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IZVLEČEK
Magistrsko delo je zasnovano na predstavitvi procesa uvajanja blagovne znamke banke
na slovenski trg. Omenjeni proces bomo predstavili na primeru uvajanja blagovne
znamke Sberbank. Za razumevanje celotnega procesa smo v začetnem delu magistrske
naloge nekaj strani namenili razlagi pojmov, kot so preznamčenje, skrbnik znamke in
podobno.
Razlog za uvajanje blagovne znamke Sberbank je bil nakup skupine Volksbank
International AG, katere članica je bila tudi Volksbank banka d.d., v Sloveniji, s strani
ruske banke Sberbank. Sprememba lastništva je povzročila ugasnitev blagovne znamke
Volksbank in uvajanje blagovne znamke Sberbank v Sloveniji.
Predstavitev procesa uvajanja blagovne znamke Sberbank smo začeli s podrobnim
pregledom celostne grafične podobe blagovne znamke Sberbank in izpostavitvijo njenih
glavnih elementov, kot so logotip, zelena barva, puščice, zeleno listje, sončni žarki in
fotografije veselih nasmejanih ljudi. Nato smo se osredotočili na vizualno prenovo
materialov, ki se je začela s prenovo internih materialov, kot so službene kartice, ovratni
trakovi za službene kartice itd.
Vizualna prenova posameznega materiala se je končala s potrditvijo ustreznosti prenove,
ki jo je podal skrbnik znamke. Na treh primerih smo pokazali proces potrjevanja
prenovljenih materialov in predstavili nalogo ter pomembnost skrbnika znamke.
Na koncu smo navedli primer slabe prenove materiala in zapisali spremembe v celostni
grafični podobi blagovne znamke Sberbank od prihoda na slovenski trg do sedaj.

Ključne besede: blagovna znamka, skrbnik znamke, CGP priročnik, preznamčenje
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ABSTRACT
Master's thesis is the presentation of the process of introducing a bank brand on the
market. This presentation is based on example of introducing brand Sberbank in
Slovenia. For better understanding of the mentioned process we had first explained some
concepts such as rebranding, brand manager etc.
The reason for introducing brand Sberbank in Slovenia was change in ownership. In 2012
Rusian bank Sberbank bought Volksbank International Group part of which was also
Volksbank bank d.d. in Slovenia. Becoming a part of Sberbank Group caused phasing
out brand Volksbank and introducing brand Sberbank in Slovenia.
We continued the presentation of the process of introducing brand Sberbank in Slovenia,
with detailed review of Sberbank Corporate Identity and defining its main elements such
as logo, green colour, beams, green leaves, sun rays and photos of happy people. Then
we focused on visual renovation of materials which started with visual renovation internal
materials such as business cards, neck straps for business cards etc.
Visual renovation of each material was finished with approval by brand manager. In
master's thesis the process of approving visual renovation material is described with three
examples which were also used to highlight the importance of brand manager.
For the conclusion we present some cases of poor visual renovated materials and
changes in Sberbank Corporate Identity that were made from Sberbank brand arrival in
Slovenian market up till now.

Key words: brand, brand manager, Corporate Identity manual, rebranding
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POVZETEK
Uvajanje blagovne znamke Sberbank na primerih vizualne prenove materialov je
osrednja tema magistrskega dela. Za omenjeno temo smo se odločili, ker smo sodelovali
v procesu uvajanja blagovne znamke Sberbank v Sloveniji. Skozi opis omenjenega
procesa smo želeli postopek uvajanja blagovne znamke na določen trg podrobneje
predstaviti, predvsem z vidika grafičnega oblikovanja. Zato smo si na začetku postavili
cilje magistrskega dela, opredelili raziskovalni problem in zastavili nekaj hipotez, ki smo
jih želeli ob zaključku magistrskega dela ovreči ali potrditi. Definirali smo tudi pričakovane
rezultate in opredeli svoj prispevek k stroki.
Magistrsko delo smo nadaljevali s teoretičnim delom, v katerem smo se osredotočili na
pomene besede preznamčenje in enega od njih podrobneje prestavili. Dotaknili smo se
tudi pomena oglaševalskih agencij in skrbnika znamke.
Predstavitev uvajanja blagovne znamke Sberbank na slovenski trg smo začeli z analizo
celostne grafične podobe blagovne znamke Sberbank in navedbo njenih glavnih
elementov; logotip, zelena barva, puščice, zeleno listje, sončni žarki in fotografije veselih
nasmejanih ljudi. Nadaljevali smo s primeri vizualne prenove izbranih materialov interne
in zunanje komunikacije banke Sberbank d.d.
Sledila je predstavitev procesa prenove materialov iz celostne grafične podobe Volksbank
d.d. v celostno grafično podobe Sberbank d.d. Sam proces smo razdelili na tri različice in
jih tudi podrobneje prestavili.
Skozi predstavitvijo procesa prenove materialov smo podrobneje prestavili tudi vlogo
skrbnika znamke v procesu uvajanja blagovne znamke Sberbank v Sloveniji. Poleg tega
smo se dotaknili priročnika celostne grafične podobe in na primerih pokazali, da sta
poznavanje celostne grafične podobe podjetja in sledenje navodilom omenjenega
priročnika ključnega pomena.
Ker je celostna grafična podoba podjetja nekaj, kar se nenehno spreminja in razvija, smo
navedli spremembe v celostni grafični podobi blagovne znamke Sberbank od njenega
prihoda na slovenski trg do sedaj.
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Magistrsko delo smo zaključili z razpravo in zaključki, da je grafično oblikovanje
nepogrešljivo v procesu uvajanja blagovne znamke na trg, da je priročnik celostne
grafične podobe podjetja nekaj, kar je potrebno dobro poznati in slediti njegovim
navodilom, ter da je skrbnik znamke pomemben člen za uspešno realizacijo uvajanja
blagovne znamke na trg.
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1 UVOD
Kaj se zgodi, ko podjetje X kupi ali se združi s podjetjem Y z namenom širitve svojega
poslovanja?
Sproži se vrsta različnih sprememb in aktivnosti od internega delovanja podjetja Y pa vse
do zunanje komunikacije podjetja Y.
Nas bo predvsem zanimal nov način zunanje komunikacije podjetja Y. To si bomo
podrobneje pogledali na primeru uvajanja blagovne znamke Sberbank v Sloveniji.
Uvajanje blagovne znamke se splošneje uporablja pod izrazom rebranding ali
preznamčenje. Rebranding je beseda iz angleškega jezika, definirana kot pojem, ki
obsega kreiranje novega imena, slogana, simbola ali njihove kombinacije za uveljavljeno
blagovno znamko z namenom predstavitve nove pozicije ali strategije poslovanja (1).
Glede na navedeno definicijo besede preznamčenje bo naš primer slonel na uvajanju
imena Sberbank, slogana banke, logotipa in preostalih elementov celostne grafične
podobe banke Sberbank d.d. Razlog omenjenega početja je sprememba lastništva.
Leta 2012 je ruska banka Sberbank Rusija kupila skupino Volksbank International AG z
namenom širitve poslovanja na evropski trg. Del skupine Volksbank International AG je
bila tudi Volksbank d.d. v Sloveniji. Omenjeni nakup je povzročil opustitev blagovne
znamke Volksbank in uvajanje blagovne znamke Sberbank na področju celotne skupine
Volksbank International AG, zdaj Sberbank Europe AG.
Uvajanje nove blagovne znamke je kompleksnejši postopek, ki zahteva medsebojno
sodelovanje različnih področij, ki skladno, vsako področje na svoj način, prispeva k
realizaciji popolnega uvajanja blagovne znamke.
V primeru uvajanja blagovne znamke Sberbank v Sloveniji je uvajanje vizualne identitete
banke Sberbank d.d., vodilo področje/oddelek marketing. Pri tem jim je pomagala
slovenska oglaševalska agencija Saatchi&Saatchi, ki je članica skupine Publicis.
Vizualno preoblikovanje/prenovo vseh materialov, ki jih je za svoje delovanje uporabljala
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Saatchi&Saatchi.
Vizualna identiteta podjetja, v našem primeru banke, je z drugimi besedami, celostna
grafična podoba podjetja. Glavni elementi celostne grafične podobe so ime podjetja,
logotip, barvna paleta, vrsta pisave, slogan ter morebitni simboli (2).
Vsi elementi celostne grafične podobe so povezani z grafičnim oblikovanjem. To
povezavo bomo podrobneje pogledali na primeru uvajanja blagovne znamke Sberbank.
Drugače povedano, proces uvajanja blagovne znamke Sberbank bomo pogledali in v tem
magistrskem delu predstavili z vidika grafičnega oblikovanja.

1.1

Cilj in namen

Cilj magistrskega dela je nazorno predstaviti uvajanja blagovne znamke na trg s
poudarkom na grafičnem oblikovanju. Ta cilj bomo dosegli z opisom procesa odhajanja
blagovne znamke Volksbank in uvajanja blagovne znamke Sberbank na slovenski trg.
Nazorno bomo predstaviti postopke vizualne prenove materialov, oblikovanih po celostni
grafični podobi Volksbank v celostno grafično podobo Sberbank.
Namen magistrskega dela je predstaviti vlogo grafičnega oblikovanja v procesu uvajanju
blagovne znamke Sberbank na slovenski trg ter ga umestiti med pomembne faze tega
procesa. Hkrati želimo opozoriti na pomembnost dobrega poznavanja celostne grafične
podobe podjetja in predstaviti skrbnika blagovne znamke ter poudariti njegovo vlogo v
zgoraj omenjenem procesu uvajanja blagovne znamke.

1.2

Opredelitev raziskovalnega problema

Magistrsko delo temelji na uvajanju nove blagovne znamke na trg skozi preznamčenje.
Proces prevzema obstoječe blagovne znamke, ki se je zaključil z novo blagovno znamko,
in podrobna predstavitev tega procesa sta naš raziskovalni problem.
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1.3

Delovne hipoteze

V magistrskem delu bomo poskušali dokazati sledeče hipoteze:
1. grafično oblikovanje ima pomembno vlogo v procesu uvajanja določene blagovne
znamke na novi trg,
2. poznavanje in natančno sledenje navodilom iz priročnika celostne grafične podobe
podjetja, v procesu uvajanja blagovne znamke na novi trg, je ključnega pomena,
3. v procesu uvajanja blagovne znamke na novi trg ima zelo pomembno vlogo tudi
skrbnik blagovne znamke.

1.4

Pričakovani rezultati in prispevek k stroki

Pričakujemo, da bo končni rezultat magistrskega dela dokaz pravilnosti zgoraj navedenih
hipotez. Pokazali bomo, da je grafični oblikovalec pomemben člen v procesu uvajanja
blagovne znamke banke na določen trg, opomnili bomo na pomembnost in namen
priročnika celostne grafične podobe podjetja ter predstavili skrbnika blagovne znamke.
To bo hkrati tudi prispevek k stroki.
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2 TEORETIČNI DEL
Preznamčenje

2.1

Kot smo že omenili na začetku uvodnega poglavja, sta pojma uvajanje blagovne znamke
in preznamčenje povezana. Uvajanje blagovne znamke je eden od možnih pomenov
besede preznamčenje.
Zaradi kompleksnejše narave pojma preznamčenje bomo v nadaljevanju teoretičnega
dela magistrske naloge predstavili nekaj pomenov in razlag pojma preznamčenje z
namenom boljšega razumevanja uvajanja blagovne znamke Sberbank v Sloveniji.
»Preznamčenje je sistematično načrtovan in implementiran proces, kreiranja in
vzdrževanja nove, boljše podobe podjetja in posledično boljšega slovesa podjetja, kot
celoto, s pošiljanjem signalov vsem interesnim skupinam skozi komunikacijo in simboli.«
(2).
Iz definicije sta vidni kompleksnost pojma preznamčenje ter povezava z grafičnim
oblikovanjem skozi besedo kreiranje. To bo glavno vodilo magistrskega dela.

2.1.1

Načini preznamčenja v primeru prevzemov ali združitev podjetji

Razlogov, zakaj se podjetje odloči za preznamčenje, je veliko, nekateri od njih so
sprememba lastništva (združitve, prevzemi, privatizacija), sprememba v strategiji
poslovanja podjetja (širitev na tuje trge, širitev ponudbe), spremembe pozicije podjetja na
trgu (problemi s slovesom podjetja, izguba pozicije na trgu) ter sprememb v okolju (krize
velikih razsežnosti, naravne katastrofe) (2).
Mi se bomo osredotočili na spremembo lastništva.
V primeru spremembe lastništva imamo štiri načine preznamčenja:
1. ena blagovna znamka (prevzeto podjetje prevzame blagovno znamko in celostno
grafično podobo podjetja, ki ga je prevzelo)
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2. združena blagovna znamka (nova blagovna znamka, ki je kombinacija blagovnih
znamk obeh podjetij)
3. fleksibilna blagovna znamka (blagovni znamki obeh podjetji sta ohranjeni in se
uporabljajta ločeno)
4. nova blagovna znamka (blagovni znamki obeh podjetji sta opuščeni in je
oblikovana popolnoma nova blagovna znamka) (3)

Primer preznamčenja 1. (ena blagovna znamka) je primer, ki ga bomo obravnavali v tem
magistrskemu delu; opuščanje blagovne znamke Volksbank in uvajanje blagovne
znamke Sberbank.

Slika 1: Logotip banke Volksbank d.d. in Sberbank d.d.
Vir: Arhiv banke Sberbank d.d.

Primer združitve blagovnih znamk v bančnem sektorju je PermanentTSB. Združena
blagovna znamka je nastala, ko je Irish Permanent Building Society leta 2001 prevzel
banko TSB Bank (Trustee Savings Bank) (3).

+
(združitev)

Slika 2: Združitev blagovnih znamk
Viri: http://www.ibicorporatefinance.ie/index.jsp?p=93&n=129&a=109,
http://dancox.co.uk/tsb-bank/, http://icanagency.com/about/
5

Sberbank Rusija in DenizBank v Turčiji sta primer fleksibilne blagovne znamke. Leta 2012
je ruska banka Sberbank prevzela turško DenizBank, vendar se zaradi močne
prepoznavnosti blagovne znamke DenizBank ime banke ni spremenilo v Sberbank (4).

Slika 3: Logotip banke DenizBank
Vir: http://www.denizbank.com/hakkimizda/gorsel-arsiv/logolar.aspx

Podjetje Aviva je primer združitve večjih podjetij pod novo blagovno znamko. Leta 2002
so se podjetja Norwich Union iz Velike Britanije, Delta Lloyda iz Nizozemske, Commercial
Union iz Poljske in NZI z Nove Zelandije preimenovala in prevzela skupno ime Aviva (5).

Slika 4: Združitev večjih podjetij pod eno blagovno znamko
Viri: http://logos.wikia.com/wiki/Aviva, http://www.belsif.be/default.aspx?ref=ACAAAR&lang=en,
http://aragec.com/commercial+union.html#prettyPhoto,
https://www.nzibroker.co.nz, http://www.pearsoninsurance.ca/partners/aviva/.
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2.1.2

Koraki preznamčenja

Vsi načini preznamčenja, omenjeni v prejšnjem poglavju, so sestavljeni iz sedmih
korakov: sprožitev, analiza in odločanje, planiranje, priprava, uvajanje na trg, ocenjevanje
ter ohranjanje. Koraki niso strogo ločeni, temveč se med seboj povezujejo in prepletajo
(2).

sprožitev
analiza in odločanje
Podpora
vodstva

planiranje
priprava

Komunikacija
uvajanje na trg
Kadri

ocenjevanje
ohranjanje

Slika 5: Sedem korakov preznamčenja

Za nas sta pomembna dva koraka; priprava in uvajanje na trg. V obeh korakih je prisotno
grafično oblikovanje oziroma grafični oblikovalci kot predstavniki stroke grafičnega
oblikovanja. Koraka sta soodvisna.
Korak 'priprava' je korak, v katerem se preoblikuje oziroma sprejme nova celostna
grafična podoba podjetja (ime podjetja, logotip, barvna paleta, vrsta pisave, slogan
podjetja in simboli) ter se planira uvajanje spremenjene ali nove celostne grafične podobe
na trg.
Temu koraku sledi korak uvajanje na trg, ki splošno pomeni komuniciranje nove blagovne
znamke interesnim skupinam. Ta komunikacija poteka skozi sporočila za javnost, tiskane
materiale (brošure, letaki, plakati, panoji), spletne kanale, uniforme, notranjost
poslovalnic ter druge komunikacijske kanale (2).
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Pri obeh korakih se podjetja običajno odločijo za sodelovanje z oglaševalsko agencijo, ki
je v veliko pomoč pri kreativnih rešitvah, uvajanju sprememb v celostni grafični podobi
podjetja na trg, oglaševanju in zakupu medijskega prostora (2).
Oglaševalska agencija

2.2

Oglaševalska agencija je storitveno podjetje, ki je specializirano za načrtovanje, izvajanje
in nadzor nad akcijami marketinškega komuniciranja za naročnike, uvrščamo pa jo med
ponudnike profesionalnih rešitev (6).
Lahko jo definiramo tudi kot organizacijo, ki vabi kliente, kreira oglase in jih umešča v
medijski prostor z zakupom medijskega prostora (7).
Evert Gummesson oglaševalsko agencijo opredeljuje kot najstarejšega, najbolj
vpadljivega in najbolj vsakdanjega svetovalca marketinški stroki (Evert Gummesson,
2008). Njegova moč (svetovalca) izhaja iz vizualizacije, kreativnega dizajna, planiranja in
izpeljave oglaševalskih kampanj. Poleg tega sodeluje z večjimi obrtmi (tiskarstvo,
ponudniki spletnih storitev itd.), kar za naročnika pomeni boljšo podporo pri realizaciji
ciljev (8).
Glede na definicijo oglaševalske agencije lahko trdimo, da je stroka grafičnega
oblikovanja močno povezana z oglaševalsko agencijo skozi vizualizacijo in kreativni
dizajn. Lahko bi rekli, da je oglaševalska agencija zastopnica grafičnega oblikovanja.

2.2.1

Vrste oglaševalskih agencij glede na obliko organizacije marketinga

a. Centralizirana oblika organizacije marketinga
(centralizirana oglaševalska agencija)
b. Decentralizirana oblika organizacije marketinga
(decentralizirana oglaševalska agencija)
c. Hišna oglaševalska agencija
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Centralizirana oblika organizacije marketinga (centralizirana oglaševalska agencija)
pomeni, da znotraj oddelka marketing obstajajo pododdelki ali zaposleni za področje
tržne raziskave, prodaje in oglaševanja. Taka oblika organiziranosti je pogosta v podjetjih,
ki nimajo širokega asortimenta izdelčnih oz. storitvenih skupin (6).
Velika podjetja z več oddelki in različnimi izdelčnimi oz. storitvenimi skupinami imajo
decentralizirano obliko organizacije marketinga (decentralizirano oglaševalsko agencijo).
Podjetja s tako obliko organizacije imajo običajno t. i. skrbnike znamke ali znamk, v
primeru večjih skupin izdelkov ali storitev. Za namen oglaševanja (zunanje komunikacije
podjetja) skrbniki znamk sodelujejo z zunanjimi oglaševalskimi agencijami in drugimi
strokovnjaki tega področja. Prednost tega sistema je večja prilagodljivost spremembam
na trgu, saj ima skrbnik znamke/znamk večji nadzor nad dogajanjem na trgu (6).
Hišna oglaševalska agencija je agencija znotraj organizacijske strukture podjetja. Taka
organizacijska struktura je primerna za podjetja, kjer obseg oglaševalskih storitev
upravičuje zaposlitev potrebnega kadra. S tem podjetje doseže večji nadzor nad
izvajanjem oglaševalskih akcij (6).

2.3

Skrbnik znamke

V razlagi decentralizirane oblike organizacije marketinga smo naleteli na izraz skrbnik
znamke. Kaj je naloga skrbnika znamke?
Skrbnik znamke skrbi za pozicijo znamke na trgu, pripravlja strategijo oglaševanja,
spremlja razmere na trgu in v skladu z njimi pripravlja ukrepe za ohranitev ali izboljšanje
prepoznavnosti znamke (9).
Hkrati je naloga skrbnika znamke, da poskrbi za skladno komuniciranje blagovne
znamke. To pomeni, da mora poskrbeti za enotno rabo vseh elementov celostne grafične
podobe podjetja. Ime podjetja, logotip, barvna paleta, slogan in simboli morajo biti enotni
na vseh zunanjih komunikatorjih podjetja (zloženke, plakati, televizijski oglasi itd.) (10).
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V nadaljevanju magistrske naloge bomo skrbnika znamke razbremenili in se bomo
podrobneje osredotočili samo na skrb za skladno komuniciranje blagovne znamke skozi
rabo elementov celostne grafične podobe podjetja.
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2.4

Primer preznamčenja v Sloveniji – TELEKOM SLOVENIJE

Leta 2013 smo bili priča uvajanju nove celostne grafične podobe slovenskega podjetja
Telekom Slovenije, d. d. Prenova grafične podobe podjetja je rezultat združitev nekaterih
slovenskih podjetji, kot so Siol, d. o. o., in Mobitel, d. d. Podjetje Mobitel, d. d., je enako
kot Telekom Slovenije, d. d., ponujalo telekomunikacijske storitve.
Blagovna znamka Mobitel je bila zelo prepoznavna po svoji vizualni podobi in načinu
komunikacije (logotip, rdeča in črna barva, čustveno močni oglasi).

Slika 6: Logotip blagovne znamke Mobitel
Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Mobitel-logo.svg

Slika 7: Oglas podjetja Mobitel, d. d.
Vir: http://zelenik.net/2008/12/itak-dzabest-mobitelova-zausnica-simobilu/
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V poglavju Načini preznamčenja smo definirali štiri načine preznamčenja, ki smo jih
poimenovali glede na grafično podobo podjetja po preznamčenju: ena blagovna znamka,
združena blagovna znamka, fleksibilna blagovna znamka ter nova blagovna znamka.
Telekom Slovenije, d. d., se je po združitvi s podjetjem Mobitel, d. d., odločil opustiti
blagovno znamko Mobitel ter prenoviti svojo grafično podobo podjetja. Obdržalo je svoj
logotip, ki je vseboval ime podjetja Telekom Slovenije (Slika 8) ter dodalo znak, skupek
modrih krogov, ki se deloma prekrivajo in pokrivajo ter simbolizirajo skupnost, ki jo tvori
Telekom Slovenije s svojimi hčerinskimi podjetji in skupnost v širšem pomenu besede –
družba, narod itd. (11).
Glede na definicije zgoraj omenjenih načinov preznamčenja je primer prenove blagovne
znamke Telekom Slovenije preznamčenje, v katerem prevzeto podjetje v celoti prevzame
grafično podobo podjetja, ki ga je prevzelo – ena blagovna znamka.
Čeprav sta podjetji bili združeni, je pri novi grafični podobi podjetja Telekom Slovenija, d.
d., prevladala grafična podoba in blagovna znamka Telekom Slovenije.

+ (združitev)

Slika 8: Združitev blagovnih znamk Mobitel, d. d., in Telekom Slovenije, d. d.
Vir: http://porocilo2014.telekom.si/_files/245/telekom-letno-porocilo-2014.pdf
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
3.1

Metode

To magistrsko delo je zasnovano na opisu postopka uvajanja nove blagovne znamke na
slovenski trg, blagovne znamke Sberbank. Samo uvajanje nove blagovne znamke na neki
trg predstavlja kompleksnejše procese na različnih področjih. Mi smo se osredotočili za
pogled uvajanja nove blagovne znamke na trg z vidika grafičnega oblikovanja.
Uvajanje blagovne znamke Sberbank bomo začeli s krajšim uvodom o blagovni znamki
Sberbank in njenem vstopu na slovenki trg.
Nadaljevali bomo tako, kot je potekalo samo uvajanje blagovne znamke Sberbank – z
analizo celostne grafične podobe Sberbank in izpostavitvijo njenih ključnih elementov.
Nazorno bomo predstavili vizualno prenovo materialov podjetja oz. banke (promocijski
material, dopisi, spletna stran itd.) ter izpostavili skrbnika celostne grafične podobe
podjetja kot pomembnega člena pri enotnem in pravilnem uvajanju blagovne znamke.
Celoten postopek uvajanja blagovne znamke Sberbank bomo podprli s slikovnim
gradivom.

3.2

Uvajanje blagovne znamke Sberbank

Blagovna znamka Sberbank je vstopila na slovenski trg s prevzemom banke Volksbank,
d.d. Ruska banka Sberbank Rusija se je odločila svoje poslovanje razširiti zunaj ruskih
meja in je to naredila s prevzemom skupine Volksbank International AG s sedežem na
Dunaju.
Nakup skupine Volksbank International AG, katere del je bila tudi banka Volksbank d.d.
v Sloveniji, je bil razlog za uvajanja blagovne znamke Sberbank v Sloveniji.

13

3.2.1

Celostna grafična podoba Sberbank

Uvajanje blagovne znamke Sberbank z vidika grafičnega oblikovanja, se je začelo s
podrobno analizo celostne grafične podobe (v nadaljevanju CGP). Da bi čim bolje
razumeli vizualne elemente grafične podobe blagovne znamke Sberbank in jih pravilno
uporabili pri uvajanju blagovne znamke, smo od novega lastnika (v nadaljevanju
Sberbank Rusija) prejeli priročnik grafične podobe Sberbank Rusije (v nadaljevanju CGP
priročnik). CGP priročnik smo dobili v elektronski obliki, v datoteki formata pdf.
Poleg CGP priročnika nam je bil dodeljen dostop do spletnega portala DAM. Na tem
portalu so primeri vseh do sedaj oblikovanih dokumentov in marketinških pripomočkov,
kot so plakati, zloženke, bančne kartice, video oglasi, zvezki itd.

Slika 9: Spletni portal DAM
Vir: Banka Sberbank d.d.
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Po podrobnem pregledu CGP priročnika in primerov vizualne komunikacije na portalu
DAM smo izluščili nekaj glavnih elementov celostne grafične podobe (v nadaljevanju
CGP) banke Sberbank d.d.
Ti elementi so logotip, zelena barva, puščice, družina pisav Fedra, žarki sonca, zeleno
listje in fotografije veselih, nasmejanih ljudi.

Žarki sonca

Logotip

Fotografija vesele,
nasmejane osebe
Zeleno listje
Pisava iz družine
pisav Fedra

Zelena barva

Puščice

Slika 10: Elementi celostne grafične podobe Sberbank d.d.
Vir: Arhiv banke Sberbank d.d.

15

Težave, ki smo jih imeli pri analizi CGP blagovne znamke Sberbank, so bile povzročene
predvsem z ruskim jezikom in cirilično pisavo. Prvi CGP priročnik, ki smo ga prejeli, je bil
napisan v ruskem jeziku in v cirilici. Enako je bilo s spletnim portalom DAM.
CGP priročnik, preveden v angleščino, smo prejeli pozneje. Bistvena razlika med CGP
priročnikom v ruščini in angleščini je bila okrnjenost angleške različice priročnika.
Poglavje CGP priročnika, namenjenega področju marketing (oglaševanje, zunanja
komunikacija podjetja itd.), je po prevodu iz ruščine v angleščino vsebovalo 148 strani.
Ruska različica je napisana na 495 straneh.

3.2.2

Vizualna prenova

Predstavitev uvajanja blagovne znamke Sberbank z vidika grafičnega oblikovanja bomo
nadaljevali s primeri vizualne prenove marketinških in preostalih materialov.
Pri procesu vizualne prenove so nam v veliko pomoč bile že pripravljene, oblikovane
predloge (template) materialov, kot so plakati, zloženke, oglasi določenih dimenzij itd. Te
predloge so nam bile dostopne na spletnem portalu DAM. Predloge so bile oblikovane in
dostopne v enemu od programov za grafično oblikovanje podjetja Adobe. Za grafičnega
oblikovalca oglaševalske agencije Saatchi&Saatchi je to pomenilo manj dela, saj
predloge ni bilo treba postavljati na novo, temveč se je obstoječa uporabila za nadaljnjo
produkcijo materialov.
Poleg predlog so pri vizualni prenovi materialov zelo pomagala natančna navodila v CGP
priročniku. Na slikah 11, 12 in 13 vidimo primere navodil za oblikovanje zloženk, plakatov
in oglasov, namenjenih zunanjemu oglaševanju.
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Slika 11: Navodila za oblikovanje plakata iz CGP priročnika Sberbank d.d.
Vir: CGP priročnik blagovne znamke Sberbank
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Slika 12: Navodila za oblikovanje zloženke iz CGP priročnika Sberbank d.d.
Vir: CGP priročnik blagovne znamke Sberbank
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Slika 13: Navodila za oblikovanje zunanjega oglasa iz CGP priročnika Sberbank d.d.
Vir: CGP priročnik blagovne znamke Sberbank
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3.2.2.1 Primeri prenovljenih materialov

INTERNI MATERIALI
Uvajanje blagovne znamke Sberbank se je začelo z vizualno prenovo materialov,
namenjenih interni rabi. Ti materiali, kot so službene kartice, ovratni trakovi za službene
kartice, zvezki itd., so materiali, s katerimi imajo zaposleni v banki največ stika. Namen
vizualne prenove internih materialov je bil predvsem predstavitev in navajanje zaposlenih
na novo lastništvo in njihovo izobraževanje o novi vizualni podobi podjetja.

Slika 14: Službena kartica pred vizualno prenovo in po njej v CGP Sberbank
Vir: Arhiv banke Sberbank d.d.

Slika 15: A5 zvezki pred vizualno podobo in po njej v CGP Sberbank
Vir: Arhiv banke Sberbank d.d.
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BANČNE KARTICE
Banka Volksbank d.d. je imela šest različnih bančnih kartic, ki jih je bilo treba prenoviti:
klasično kartico Maestro, zlato kartico Maestro, poslovno kartico Maestro, klasično kartico
Mastercard, zlato kartico Mastercard in poslovno kartico Mastercard.
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Slika 16: Bančne kartice pred vizualno prenovo in po njej v CGP Sberbank po sledečem vrstnem
redu: klasična kartico Maestro, zlata kartica Maestro, poslovna kartica Maestro, klasična kartica
Mastercard, zlata kartica Mastercard in poslovna kartica Mastercard
Vir: Arhiv banke Sberbank d.d.
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ZLOŽENKA
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Slika 17: Primer zloženke pred vizualno prenovo in po njej v CGP Sberbank
Vir: Arhiv banke Sberbank d.d.
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PLAKATI

Slika 18: Primer plakata pred vizualno podobo in po njej v CGP Sberbank
Vir: Arhiv banke Sberbank d.d.
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SPLETNA STRAN

Slika 19: Spletna stran pred vizualno prenovo in po njej v CGP Sberbank
Vir: Arhiv banke Sberbank d.d.
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3.2.3

Skrb za skladnost prenovljenih materialov s celostno grafično podobo blagovne
znamke Sberbank

V teoretičnem delu magistrskega dela, v podpoglavju »Skrbnik znamke«, smo definirali
skrbnika znamke kot osebo, ki skrbi za pozicijo blagovne znamke na trgu in za skladno
rabo vseh njenih elementov celostne grafične podobe.
V našem primeru vizualne prenove materialov je glavna naloga skrbnika blagovne
znamke Sberbank bila čim bolj enotna vizualna prenova materialov, v skladu s CGP
Sberbank, na ravni celotne skupine Sberbank Europe AG, ki jo sestavlja devet
univerzalnih bank v osmih državah; na Slovaškem, Češkem, Madžarskem, Hrvaškem, v
Sloveniji, Bosni in Hercegovini (vključno z Banja Luko), Srbiji in Ukrajini. Sedež skupine
je na Dunaju.


Primer enotne vizualne prenove materialov, v skladu s CGP Sberbank d.d. na ravni
skupine Sberbank Europe AG – zloženke.

Slika 20: Primer zloženke iz banke Sberbank Hrvaška
Vir: Arhiv banke Sberbank Hrvaška
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Slika 21: Primer zloženke iz banke Sberbank Srbija
Vir: Arhiv banke Sberbank Srbija

Slika 22: Primer zloženke iz banke Sberbank Madžarska
Vir: Arhiv banke Sberbank Madžarska
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Slika 23: Primer zloženke iz banke Sberbank Slovenija
Vir: Arhiv banke Sberbank Slovenija



Primer neenotne, vendar v skladu s CGP Sberbank d.d. vizualne prenove materialov
na ravni skupine Sberbank Europe AG – službeni avtomobili.

Slika 24 in Slika 25: Službeni avtomobil banke Sberbank Bosna in Hercegovina in banke
Sberbank Hrvaška
Vir: Arhiv banke Sberbank Bosna in Hercegovina in banke Sberbank Hrvaška
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Slika 26 in Slika 27: Službeni avtomobil banke Sberbank Češka in banke Sberbank Slovenija
Vir: Arhiv banke Sberbank Češka in banke Sberbank Slovenija

Z namenom doseganja zgoraj omenjene čim bolj enotne vizualne prenove materialov, v
skladu s CGP Sberbank na ravni celotne skupine Sberbank Europe AG, je bil postavljen
proces komunikacije s skrbnikom znamke oziroma proces pošiljanja prenovljenih
materialov skrbniku znamke v pregled in potrditev.

3.2.3.1 Proces potrditve vizualno prenovljenih materialov

Vsi prenovljeni materiali so se skrbniku znamke v pregled in potrditev pošiljali po
elektronski pošti v obliki predstavitve, paketa. V programu Microsoft PowerPoint se je
najprej označila številka paketa prenovljenih materialov, ki se pošilja v potrditev, in datum
pošiljanja paketa v potrditev, sledilo je krajše kazalo prenovljenih materialov ter
prenovljeni materiali s krajšimi komentarji v angleščini, ki so bili v pomoč skrbniku znamke
pri razumevanju vsebine in/ali rabe prenovljenega materiala.
Skrbnik znamke je po prejemu paketa prenovljenih materialov te skrbno pregledal in jih
potrdil ali podal komentarje z usmeritvami, kaj je treba popraviti in kako. Potrditev ali
komentarje je zapisal poleg slike prenovljenega materiala v predstavitvi oz. paketu in ga
po elektronski pošti poslal nazaj.
V nadaljevanju bomo zgoraj opisani proces vizualno predstavili na treh primerih.
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PROCES POTRDITVE VIZUALNO PRENOVLJENIH ZLOŽENK

Slika 28: Naslovna stran paketa vizualno prenovljenih materialov, poslanih skrbniku znamke zloženke
Vir: Arhiv banke Sberbank d.d.
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Slika 29: Kazalo paketa vizualno prenovljenih materialov, poslanih skrbniku znamke
Vir: Arhiv banke Sberbank d.d.
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Potrditev zloženke s strani
skrbnika znamke

Slika 30: Primer potrjene vizualno prenovljene zloženke
Vir: Arhiv banke Sberbank d.d.

Proces potrditve vizualno prenovljenih zloženk je primer takojšne potrditve prenovljenih
materialov, ki je razlog doslednega upoštevanja CGP priročnika.
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PROCES POTRDITVE VIZUALNO PRENOVLJENEGA ZUNANJEGA OGLASA
Skozi predstavitev procesa potrditve vizualno prenovljenega zunanjega oglasa bomo
videli vizualni razvoj oglasa do stopnje, kjer je njegov namen maksimalno dosežen.
Banka Sberbank d.d. ima zakupljen oglasni prostor na bloku poleg ene od prometnejših
cest. Prvi vizualno prenovljeni oglas je sicer bil v skladu s CGP Sberbank in ga je skrbnik
znamke potrdil, vendar ni dosegal svojega namena. Oglasno sporočilo in kontaktni
podatki banke so bili slabo vidni.
Za dosego boljše vidljivosti oglasnega sporočila in kontaktnih podatkov banke je bil razvit
novi oglas. Spodaj je prikazan proces vizualne prenove oglasa od prve različice do
končne.

Slika 31: Naslovna stran paketa vizualno prenovljenega zunanjega oglasa, poslanega skrbniku
znamke
Vir: Arhiv banke Sberbank d.d.
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Slika 32: Kazalo paketa vizualno prenovljenega zunanjega oglasa, poslanega skrbniku znamke
Vir: Arhiv banke Sberbank d.d.
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Komentar CGP
skrbnika:
Oglas je načeloma
potrjen. Zmanjšajte
prosojnost puščic
za dosego boljše
vidljivosti teksta.

Slika 33: Prenovljeni zunanji oglas in komentar skrbnika znamke na prenovo
Vir: Arhiv banke Sberbank d.d.
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Komentar CGP
skrbnika:
Poskusite z eno,
večjo puščico.

Slika 34: Usmeritve pri oblikovanju novega zunanjega oglasa
Vir: Arhiv banke Sberbank d.d.
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Komentar CGP
skrbnika:
Oglas potrjen.

Slika 35: Novi dizajni zunanjega oglasa in potrditev enega od njih
Vir: Arhiv banke Sberbank d.d.
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Komentar CGP
skrbnika:
Oglas potrjen.

Slika 36: Montaža novo oblikovanih zunanjih oglasov na blok – mock up
Vir: Arhiv banke Sberbank d.d.

PROCES POTRDITVE PREDLOGA NOVEGA MATERIALA
Leta 2013 je banka Sberbank d.d. sponzorirala kolesarski dogodek Maraton Franja.
Sponzorji svojo prisotnost na omenjenem dogodku označujejo z različnimi oglasnimi
materiali, med katerimi so tudi napihljivi oglasni loki. Kot večji sponzor kolesarskega
dogodka smo se tudi v banki Sberbank d.d. odločili za nakupu napihljivega oglasnega
loka. Dizajna za tovrstni marketinški material v CGP priročniku in portalu DAM ni bilo,
zato smo naredili predlog vizualne podobe napihljivega oglasnega loka ter predlog poslali
skrbniku znamke v pregled in potrditev.
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Slika 37: Proces potrditve dizajna za novi material
Vir: Arhiv banke Sberbank d.d.
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Slika 38: Proces potrditve dizajna za novi material
Vir: Arhiv banke Sberbank d.d.
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Komentar skrbnika
znamke:
dizajn ni potrjen. V
elektronskem
sporočilu je dizajn,
ki ga uporabite.

Slika 39: Proces potrditve dizajna za novi material
Vir: Arhiv banke Sberbank d.d.
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Slika 40: Razvit dizajn za oglasni lok od skrbnika znamke
Vir: Arhiv banke Sberbank d.d.

Naš predlog ni bil sprejet, smo pa v nasprotju s prejšnjim primerom razvoja končne
različice oglasa končen dizajn napihljivega oglasnega loka dobili od skrbnika znamke. To
pomeni, da nam ni bilo treba razvijati nove predloge dizajnov napihljivega oglasnega loka,
ampak smo uporabili dizajn, ki ga je razvil in poslal skrbnik znamke.

Slika 41: Napihljivi oglasni lok Sberbank
Vir: Arhiv banke Sberbank d.d.
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Zgoraj opisani primeri so primeri treh različic procesa vizualne prenove materialov in
njihove potrditve od skrbnika znamke. Prvi primer vizualne prenove zloženke je bil primer
takojšnje potrditve primernosti vizualne prenove, drugi primer, prenova oglasa, je primer
razvoja končne različice prenovljenega oglasa, in tretji primer je primer, kjer vizualne
prenove ni bilo, je bil pa razvit novi dizajn.

3.2.3.2 Primer neupoštevanja celostne grafične podobe Sberbank

Simbol Flex 123, ki se je nanašal na novi produkt banke je bil oblikovan s strani
zaposlenega v Sberbank d.d. Skrbnik znamke je simbol opazil in zaposlenega obvestil o
neprimernosti simbola. S tem je skrbnik znamke preprečil neenotno komunikacijo banke
z javnostjo in poskrbel za ugled banke.

Slika 42: Primer oblikovanega simbola, ki ni bil v skladu s CGP Sberbank d.d.
Vir: Arhiv banke Sberbank d.d.

3.2.3.3 Primer neupoštevanja CGP priročnika

Skozi proces vizualne prenove materialov se je zgodil primer, ko se je kljub obstoječemu
dizajnu v CGP priročniku razvil novi dizajn za oglasne obešanke na uličnih drogovih.
Napaka ne bi dobila pomena, če bi novi dizajn oglasnih obešank bil boljši ali enako dober
kot obstoječi, kar pa v tem primeru ni bil. Na novem dizajnu obešank je bila vidljivost
sporočila in kontaktnih podatkov zelo slaba.
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Slika 43: Novo razviti dizajn za oglasne obešanke
Vir: Arhiv banke Sberbank d.d

Slika 44: Oglasne obešanke, oblikovane po navodilih iz CGP priročnika Sberbank
Vir: Arhiv banke Sberbank d.d
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3.3

Spremembe v celostni grafični podobi blagovne znamke Sberbank od
prihoda v Slovenijo

Blagovna znamka Sberbank je uradno na slovenski trg stopila januarja 2013. Od takrat
pa do danes so se v celostni grafični podobi omenjene blagovne znamke zgodile manjše
spremembe.
Najprej se je opustila raba pisav iz družine pisav Fedra in uvedla raba pisave Arial kot
edina uradna pisava blagovne znamke Sberbank. Razlog za omenjeno spremembo je
bila odločitev, da se Sberbank Rusija in skupina Sberbank Europe AG malenkost vizualno
ločita.
Druga sprememba se je nanašala na označitev posameznih skupin bančnih produktov.
Vsaka skupina bančnih produktov je imela svojo barvo, krediti modro, računi rumeno in
zavarovanja oranžno (slika 38). Omenjene barve je zamenjala zelena barva (slika 39).
Razlog za omenjeno spremembo je enak kot pri opustitvi rabe pisav iz družine pisav
Fedra.
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Slika 45: Primeri barvno označenih skupin bančnih produktov – krediti, računi, zavarovanja
Vir: Arhiv banke Sberbank d.d
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Slika 46: Primer zloženke po opustitvi označevanja skupin bančnih produktov
Vir: Arhiv banke Sberbank d.d.
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Naslednja sprememba je bila definicija slogana banke »Vaša zgodba. Vaša banka.«.
Slogan smo nato umestili na vse materiale.

Slogan banke:
Vaša zgodba. Vaša banka.

Slika 47: Primer umestitve slogana banke na plakat
Vir: Arhiv banke Sberbank d.d.
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Slogan banke:
Vaša zgodba. Vaša banka.

Slika 48: Primer umestitve slogana banke na zloženko
Vir: Arhiv banke Sberbank d.d.

Slogan banke:
Vaša zgodba. Vaša banka.

Slika 49: Primer umestitve slogana banke na oglas
Vir: Arhiv banke Sberbank d.d.
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Četrta sprememba je v pripravi. V letu 2015 je bila sprejeta nova celostna grafična podoba
spletne strani blagovne znamke Sberbank. Obstoječa spletna stran je trenutno v prenovi
in bo kmalu predstavljena v svoji novi podobi.
Omenjeni primeri so odličen kazalnik nenehnega spreminjanja in dinamičnosti celostne
grafične podobe nekega podjetja. S spreminjanjem in nadgradnjo celostne grafične
podobe podjetje kaže na svoj razvoj, razumevanje potreb družbe in svojih strank ter da
je v koraku s časom.
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4 RAZPRAVA Z ZAKLJUČKI
Uvajanje blagovne znamke na trg si lahko predstavljamo kot komunikacijo z javnostjo, v
kateri ji predstavljamo blagovno znamko, ki je vstopila na njihov trg. Ta komunikacija
poteka skozi uporabo različnih komunikatorjev, med katerimi so tudi marketinški materiali;
zloženke, plakati, promocijska darilca, oglasi in tako naprej.
Enako je bilo pri uvajanju blagovne znamke Sberbank v Sloveniji. Kot smo navedli že v
uvodu magistrskega dela, je razlog za uvajanje blagovne znamke Sberbank bilo novo
lastništvo Volksbank banke d.d. V ta namen je bilo treba prenoviti vse materiale in jih iz
celostne grafične podobe Volksbank d.d., preleviti v celostno grafično podobo Sberbank.
V tem procesu vizualne prenove materialov nam je v veliko pomoč bil CGP priročnik, iz
katerega smo razbrali ključne elemente CGP Sberbank (logotip, barve, puščice, žarki
sonca, listje, fotografije veselih nasmejanih ljudi). Iz primera prenove zloženk lahko
vidimo, kako je dobro poznavanje CGP podjetja in natančno sledenje navodilom iz CGP
priročnika pomembno. Zloženke so bile prenovljene v enem koraku, dodatnih popravkov
ni bilo in ostalo je več časa za vizualno prenovo preostalih materialov ter iskanje rešitev,
oblikovanje dizajna za prenovo materialov, za katere natančnih navodil v CGP priročniku
ni bilo.
Drugi primer, ki kaže na pomembnost poznavanja CGP priročnika, so oglasne ulične
obešanke. Z oblikovanjem novega dizajna oglasnih uličnih obešank in kasnejšo
zamenjavo novega dizajna z dizajnom iz CGP priročnika se je opravilo nepotrebno delo,
povzročili dodatni stroški in porabil čas, namenjen prenovi preostalih materialov.
V procesu uvajanja določene blagovne znamke na novi trg ima zelo pomembno vlogo
tudi skrbnik blagovne znamke. Pri uvajanju blagovne znamke Sberbank so se tega
zavedali, zato je bil postavljen proces potrjevanja prenovljenih materialov. Vse vizualno
prenovljene materiale je moral pregledati in ustreznost prenove potrditi skrbnik blagovne
znamke Sberbank. Na primerih simbola Flex 123, zunanjega oglasa in napihljivega
oglasnega loka sta nam je predstavljeni vloga in pomembnost skrbnika znamke; skrb za
skladno rabo elementov CGP, pomoč pri razvoju in razvoj novih materialov v skladu s
CGP Sberbank, skrb za enotno zunanjo komunikacijo in s tem skrb za pozicijo banke na
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trgu. Neenotna zunanja komunikacija lahko povzroči zmedenost med ljudmi in s tem upad
ugleda podjetja, v našem primeru banke Sberbank d.d.
Do sedaj smo dokazali, da je poznavanje in natančno sledenje navodilom iz CGP
priročnika podjetja pomembno in da je v procesu uvajanja določene blagovne znamke na
novi trg skrbnik blagovne znamke nepogrešljiv, o samem grafičnem oblikovanju v
omenjenem procesu uvajanja blagovne znamke pa nismo pisali še nič.
V procesu uvajanja blagovne znamke Sberbank je bilo grafično oblikovanje prisotno
povsod.

Že

sama

besedna

zveza

vizualna

prenova

predstavlja

grafično

oblikovanje/preoblikovanje. Čeprav smo za določene materiale v omenjenem procesu v
enem od programov za grafično oblikovanje dobili že oblikovane predloge (template) (npr.
za zloženke), je že umestitev primerne fotografije in postavitev teksta na predlogo delo
grafičnega oblikovalca.
Zgornjo trditev bomo podkrepili še na primerih materialov, predstavljenih v magistrskem
delu. Najprej si bomo pogledali primer zunanjega oglasa. Prvotno različico oglasa je na
določeno dimenzijo postavil grafični oblikovalec glede na smernice iz CGP priročnika. Kot
smo že omenili, je prva različica oglasa bila korektna, vendar je bilo treba poiskati drugo
rešitev, oblikovati drugi oglas zaradi slabe vidljivosti sporočila in kontaktnih podatkov na
oglasu. Razvoj in oblikovanje druge različice oglasa je spet opravil grafični oblikovalec.
Njegovo delo je vidno tudi pri dizajnu za napihljivi oglasni lok in službene avtomobile. Za
oboje je bilo treba narisati/oblikovati elemente, ki bodo v skladu s CGP Sberbank in hkrati
primerni za umestitev na neravne, zaobljene površine.
Da povzamemo, grafično oblikovanje je bilo v procesu uvajanja blagovne znamke
Sberbank ključnega pomena. To pomeni, da razpravo lahko zaključimo s potrditvijo tudi
zadnje hipoteze magistrskega dela: grafično oblikovanje ima pomembno vlogo v procesu
uvajanja določene blagovne znamke na novi trg, saj grafični oblikovalec s svojim znanjem
omogoči korektno prenovo materialov in/ali oblikuje nove materiale.
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