora razumeti naročnika in se
poistovetiti z njegovo zgodbo. Nato sledi pregled trga. Pomembno je, da razume,
kakšno je stanje in kakšna je konkurenca. V našem primeru je nato sledila
zakonodaja, saj je pri predpakiranih živil izredno pomembno, da upoštevamo vse
predpise. Ko je raziskava končana, nastopi komunikacija s stranko. Predstavimo svoje
ideje in jih argumentiramo. Če se naročnik z idejo ne strinja, je potrebno poiskati
novo rešitev. Na koncu je pomembno, da je naročnik zadovoljen s končnim izidom,
pomembno pa je tudi, da smo sami zadovoljni s tem, kar smo ustvarili.

“Design is a journey of discovery.”
(moj prevod: “Oblikovanje je potovanje k odkritju”)
- Derek Parker
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PRILOGA A1
Mreža škatle za med znamke Ukradeno čebelam, pomanjšana na 48,4 % izvirne
velikosti
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PRILOGA A2
Mreža škatle za med znamke Ukradeno čebelam, pomanjšana na 48,4 % izvirne
velikosti
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PRILOGA A3
Mreža škatle za med znamke Ukradeno čebelam, pomanjšana na 48,4 % izvirne
velikosti
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PRILOGA A4
Mreža škatle za med znamke Ukradeno čebelam, pomanjšana na 48,4 % izvirne
velikosti
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PRILOGA A5
Mreža škatle za med znamke Ukradeno čebelam, pomanjšana na 48,4 % izvirne
velikosti
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PRILOGA B
Mreža škatle za med s suhim sadjem znamke Ukradeno čebelam, pomanjšana na 65,4
% izvirne velikosti
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PRILOGA C1
Etiketa za med znamke Ukradeno čebelam v 100 % velikosti
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PRILOGA C2
Etiketa za med znamke Ukradeno čebelam v 100 % velikosti
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PRILOGA C3
Etiketa za med znamke Ukradeno čebelam v 100 % velikosti
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PRILOGA C4
Etiketa za med znamke Ukradeno čebelam v 100 % velikosti
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PRILOGA C5
Etiketa za med znamke Ukradeno čebelam v 100 % velikosti
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PRILOGA D
Obešanka za med s suhim sadjem znamke Ukradeno čebelam v 100 % velikosti
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PRILOGA E1
Ovojni papir za medeno žganje znamke Ukradeno čebelam, pomanjšan na 80,9 %
izvirne velikosti
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PRILOGA E2
Ovojni papir za medeno žganje znamke Ukradeno čebelam, pomanjšan na 80,9 %
izvirne velikosti
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