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IZVLEČEK
Logo je pomemben del celostne podobe organizacije. Realiziran je lahko v
različnih

oblikah,

vendar

vedno

primarno

z

namenom

doseganja

prepoznavnosti organizacije. Diplomsko delo obravnava faze procesa
izdelave dobro oblikovanega loga ter njegove implementacije na različna
komunikacijska sredstva.

Namen diplomskega dela je oblikovanje loga podjetja 4A d. o. o.; agencije za
storitve v kmetijstvu. Podjetje kljub več letnemu uspešnemu poslovanju nima
obstoječe celostne grafične podobe, zato novo oblikovan logo pripomore k
prepoznavnosti, enotnosti in zaupanju ciljne publike ter razlikovanju med
konkurenco.

Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela. V teoretičnem delu so
predstavljeni osnovni pojmi, pomen logov in njihov razvoj skozi čas, ter
karakteristike ikoničnega loga. Sledi definicija odnosa loga s tipografijo ter
barvo. Teorijo logično zaključimo z opisom metod oziroma postopkov
posameznih faz oblikovanja.
Praktični del temelji na teoretičnem, ki ga sestavlja analiza in predstavitev
podjetja, ter sam postopek oblikovanja. Ta je razdeljen na analizo
konkurenčnih podjetij, posamezne faze zasnove koncepta ter konstrukcijo
loga. Sledi določitev barvne sheme in tipografije ter implementacija loga.

Ključne besede:
celostna grafična podoba, logo, logotip, simbol, tipografija
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ABSTRACT
A logo is an important part of the corporate image of the organization. It can
be created in many different forms, but always with the primary purpose of
achieving recognition of the organization. This thesis reviews different stages
of the process of creating a well-designed logo and its implementation in the
different means of communication.

The purpose of the thesis is to create a logo for a company 4A d. o. o.;
agricultural services agency. Despite several years of successful business
the company has no existing corporate identity. A newly designed logo will
contribute to recognition, unity of the company, trust of the target audience
and the distinction between competitors.

The thesis is divided into two parts. Theoretical part presents the basic
terms, importance of logos, their development through time and the
characteristics of the iconic logo. Next we continue with the definition of the
relationship between the logo and typeface or color. The theoretical part
logically concludes with a description of methods and processes of each
individual stage of design.
The practical part is based on the theoretical part and consists of analysis
and presentation of the company as well as the design process itself. The
last part is divided into an analysis of competitive companies, each stage of
the design concept and the design of the logo. Lastly comes the selection of
the color scheme, typeface, and logo implementation.

Keywords:
corporate identity, logo, logotype, symbol, typography, colors
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UVOD
Namen diplomske naloge je realizacija ustrezne kreativne rešitve loga podjetja
4A d. o. o.. 4A je družinsko podjetje, ki že vrsto let uspešno posluje na področju
storitev v kmetijstvu. Primarno se ukvarjajo z analizo zemlje, kar povezujejo z
izdelavo lastnih tekočih gnojil, ter tako nudijo celovito ponudbo v povezavi s
prilagojenim osebnim pristopom na podlagi rezultatov analiz. Konkurenco
predstavljajo

javni

zavodi

v

večjih

mestih,

ki

pa

nimajo

prednosti

personaliziranih analiz in gnojil ter časovne dosegljivosti. Ker podjetje še nima
obstoječe grafične podobe in se širi tudi na tuje sosednje trge, je potrebno
oblikovati logo, ki bo izražal kvaliteto in tradicijo ter bo prepoznaven, strokoven
in celovit.

V teoretičnem delu bomo pridobili potrebno znanje o kakovostih in procesu
izdelave dobro oblikovanega loga, na podlagi katerega bomo pristopili k
praktičnemu delu. Pričeli bomo s analizo podjetja in njenega področja
delovanja, ciljno publiko in konkurenco, čemur bo sledilo definiranje izhodišč in
zahtev samega podjetja ter faza oblikovanja.

Zastavljeni cilji ob izdelavi diplomskega dela so:
-

preučiti literaturo s področja oblikovanja loga, analizirati uspešne in kultne
logotipe znanih organizacij;

-

preučiti priporočljive faze postopka izdelave loga;

-

strukturitati ustrezeno projektno nalogo ter izdelati analizo podjetja, ki bo
ustrezen temelj za nadaljne oblikovanje;

-

na osnovi analize izdelati primeren logo, ki zadostuje oblikovno in zahtevam
projektne naloge;

-

definirati uporabo loga na različnih komunikacijskih sredstvih.

LOGOTIP PODJETJA 4A D. O. O.
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2

TEORETIČNI DEL

2.1 CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA
Celostna grafična podoba je kompleksno marketinško in komunikacijsko
sredstvo, katerega definicije se v literaturi razlikujejo. Povzamemo lahko, da je
del korporativne identitete podjetja in omogoča organizacijam komunikacijo tako
z javnostjo kot tudi znotraj podjetja. Ob tem sporoča vse pomembne informacije
o organizaciji ter služi kot orodje za prepoznavnost ter diferenciacijo od
konkurence.

Osnovni elementi (logo, ime organizacije, tipografija in barvni sistem) morajo
biti enotni na vseh komunikacijskih sredstvih. Oblikovanje je obsežen projekt, ki
vključuje umestitev na komunikacijska sredstva (vizitka, kuverta, mapa, letna
poročila), oglaševalski material (brošura, letaki), lastne izdelke in embalažo,
notranje prostore, uniforme, vozila, razstavno in sejemsko postavitev, ter
številna druga organizaciji prilagojena sredstva.

2.2 LOGO
Logo je zastava, podpis, zaščitni znak.
Logo ne prodaja (direktno), ampak identificira.
Logo je redko opis podjetja.
Pomen loga izhaja iz kvalitete produkta, ki ga simbolizira in ne obratno.
Logo je manj pomemben kot produkt, ki ga označuje; kar predstavlja, je bolj
pomembno od tega, kako izgleda (1).

Pomembno je, da terminološko ločimo med pojmoma “logo” in “logotip”. Avtorji
ju različno ločujejo ali izenačujejo. Teoretično je logotip (angl. logotype)
podvrsta loga (angl. logo), ta pa predstavlja tipografski logo, oziroma ime
oraganizacije zapisano z značilno tipografijo, ki je lahko standardna,
modificirana ali oblikovana povsem na novo (2).
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Logo je unikaten identifikator organizacije, ki z uporabo simbola, signature ali
znaka sporoča njene osnovne informacije – je njen »obraz«. Ni nujno, da
dobesedno predstavlja področje dela organizacije, ampak da reprezentatira
zgodbo blagovne znamke. Logo ne prodaja podjetja, ampak sčasoma pomaga
zgraditi zaupanje strank do produkta ali storitve (3).

2.2.1 POMEN LOGOV
Storitve in izdelke pogosto sodimo po izgledu, čeprav to pogosto ni pravično in
realno. Zaznavna vrednost je zato običjno večja od dejanske. Vizualna
identiteta, ki jo vidimo znova in znova, vzbudi občutek zaupanja, ki je
pomembno in prepriča stranke do ponovne uporabe storitve/produkta. Ljudje s
pomočjo loga organizaciji dodajo obraz (4).

Primarna naloga logov je izražanje obstoječe identitete podjetja. Pri tem
sporočajo informacije o organizaciji, njenih storitvah, produktih in potrošnikih.
Kompleksne informacije poenostavljajo v preprosto in jedrnato obliko ter
informirajo potencialne kupce pred seznanjenjem z organizacijo in za tem pri
istem kupcu ustvarjajo zaznavo, ko je le-ta ponovno soočen z organizacijo, s
storitvijo ali s produktom – logom (5).
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2.2.2 ZGODOVINSKI RAZVOJ LOGOV
Logi oziroma simboli v takšni ali drugačni obliki so stalnica človeštva, čeprav je
pot od prazgodovinskih oznak do sodobnih logotipov dolga in zavita. Razvoj je
potekal od oznak na jamskih stenah, do pečatov na valjih v Mezopotamiji, starih
egiptovskih in kitajskih simbolov (pismenk), do žigov vžganih v kožuhe živali,
grških monogramov, oznak rimskih in nemških opek, znakov in žigov
srednjeveške Evrope, italijanskih vodnih žigov, ter vse do logotipov moderne
dobe (6).

Logo v pravem pomenu se je razvil v srednjem veku, ko so trgovci in umetniki z
njimi označevali lastne izdelke. Razlogi za začetek uporabe so bili potreba po
razlikovanju podobnih izdelkov med konkurenco, ter posledično kot garancija
kakovosti ter dodajanje vrednosti izdelkom. Čeprav je proces oblikovanja logov
ostal skoraj nespremenjen skozi čas, so se materiali, ki nam pomgajo pri
oblikovanju, dramatično spremenili (6).
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2.3 LASTNOSTI DOBRO OBLIKOVANEGA,
TRAJNEGA LOGA
Postopek oblikovanja loga lahko deluje preprosto, vendar ustvariti dobro
oblikovan logo ni enostavno. Logo lahko doseže zastavljene cilje in zahteve
projektne naloge, vendar je resnično ikoničen logo obenem tudi enostaven,
relevanten, trajen, prepoznaven, zapomnljiv in prilagodljiv. Tako številni
dejavniki se lahko zdijo zahtevni in tudi so. Vendar je v vsakem kreativnem
okolju potrebno poznati pravila, preden jih lahko uspešno prekršimo (4).

Dobro oblikovan logo ima moč, da sporoča in izraža številčne karakteristike
podjetja/produkta in jih učinkovito destilira v zgoščen simbol, ki si ga s pomočjo
določene preprostosti ohranimo v spominu. Zato je pomembno, da logo deluje
kohezivno, enotno. To velja tako za grafični del loga, kot tudi za tipografijo in
razmerje med njima (6).

Ikonični/kultni logo, ki izstopa iz množice, ima pogosto le eno funkcijo in ne dve
ali tri, ki mu pomaga izstopati. Cilj je, da stranke pustimo z le enim elementom,
ki si ga morajo zapomniti, saj logu ponavadi namenijo le bežen pogled, preden
ga usmerijo kam drugam (4).

Mnogi avtorji s področja oblikovanja se strinjajo, da se je v praksi izkazalo, da
mora ikoničen, dobro oblikovan logo zraven oblikovne in tehnične dovršenosti
izpolniti tudi druge karakteristike. Skupne vsem avtorjem so enostavnost,
razlikovalnost,

ustreznost,

prilagodljivost,

berljivost,

zapomnljivost

in

dolgotrajnost. Le te so v odvisnosti ena od druge. Enostavnost na primer vpliva
na boljšo berljivost, kar pa pripomore tudi k zapomnljivosti (4)(6).
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2.3.1 ENOSTAVNOST
“Manj je več.” Mies van der Rohe
Najpreprostejša rešitev je pogosto tudi najbolj učinkovita, saj preprost logo
izpolni večino preostalih karakteristik ikoničnega oblikovanja. Preprostost
pripomore k vsestranskosti in različnim možnostim apliciranja. Enostavnost je
povezana z zapomnljivostjo, saj se enostavne oblike hitreje in bolje vtisnejo v
spomin (4).
Dobro oblikovan logo izraža preprostost skozi lastno zgradbo in obliko, kar pa
ne velja za koncept. Ravno nasprotno; večina dizajnov, ki so enostavni in
ikonični, so plod številnih ur posvečenih analizi in oblikovanju neuporabljenih
konceptov, čeprav lahko morda neizkušenemu ocenjevalcu izgledajo, kot da so
nastali v le nekaj minutah (7).

2.3.2 RAZLIKOVALNOST
Upoštevajoč, da je trenutno v uporabi na miljone logov in vsaj sto ali celo tisoč
novih, ki so vsakodnevno v nastanku, je vedno težje oblikovati logo, ki se
razlikuje od že obstoječih (7).
Cilj je logo, ki se zlahka loči od konkurence v smislu unikatnosti, stila in
kvalitete. Tak logo idealno izstopa v gneči podobnih zaradi svojega
edinstvenega videza, ki je na nek način podoben drugim, vendar ohranja lastne
karakteristike (6).

2.3.3 USTREZNOST
Vsak logo, ki ga načrtujemo, mora biti ustrezen za ciljno industrijo, stranko in
publiko. Zato je potrebno veliko poglobljenega raziskovanja okolja in trga, na
katerem deluje. Kljub temu ni potrebno, da logotip dobesedno predstavlja
dejavnost ali produkt podjetja. BMW logotip na primer ni avto. Kjub temu
izstopa od konkurence in je ustrezen znotraj svojega področja. (3)
Potrebno se je zavedati, da logotip zastara, če predstavlja specifičen začetni
izdelek ali storitev in se nadalje širi v nove sektorje (6).
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Glede na njegov namen in ciljno skupino prilagodimo tudi oblikovanje. Če
oblikujemo logo za otroško trgovino, uporabimo primerno pisavo in barvno
shemo. Uporaba istih elementov je po drugi strani neprimerna za logo
odvetniške pisarne (8).

2.3.4 PRILAGODLJIVOST
Logo želimo izkoristiti v vsej njegovi učinkovitosti, zato je pomembno, da je
prilagodljiv za različne potrebe, velikosti in medije. Pri tem mora biti ustrezno
oblikovan, saj ima vsak medij drugačne lastnosti in zahteve (splet, tiskani
materiali,…). Včasih ga je potrebno aplicirati na tako majhno stvar, kot je
zadrga, spet drugič na velike panoje. Logo bi moral idealno delovati v eni barvi
pri velikosti okrog enega inch-a, brez izgube podrobnostih ali berljivosti. Za
dosego tega je ključna enostavnost. Stranke zato zahtevajo prilagodljiv dizajn,
ki jim prihrani znatno količino denarja pri tisku in redizajnih (4).

2.3.5 BERLJIVOST
Berljivost je pomembna zlasti pri tipografskih logotipih oziroma tistih, v katere
so vključeni tipografski elementi. Lažje berljive so črke ali beseda, bolj jasno je
sporočilo. Medtem ko je skušnjava in pogosto zaželjeno, da se črke prilagodi ali
ustvari ligature, je pri tem potrebno biti pazljiv. Včasih ligature izboljšajo
berljivost črk, vendar pogosto fizično povezovanje dveh črk naredi besedo
slabše berljivo. Izdelava krepkejših črk ima lahko nasproten učinek, saj se lahko
notranja površina črk pri e in o zapre.
Berljivost pa se ne nanaša le na tipografijo. Če je del logotipa element, ki ga
nihče ne prepozna, imamo prav tako problem berljivosti. Če je simbol avto, ga
mora štiriletnik prepoznati kot takega, zato je pomembno, da črke in elemente
prečistimo do te mere, da jih lahko hitro in enostavno razberemo in razumemo
(6). Berljivost je povezana tudi z uporabo barv. Idealno je, če sta barvi lika in
ozadja nasprotni, torej, da je med njima zadosten kontrast. Več o tem pa v
poglavju o logu in barvi.
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2.3.6 ZAPOMNLJIVOST
Ikonični logo si opazovalci zapomnijo že po hitrem, bežnem pogledu nanj. Za
primer vzemimo potnike na avtobusu, ki gledajo skozi okno in opazujejo
reklamne panoje ob cesti, mimo katerih drvijo. Ali pešce, ki opazujejo reklame
na tovornjakih, ki se vozijo mimo. Pogosto je na voljo le nekaj sekund, zato je
naš cilj, da pustimo stranko z le eno stvarjo za zapomnitev (4).
Zapomnljivost loga vpliva na domačnost in ugodje ter gradi občutek zaupanja
(6).

2.3.7 DOLGOTRAJNOST
“Trend je opustiti vse trende.” Jules Renard
Pri oblikovanju loga in celostne grafčne podobe se je najbolje izogniti trenutnih
modnih trendov. Ti so kratkotrajni, zadnja stvar, ki jo želimo, pa je vložiti veliko
količino svojega časa in denarja stranke za nekaj, kar zastara skoraj čez noč.
Dolgoživost je ključnega pomena, velja pa, da naj logo traja za čas obstoja
podjetja, ki ga predstavlja. Včasih ga je v tem času potrebno refinirati in mu
dodati malo svežine, ampak osnovni koncept mora ostati nedotaknjen (4)(6).
Za razliko od oglasa ali brošure, ki ima rok trajanja od šest mesecev do treh let,
naj bi logo zdržal desetletja. Postopek oblikovanja ne želimo ponavljati vsakih
nekaj let, saj spreminjanje zmanjšuje zaupanje strank. Po drugi strani pa je
včasih osvežitev ali rahla posodobitev loga priporočljiva (6).
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2.4 LOGOTIP IN TIPOGRAFIJA
Tipografija ima komunikacijsko funkcijo ter tudi funkcijo estetike v smislu oblik
posameznih črk in besed. Izbira tipografije je pomembna, saj odraža osebnost
podjetja. Biti mora berljiva ter prilagodljiva za različne medije in formate.

S poznavanjem zgodovine posamezne črkovne vrste lažje razumemo njene
karakteristike v povezavi s stilom, v katerem se je uporabljala ter za kateri
specifični medij je bila razvita. S povečevanjem in analiziranjem linij in oblik
posameznih črk lahko določimo njene specifike

in zaključke, povezljive s

simbolom ali osebnostjo podjetja. Če povzamemo — logo, ki ima ostre kote in
ravne linije, bo izgledal skladno skupaj s črkovno vrsto s podobnimi specifikami
(ostri koti, linije). Črkovno vrsto lahko še dodatno personaliziramo in
modificiramo, pri čemer mora ostati berljiva (9).

Pri vključevanju tipografije v logo je potrebno določiti primerne razmake oziroma
prostor

med

posameznimi

črkami

(angl.

spacing)

ter

porezavo

med

posameznimi pari črk (angl. kerning). Razmaki med posameznimi črkami ne
smejo biti ne premajhni, ne preširoki ter poenoteni. Kljub enakomernosti
razmakov pa določene kombinacije črk za zaključen videz zahtevajo še
dodatno porezovanje. Potrebno je omejiti število tipografij, ki so uporabljene v
logu.

LOGOTIP PODJETJA 4A D. O. O.
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2.5 LOGOTIP IN BARVA
Barve pripomorejo k večji razlikovalnosti in zapomnljivosti, vendar se moramo
zavedati njihovega psihološkega delovanja in subjektivnosti zaznavanja
njihovega pomena. Privlačnost barv je subjektivna, prav tako je doživljanje
odvisno od barvnega okolja ter odnosov velikosti in oblike. Ob dodajanju barv
logu je pomembno, da najprej oblikujemo črno belo različico ter šele zatem
dodajamo barve, saj mora logo dobro delovati tudi v črno beli različici.

Barva je drugotnega pomena v odnosu z obliko in formo dizajna. Logo
dopolnjuje in mu dodaja vrednost. Barva uporabljena v logu naj bo kasneje
aplicirana tudi na ostalih elementih celostne grafične podobe. Zato je potrebna
omejitev števila barv, še posebej, če pomislimo na stroške tiska (10).

Barva je eden glavnih elementov marketinga, ki usmerja pozornost ciljne
publike. Asociacije in dojemanje barv je odvisno tudi od kulture in njene
zgodovine določenega območja. Pri uporabi barv pazimo, da ne uporabljamo
barv, ki so tako svetle, da jih je težko gledati ter se izogibamo uporabi neonskih
in svetlih barv, ki izginejo pri majhnih velikostih.

2.6 OBLIKOVANJE LOGA
Pred in med procesom oblikovanja je pomembno, da se zavedamo in
razumemo delovanje očesa in uma ter kako sodelujeta pri zaznavanju in
organizaciji vizualnih podob. Znanost percepcije preučuje, v kakšnem vrstnem
redu posamezniki prepoznavamo in interpretiramo čutne dražljaje. Najprej
prepoznamo in pomnimo vizualne podobe, medtem ko morajo besede možgani
najprej dekodirati, da razberejo njihov pomen. Če te izsledke razlagamo na
ravni logotipov, pomeni, da možgani najprej dojamejo obliko, nato barvo in šele
nazadnje vsebino (11).

LOGOTIP PODJETJA 4A D. O. O.
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2.7 FAZE OBLIKOVANJA LOGOTIPA
Vsak oblikovalec sčasoma razvije personaliziran delovni proces izdelave loga,
vendar imajo različni avtorji tega področja skupne določitve priporočljivih faz za
oblikovanje uspešnega loga. Te bomo našteli in opisali na naslednjih straneh
(5)(4)(12).
“Prakticiraj varen dizajn: uporabi koncept. Petrula Vronktikis

2.7.1 DEFINIRANJE IN OPREDELITEV PROBLEMA
Prvi korak je opredelitev problema, katerega natančno razumevanje nam
omogoča hitrejši razvoj ustreznih rešitev. V tej fazi definiramo cilje uspešnega
končnega izdeleka. Projektna naloga vključuje omenjene informacije in je
nekakšen strateški načrt, ki nastane s sodelovanjem stranke in oblikovalca.
Zgrajen je iz vprašanj in odgovorov, sestavljenih na podlagi predhodne
raziskave in analize produktov/storitev. Služi kot dokument z vodili oblikovanja,
h kateremu se vračamo in na katerega se med samim procesom oblikovanja
nanašamo.

2.7.2 RAZISKOVANJE
Sledi faza raziskovanja, v kateri tesno sodelujemo z naročniki. Seznanimo se s
podjetjem, njegovim delovanjem, vizijo ter trenutno identiteto, če ne gre za
novonastalo podjetje.
Pomembno je, da si vzamemo dovolj časa za razumevanje trga, partnerjev,
konkurence in ciljne publike. S tem pridobimo infomacije, pomembne za
oblikovanje ustreznega in razlikovalnega loga (5).

LOGOTIP PODJETJA 4A D. O. O.
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2.7.3 FAZA ZAMISLI
Faza zamisli je kreativna faza, v kateri produciramo čimveč ustreznih rešitev
projektne naloge. Potrebno je kreativno mišljenje in inovativnost, pri čem si
lahko pomagamo s številnimi tehnikami in metodami, kot so brainstorming
(nevihta možganov) in miselni vzorci. Ti nam pomagajo pri hitrem prezentiranju
različnih idej, ki se lahko med seboj povezujejo.
Miselni vzorci nam omogočajo zbiranje misli, generiranje idej in asociranje
besed s podobami ter nam pokažejo nove smeri razmišljanja. Pri tem dobimo
obsežen miselni vzorec, s številnimi povezavami (4).
Ena najpomembnejših tehnik pa je seveda skiciranje. Ideje prenesemo na
papir, saj smo pri skiricanju z računalnikom omejeni tako tehnično kot časovno.

2.7.4 UPODOBITEV
Predhodno skicirane ideje digitaliziramo. Določimo tipografijo in kompozicijo ter
pazimo na skladnost med posameznimi grafičnimi elementi. Prvotno oblikujemo
črno beli logo in šele kasneje dodamo barve, saj zmanjšajo zmožnost stranke,
da se oredotoči na obliko in ideje, ki jih logo sporoča. Priporočljivo je, da
omejimo število konceptov, ki jih bomo predstavili stranki (4).
Smiselno je, da logo apliciramo na dejanske primere oziroma komunikacijska
sredstva, na katerih se bodo pojavljali, saj to pripomore k lažji vizualizaciji.
(vizitka, vozilo,….). Ob tem lahko odkrijemo in odpravimo pomanjkljivosti, ki jih
predhodno nismo opazili.

2.7.5 SELEKCIJA
V fazi selekcije oblikovalec in stranka pregledata predlagane rešitve ter njihovo
skladnost s projektno nalogo.
V primeru, če so rešitve neustrezne ali stranka ni zadovoljna z nobenim
predstavljenim konceptom, se je potrebno vrniti na prejšnje korake. V primeru
uspešne selekcije se logo testira, finalizira ter doda barve, če te še niso bile
aplicirane (12).

LOGOTIP PODJETJA 4A D. O. O.
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2.7.6 IMPLEMENTACIJA
Ko imamo končno verzijo loga, ga je potrebno implementirati. To pomeni
umestitev dokončanega loga na različna komunikacijska sredstva (vizitke,
kuverte, spletno stran, embalažo,…). Pomembno je, da je oblikovalec pri tem
seznanjem z izbiro formata in komunikacijskega kanala ter materialov pri
produkciji.

LOGOTIP PODJETJA 4A D. O. O.

13

3

PRAKTIČNI DEL

3.1 PREDSTAVITEV PODJETJA 4A
Podjetje 4A d. o. o. - Agencija za storitve v kmetijstvu je družinsko podjetje s
sedežem v Ormožu, ki deluje že od leta 2006. Kljub uspešnemu poslovanju
nima obstoječe celostne grafične podobe ali enotnega logotipa.

Na začetku so se ukvarjali z izdelovanjem vlog za pridobivanje nepovratnih
sredstev za naložbe v kmetijstvu, vendar so kmalu spoznali, da na trgu manjka
neodvisni in specializirani pedološki laboratorij, ki so ga ustanovili leta 2007.

Sprva so izdelovali osnovne analize fosforja, kalija, magnezija, pH-ja in
organskih snovi, ki so jih kmalu nadgradili z analizami dodatnih elementov. Po
večjem številu opravljenih analiz in raziskav s področja so prepoznali povezavo
med pomanjkanjem posameznih elementov in negativnim vplivom pomanjkanja
elementov na razvoj rastline. To je vodilo do logičnega zaključka — pričetka
proizvodnje (2010) specializiranih tekočih gnojil.

Storitve podjetja so osnovna analiza zemlje, analiza vsebnosti dodatnih
elementov, izdelava uradnega 5-letnega gnojilnega načrta, GPS podprt odvzem
vzorcev, izdelava kart založenosti tal, analiza vsebnosti hranil v rastlini ter
izdelava tekočih gnojil.

Podjetje neprestano teži k izboljšanju in nadgradnji storitev in izdelkov. Odlike
podjetja so kakovostni izdelki, kupcu prilagojena ponudba, hiter odzivni čas ter
zanesljivo partnerstvo in osebni pristop. Cilj je reševanje problemov gnojenja, ki
se pojavljajo v sodobnem kmetijstvu. Prilagodijo se individualnim potrebam
strank in jim poiščejo ustrezne rešitve.

LOGOTIP PODJETJA 4A D. O. O.
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Sodelujejo z največjimi kmetijskimi podjetji na področju poljedeljstva, sadjarstva
in vinogradništva v Sloveniji, zaupa pa jim tudi več kot tisoč zasebnih
kmetovalcev.

Ciljna publika je kljub enotnemu področju delovanja precej pestra. Predstavljajo
jo

kmetovalci,

kmetijske

zadruge,

podjetniki,

ljubiteljski

kmetovalci,

sadjarji/vinogradniki, vrtičkarji in kmetijski kombinati. Obenem je potrebno
upoštevati internacionalni vidik, saj podjetje deluje in se širi tudi v tujino:
Madžarska (veliki kmetje), Avstrija (vinogradniki) ter Hrvaška.

Konkurenco predstavljajo javni zavodi (Ptuj, Maribor, Ljubljana, Murska Sobota)
oziroma kmetijske zadruge, ki analize izdelujejo že tradicionalno. Njihove
slabosti so višje cene, daljša čakalna doba ter omejena dosegljivost. Prednost
podjetja 4A je poudarek na personalizaciji analiz ter posledično svetovanju in
prilagajanju gnojenja. Nudijo torej celovito ponudbo.

SLIKA 1: LABORATORIJ IN IZDELAVA ANALIZE

LOGOTIP PODJETJA 4A D. O. O.
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3.2 OBLIKOVANJE LOGA ZA PODJETJE
4A D. O. O.
3.2.1 IZHODIŠČA IN ZAHTEVE
Čeprav podjetje nima obstoječe grafične identitete, že vrsto let uspešno deluje
na področju storitev v kmetijstvu. Nova identiteta in posledično logotip mora
predstavljati dosedanje vrednote in kvaliteto poslovanja ter obenem izražati
strokovnost in jasnost. Vzpostaviti se mora enotnost podjetja, ki je do sedaj
primanjkovala.

Logo

se

mora

razlikovati

od

konkurenčnih

ter

ustrezati

čimvečim

karakteristikam dobro oblikovanega loga, ki smo jih definirali v prejšnjih
poglavjih.

To

so

enostavnost,

ustreznost,

prilagodljivost,

berljivost,

zapomnljivost in dolgotrajnost.

Potrebno je upoštevati tudi želje stranke. Le ta nam je pustila odprte roke, saj
niso postavili posebnih omejitev. Pri barvah so se opredeliti za nevtralne,
naravne odtenke, kot sta zelena ali rjava, ter izrazili željo, da v logo ne
vključujemo elementov, ki so pogosto uporabljeni pri konkurentih.

Pred pričetkom oblikovanja je pomembno, da se pozanimamo, kam se bo logo
apliciral, saj temu prilagodimo tudi oblikovanje. Apliciral se bo na vsa
korporativna komunikacijska sredstva (vizitka, dopisni list, ovojnica,... ), spletni
strani, na reklamnih materialih, promocijskih sredstvih, predstavitvenem
materialu na kmetijskih sejmih ter na embalaži tekočih gnojil lastne izdelave.

LOGOTIP PODJETJA 4A D. O. O.
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3.2.2 FAZE OBLIKOVANJA LOGA 4A
Pričeli smo s podrobno analizo podjetja in strukturiranjem projektne naloge
(Priloga 1), ki smo jo strukturirali v sodelovanju z direktorjem in zaposlenimi v
podjetju. Odgovori vprašalnika in pridobljene informacije so nam v nadaljevanju
služile kot iztočnica za koncept in oblikovanje. Poučili smo se o podjetju in
prefiltrirali uporabne informacije.

Strukturo in vprašanja projektne naloge smo povzeli po predlogih iz knjig
Gernsheimerja in Aireya. Vključuje osnovne informacije o podjetju, vprašanja
glede dejavnostih, viziji, poslanstvih, konkurenci, ciljni skupini in lastnostih,
katere želijo izpostaviti. (3)(5)

Želeli smo ustrezen in razlikovalen logo, zato je sledila analiza logov
konkurenčnih podjetij. Pri tem smo analizirali karakteristike, ki smo jih definirali
v teoretičnem delu. Vključili smo loge podjetij, ki se ukvarjajo s kmetijskimi
storitvami, predvsem analizo zemlje ter prodajo foliarnih gnojil.

PREGLEDNICA 2: ANALIZA LOGOTIPOV KONKURENČNIH PODJETIJ

KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA
Javni zavod, katerega logo sestavlja veliko
barv, kar poveča stroške tiska. Pisava s
pomanjševanjem izgubi na berljivosti. Simbol
dobesedno

predstavlja

dejavnost;

deluje

moderno, vendar nesveže.

JURANA D. O. O.
Pisava z obrobami je neprimerna zaradi stika
linij pri črki a. Simbol vključuje list – element
ponavljanja v številnih logih konkurenčnih
podjetij. Deluje nekonsistentno in zastarelo.

LOGOTIP PODJETJA 4A D. O. O.
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AGRORUŠE
Logo je celovit in ima moderen izgled.
Pisava je dobro berljiva in primerno
izbrana.

Simbol

vključuje

rastlino

–

element ponavljanja. Daje vtis jasnosti in
profesionalnosti. Je vizualno privlačen.

KARSIA
Prekompleksem logo. Zaradi podolgovate
oblike slabo berljiv pri majhnih velikostih.
Sestavljen iz številčnih barvnih odtenkov.
Vključuje element ponavljanja – rastlino.

Povzamemo lahko, da prevladujejo tipografski logi, ter simboli z dobesedno
povezljivo tematiko. Vsi vključujejo več kot eno barvo, te pa so naravnih
odtenkov. Značilni sta zelena in rjava.

Trdimo lahko, da so si logotipi med seboj podobni, zato se je smisleno usmeriti
k oblikovanju razlikovalnega loga brez uporabe značilnih barv ter vključevanja
predvidljivih simbolov, kot sta list ali rastlina.

LOGOTIP PODJETJA 4A D. O. O.
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V naslednji fazi zamisli smo iskali povezave med področjem dela, storitvami in
produkti ter asociacijami na število 4 in vrednotami podjetja. Asociacije smo
zbrali in zabeležili s pomočjo miselnih vzorcev.

Skupne asociacije so bile postopek, strukturiranost, globina, položaj, zemljišče,
značilna oblika, zaključenost, sklenjenost, strukturiranost, organiziranost in
ponavljanje.

SLIKA 2: MISELNI VZOREC ASOCIACIJ

LOGOTIP PODJETJA 4A D. O. O.
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Ob pregledu in primerjavi skladnosti s projektno nalogo smo se osredotočili na
asociacije zemljišče, položaj, strukturiranost ter organiziranost. Ker smo se
odločili za oblikovanje v smeri tipografskega oziroma abstraktnega loga, smo
poskušali pridobljene asociacije smiselno uporabiti v nadaljnem iskanju
inspiracije ter jih povezati s področjem delovanja. Ob tem smo ugotovili
povezavo med asociacijami, kot so strukturiranost, položaj, ponavljanje ter
ponavljajočim se vzorcem vzporednih linij in trikotnih oblik.

SLIKA 3: ISKANJE INSPIRACIJE

LOGOTIP PODJETJA 4A D. O. O.
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Za tem smo na podlagi koncepta pričeli s skiciranjem številčnih konkretnih idej.

SLIKA 4: SKICIRANJE IDEJ LOGOTIPOV

LOGOTIP PODJETJA 4A D. O. O.
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Sledilo je preverjanje trga podjetij z istim imenom. Zaradi nasičenosti trga ne
želimo ustvariti loga podobnega že obstoječemu. Po pregledu smo kaj hitro
ugotovili, da je tipografski dizajn oziroma kombinacija štirice in črke a že večkrat
uporabljen.

SLIKA 5: PREVERJANJE PODOBNIH LOGOV

Na podlagi analize in po posvetovanju s podjetjem smo se usmerili k
oblikovanju dizajna z osnovnimi linijami črke A ter dodatnimi vzporednimi
linijami, s katerimi smiselno vključimo tudi število štiri.

Sledilo je testiranje različic izdelanega loga. Izbirali smo med serifno,
brezserifno, nagnjeno in zaključeno verzijo. Pri vseh smo spreminjali debelino
linij ter razdaljo med njimi. Tako smo dobili širok nabor, jih natisnili in preverjali
njihovo obanašanje v različnih velikostih ter izbrali najprimernejšo.

LOGOTIP PODJETJA 4A D. O. O.
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SLIKA 6: TESTIRANJE RAZLIČIC
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Na koncu smo se odločili za enodebelinsko nekurzivno verzijo, z enakimi
razmiki med vzporednimi linijami, saj ohranja preprostost simbola ter
posledično zapomnljivost. Grafični elementi delujejo povezani in berljivi.
Naknadno smo izdelali in natisnili še verzije z različno krepkostjo linij ter jih
testirali pri različnih velikostih. Želeli smo idealno berljivost ter logo, ki ne izgubi
podrobnosti in kosistence pri majhnih velikostih.

SLIKA 7: KONČNA VERZIJA LOGA

SLIKA 8: NAJMANJŠA DOVOLJENA VELIKOST JE 4 MM VIŠINE
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Izbrani logo smo za natančnejše optično poenotenje razmakov postavili na
mrežo. S tem smo prikazali razmerja elementov znotraj loga. Določili smo
prostor nedotakljivosti.

SLIKA 7: KOMPOZICIJSKA MREŽA

h

h/4
2h
SLIKA 8: PROSTOR NEDOTAKLJIVOSTI
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Pri izbiri barve smo se zavedali, da bodo naravni odtenki, ki jih je preferirala
stranka, logo postavili v isto kategorijo z logi konkurenčnih podjetij zelenih in
rjavih odtenkov. Zato smo logo pustili črne barve. Izraža preprostost, eleganco
in jasnost. Obenem smo zmanjšali stroške tiska in ga naredili razlikovalnega.
Odločili smo se, da bomo barvo na komunikacijska sredstva kasneje vnesli z
uporabo dodatnih grafičnih elementov. Izdelali smo tudi negativno različico ter
definirali uporabo na različnih ozadjih.

Pri CMYK vrednostih črne barve smo izbrali vrednosti tako imenovane bogate
črne (angl. rich black), da pri tiskanju ne dobimo zbledelega odtenka, ampak
bogat črni odtis.

SLIKA 9: DOLOČITEV BARV IN UPORABA NA RAZLIČNIH OZADJIH

LOGOTIP PODJETJA 4A D. O. O.

26

Logo se uporablja brez dodatnega tipografskega elementa oziroma napisa
imena, vendar smo na željo stranke izdelali še dve alternativni verziji logotipa z
uradnim imenom in žig.

Uporabili smo pisavo varela. Izbrali smo jo zaradi podobnosti njenih
karakteristik s samim logom. Če primerjamo osnovne linije črke A, katere so
uporabljene tudi v logu in reprezentirajo samo črko, so karakteristike obeh
skorajda identične. Uporabili smo jo tudi za zapis osnovnih informacij na žigu.

SLIKA 12: PRIMERJAVA LOGO IN PISAVA

SLIKA 13: NABOR TIPOGRAFSKIH ZNAKOV
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SLIKA 10: RAZLIČNE VERZIJE LOGA Z DODATNO TIPOGRAFIJO

LOGOTIP PODJETJA 4A D. O. O.

28

3.3 UMESTITEV LOGA NA KOMUNIKACIJSKA
SREDSTVA PODJETJA
Sledila je zadnja faza implementacije loga na različna komunikacijska sredstva:
vizitko, kuverto, dopisni list in poslovno mapo. Sredstva morajo biti vizualno
poenotena.
DOPISNI LIST
Format: 210/297 mm
Papir: 100 g ON BUSINESS
Tisk: 2/0

SLIKA 11: DOPISNI LIST
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KUVERTA
Format: 220/110 mm
Papir: 100 g ON BUSINESS
Tisk: 2/0

SLIKA 12: KUVERTA

VIZITKA
Format: 90/510 mm
Papir: 300 g ON BUSINESS
Tisk: 2/2

SLIKA 13: VIZITKA
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SLIKA 14: PRIKAZ CELOTNEGA NABORA
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4

RAZPRAVA/REZULTATI
Za vsakim uspešnim, četudi mogoče na prvi pogled preprostim logom, vedno
stoji trden koncept, za katerega je bila potrebna temeljita analiza, ki je
zahtevala veliko časa in znanja.

V teoretičnem delu smo opredelili, kaj je predmet diplomske naloge ter s
pomočjo literature pridobili odlično izhodišče za postopek oziroma faze
oblikovanja, vendar smo šele pri sami izdelavi diplome ugotovili, kako
kompleksen je sam proces. S svojim izdelkom predstaviš sebe kot oblikovalca,
vendar je še pomembneje, da predstaviš obraz podjetja ter vplivaš na njegovo
komunikacijo s strankami. Zato je pomembno, da izdelek ni »zgolj privlačen«,
temveč temelji na dodelanem konceptu in komunicira željene informacije.

Izziv nam je predstavljalo iskanje primernih rešitev tako abstraktnega imena kot
je 4A.

Sodelovali smo z naročnikom, ki nam je zaupal ter prepustil skoraj

odprte roke glede oblikovanja. To je bila prednost, obenem pa je tudi tako
neomejeno oblikovanje zahtevna naloga. Zato je pomembno, da vzdržujemo
komunikacijo med oblikovalcem in stranko. Čeprav naročnik nima toliko znanja
o zakonitostih oblikovanja kot mi, je navsezadnje pomembno, da mu je končni
izdelek všeč in se z njim lahko poistoveti.

Spoznali smo, da samo oblikovanje loga predstavlja le majhen del celotnega
procesa ter kako pomembna je predhodna analiza. Potrebno je poznavanje
naročnika ter njegovega podjetja, dejavnosti, zgodovine, ciljne publike ter
konkurence.

Če želimo, da je izgled loga točno tak, kot smo si ga zamislili, je potrebno
definirati tudi njegovo uporabo, saj ne bomo vedno mi tisti, ki bomo z njim
upravljali in ga aplicirali na različne medije.
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Želeli smo, da logo ni sestavljen le iz tipografskih elementov ali simbola s
predvidljivo tematiko. Ustvarili smo abstrakten logo, ki ima s svojimi grafičnimi
elementi obenem tipografske karakteristike, smiselno predstavlja ime podjetja
ter ima vizualno povezavo s številnimi elementi s področja delovanja podjetja
4A. Ker se delovanje podjetja širi tudi v sosednje države, je bila zahteva tudi ta,
da oblikujemo logo, ki nima jezikovnih ali kulturnih omejitev ter je mednarodno
razumljiv.

Logo je pomemben del celostne grafične podobe podjetja, a le začetek pri
našem projektu. Podjetje 4A uporablja izdelan logo že nekaj mesecev. Z njim
so se odlično identificirali in se strinjajo, da je primerno oblikovan za
najrazličnejše aplikacije. Ker je podjetje že uveljavljeno na trgu, je sedaj končno
pridobilo tudi podobo, s katero se lahko poistovetijo tako sami kot tudi stranke.

SLIKA 19: PRIMER IMPLEMENTACIJE LOGA
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6

PRILOGE

6.1 OBLIKOVALSKA NALOGA
Ime organizacije: 4A D. O. O.
Lokacija: Ormož, Sveti Tomaž
Število let delovanja podjetja: 10
Število zaposlenih: 2-4

STORITVE
Raziskave tal se opravljajo zaradi optimalnega gnojenja, zmanjšanja stroškov in
nepotrebnega obremenjevanja okolja, saj so tla in gnojila neprecenljiva za
uspešno kmetovanje.

•

OSNOVNA ANALIZA ZEMLJE
Osnovna analiza zemlje po uradni AL-metodi, ki vsebuje meritve fosforja,
kalija, pH in organske snovi.

•

ANALIZA VSEBNOSTI DODATNIH ELEMENTOV
Analiza vsebnosti dodatnih elementov: mangan, železo, baker, magnezij,
bor, cink.

•

IZDELAVA URADNEGA 5-LETNEGA NAČRTA
Izdelava uradnega 5-letnega gnojilnega načrta: Vsebuje priporočila o vnosu
posameznih hranil glede na predhodne rezultate analize.

•

GPS PODPRT ODVZEM VZORCEV IN IZDELAVA KART ZALOŽENOSTI TAL
GPS podprt odvzem vzorcev in izdelava založenosti tal: V Sloveniji smo
med prvimi začeli s strojnim pobiranjem vzorcev zemlje ob podpori GPS
podatkov in izdelavi kart založenosti na posameznih kmetijskih površinah.
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•

ANALIZA VSEBNOSTI HRANIL V RASTLINI
Analiziramo vrednost posameznih hranil v rastlini. Za analizo uporabimo
specifične dele rastline.

•

IZDELAVA TEKOČIH GNOJIL
Vse izdelke izdelujemo sami. Gnojila so namenjena za foliarno uporabo
preko lista. Nudimo vam najboljše razmerje med kakovostjo in ceno.

CILJNE SKUPINE
Ciljne skupine so raznolike, od kmetovalcev, zadrug, podjetij, ljubiteljskih
vrtnarjev in sadjarjev, vinogradnikov, ter kmetijskih kombinatov. Potrebno je
upoštevati

tudi

mednarodni

vidik:

Madžarska

(veliki

kmetje),

Avstrija

(vinogradniki) in Hrvaška.

KAKO in OD KJE IZVEMO/SE NAUČIMO O PODJETJU,
STORITVAH, PRODUKTIH?
Informacije o podjetju pridobimo preko spletne strani, referenc preko znancev in
prijateljev ter zadovoljnih strank. Pomembna je promocija na kmetijskih sejmih,
ter oglaševanje po radiu in v časopisih.

ZAKAJ JE POTREBNA NOVA IDENTITETA?
Ker podjetje nima obstoječe enotne identitete, ki je potrebna za odraz in
poudarjanje kvalitete ter tradicije. Nova identiteta bo pripomogla k boljši
konkurenčnosti in prepoznavnosti ter izražala strokovnost in enotnost podjetja.

ASOCIACIJE IDENTITETE
Podjetje je za primarne asociacije identitete izpostavilo profesionalnost,
strokovnost, tradicijo, dosegljivost in ugodno ceno.
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KONKURENCA
Konkurenco predstavljajo javni zavodi (Ptuj, Maribor, Ljubljana, Murska
Sobota), ki tradicionalno izdelujejo vzorce.
Prednosti pred konkurenco so: poudarek na personalizaciji analiz in posledično
gnojil, nižje cene, krajša čakalna doba za izdelavo, dosegljivost 24 ur na dan.

PODJETJE IN NJEGOVA ZGODOVINA
Danes delujejo kot družinsko podjetje z dolgoletno tradicijo v storitvah v
kmetijstvu. Začetki podjetja – štirje agronomi (od tod tudi prihaja ime), danes 2
agronoma s temelji na mladi generaciji. Izkušnje analiziranja Vinka Štefančiča
izhajajo že iz dela v Tovarni sladkorja Ormož. Podjetje je dejavno in se aktivno
izobražuje na področju delovanja.
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VPRAŠANJA ZA PODJETJE
•

Kako se želi podjetje predstaviti na trgu?
Kot inovativno in enostavno.
Želijo se predstaviti kot družinsko podjetje z nižjimi cenami, s 24-urno
dosegljivostjo in poudarkom na strokovnosti in izkušnjah z očetom mag. Vinkom
Štefančičem.

•

Skrbi podjetja?
Ohranjanje zaupanja in profesionalnosti.
V kmetijstvu obstaji veliko podjetij z dvomljivimi izdelki, zato želijo vzbuditi
zaupanje in poudarjati strokovnost ter izkušnje in reference (sodelovanje s
največjimi delniškimi družbami v Sloveniji).

•

Kaj želi podjetje poudariti in kaj promovirati?
DIREKTNA PRODAJA + SEJMI
SPLETNA STRAN: analize, management mikrohranil (analize dodatnih
elementov + lastna gnojila), strojno vzorčenje.
LETAKI: uporaba na kmetijskih sejmih (osredotočanje na klasične analize,
poudarek na ceni, dosegljivosti podjetja, strokovnosti)
Razvoj maloprodajnoe mreže prodaje foliarnih gnojil

•

Kaj zanima ciljno skupino? Kaj so dejavniki odločanja?
Klasična analiza + gnojilni načrt za povprečnega kmetovalca.
Management mikrohranil za zadruge, kombinate, velike kmetovalce, velika
kmetijska podjetja, manjše sadjarje in vinogradnike.

•

Ključne besede/asociacije podjetja?
Zanesljivost, strokovnost, hitrost, ugodnost, osebnen pristop, ...
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