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IZVLEČEK
Namen projekta babi kvačka je bil ustvariti blagovno znamko. V diplomskem delu je
utrjevanju osnov oblikovanja, pomena celostne grafične podobe, osnov tipografije in
izbora primernih barv sledil še pregled principov oblikovanja spletnih strani. Po
teoretičnem delu se je začel praktični in ustvarjanje celostne grafične podobe z
uporabo vodilnih programov za vektorsko in bitno grafiko. Prvi korak je bil izbor
imena za blagovno znamko, nato logotip, izbor različice pisave in sestavljanje
barvnega sistema. Vodilna načela so bila enostavnost, prepoznavnost in
zapomnljivost. Osnovni elementi CGP so bili uporabljeni pri ustvarjanju nadaljnjih
komunikacijskih sredstev – tako tiskanih kot tudi za računalniško uporabo.
Ustvarjena je bila spletna stran s spletno trgovino, usklajena s celostno grafično
podobo. Za izdelavo spletne strani je bil uporabljen vodilni sistem za upravljanje z
vsebino. Z namenom oglaševanja oziroma trženja strani in izdelkov, predstavljenih na
strani, je bila ustvarjena stran na družabnem omrežju Facebook. Preizkušene so bile
možnosti, ki jih Facebook ponuja – objave na zidu, plačane objave, oglasi. Rezultati –
vplivi dejavnosti na Facebooku na prirast sledilcev (ki so všečkali babi kvačka
Facebook stran) in na druge ugodne odzive (všečkanja, deljenja, komentarje, oglede
slik) – so bili raziskani s pomočjo statistike, ki jo vodi Facebook za vsako stran. Iz
Facebooka izvoženi podatki za določeno 9 in pol mesečno obdobje so bili obdelani in
analizirani v Excelu. Prav tako so bili izvoženi statistični podatki o obisku spletne
trgovine za isto določeno obdobje iz Google Analytics. Sinteza podatkov je bila nato
prikazana v obliki grafov in razpredelnic. Zaključek je bil da Facebook, čeprav je lahko
pomembno oglaševalsko orodje, ne more biti edino, samostojno, oglaševalsko orodje
neke blagovne znamke.

Ključne besede: celostna grafična podoba, spletna trgovina, oglaševanje, Facebook,
Google Analytics.
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ABSTRACT
The intent of the babi kvačka visual identity project was to create a brand. In this
thesis delving into the basics of design, the meaning of a visual identity, the basics
of typography and choosing appropriate colors was followed by an overview of the
principles of web design. After the theoretical part came the practical – creating a
visual identity, by using the leading applications for vector and bitmap graphics. The
first step was choosing a name for the brand, then creating the logotype, choosing
the font and the colors for the color system. The guiding principles were simplicity,
recognizability and memorability. The basic elements of the visual identity were then
used in creating further means of visual communication – for printed media as well
as online media. The created website with an internet store was visually compatible
with the visual identity. The website was made using the leading Content
Management System. A page was created on the Facebook social network with the
purpose of marketing and selling the products presented in the page. Options offered
by Facebook were tested (posts, paid posts, advertisements). The results – the effect
of undertaken activities on the growth of the number of followers and on other
engagement (likes, shares, comments, photo views) – were researched in Facebook
statistics. The data exported for the determined period of time of 9 and a half months
was analyzed in Excel. Traffic data for the website was also exported from Google
Analytics for the same time period. The synthesis of data was then presented in the
form of graphs and tables. The conclusion was that Facebook, although it can be a
valuable marketing tool, cannot stand on its own, as the only marketing tool of a
brand.

Keywords: visual identity, internet store, online shop, marketing, Facebook, Google
Analytics.
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1 UVOD
Naš izziv je bila izdelava celostne grafične podobe in oglaševanje nastajajoče
blagovne znamke babi kvačka. Znamka za seboj skriva drobne kvačkane izdelke.
Sprva so bili to samo dodatki za lase s kvačkanimi rožicami, kasneje pa še nakit:
uhani, prstani, verižice. Zaradi proračunskih in časovnih omejitev smo pri oglaševanju
uporabljali drugačen pristop – spletno družabno omrežje. Do Facebooka se lahko
dostopa kadarkoli in s katerega koli računalnika, ki ima dostop do spleta. Cene
plačljivih možnosti takega komuniciranja z javnostjo se začnejo že pri nekaj evrih.

Namen naloge je predstaviti teoretične aspekte ustvarjanja celostne grafične podobe
od osnovne teorije oblikovanja do kompleksnejših in bolj specifičnih konceptov in
nato to teorijo tudi uporabiti.

Ustvarjanju idejnega projekta celostne grafične podobe in nato tudi potrebnih
komunikacijskih sredstev, kot so vizitke, letak, brošura, kuverte, etikete, bo sledilo še
ustvarjanje spletne strani. Spoznali bomo možnosti komuniciranja preko Facebooka
in njihovo učinkovitost.

Cilji, ki jih želimo doseči z diplomskim delom, so:
-

poglobiti in razširiti znanje avtorice o temah diplomskega dela;

-

oblikovati uporabno in privlačno grafično podobo za babi kvačka;

-

ustvariti fizična sredstva komunikacij z javnostjo za babi kvačka – vsa, ki so se
med razvojem znamke pokazala za potrebna;

-

ustvariti spletno trgovino;

-

preizkusiti možnosti oglaševanja preko Facebooka;

-

s temi dejavnostmi ustvariti prepoznavno blagovno znamko babi kvačka.

1

2 TEORETIČNI DEL
2.1 CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA
Imidž (in s tem blagovna znamka) organizacije se ustvari na podlagi realne in
simbolne identitete organizacije, pa tudi na podlagi informacij, ki niso odvisne od
organizacije, ker nastajajo zunaj njene realne ali simbolne identitete. (1)

Realna identiteta je to, kar organizacija je: njena zgodovina in razvoj, stavbe, stroji in
naprave, zaposleni, delovni postopki ter izdelki ali ideje, ki jih organizacija uresničuje.
Simbolni identitetni sistem je pravzaprav realna identiteta organizacije prevedena na
simbolno raven. Simbolno identiteto se gradi s celostno grafično podobo
organizacije. Sestavljajo jo verbalni in grafični simboli, črkopisi, barve in ostale
likovne strukture, razporejene po površinah komunikacijskih sredstev na samosvoj,
prepoznaven in razlikovalen način. (1)

Torej bi se lahko reklo, da celostno grafično podobo sestavljajo vsaj naslednji osnovni
elementi: logotip (ime organizacije in pripadajoč grafični simbol), tipografija (izbrane
različice pisav in ustrezna uporaba le-teh) in barvni sistem, oziroma shema (izbrane
barve).

Nadaljnja gradnja celostne grafične podobe zajema uporabo teh osnovnih elementov
na komunikacijskih sredstvih. Ustvarjena sredstva se nato uporabljajo v
komunikacijah z javnostmi, preko katerih se poskuša predstaviti realno oz. dejansko
identiteto organizacije in posledično ustvariti imidž v očeh targetiranih javnosti.
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2.2 OSNOVE OBLIKOVANJA
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Pregledanih je bilo več virov (gl. (2)-(12)), z različnimi definicijami elementov,
principov, kaj spada pod Gestalt in kaj pod splošne principe itd. Izluščila se je sledeča
razdelitev (gl. Preglednico 1), kjer so elementi osnovni gradniki oblikovanja, splošni
principi oblikovanja opisujejo premišljeno uporabo teh elementov, principi Gestalta
pa opisujejo, kako človeški možgani interpretirajo videno – npr. kako organizirajo
elemente nekega grafičnega/likovnega dela v skupine na podlagi njihovega izgleda,
relativne lokacije ali drugih skupnih lastnosti.

Preglednica 1 na naslednji strani ilustrira pregledano in razumljeno teorijo v treh
sklopih:
1. osnovni elementi oblikovanja;
2. principi oblikovanja in kompozicije;
3. principi Gestalta – organiziranje v skupine (na podlagi bližine, poravnave,
paralelizma, skupnega območja, podobnosti, skupne usode in simetrije, pa
tudi kontinuitete) in ostali principi zaznavanja oblike, hierarhije in funkcije
(kontinuiteta, zaključevanje, zakon dobre oblike (prägnanz), podoba-ozadje in
prejšnja izkušnja).
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Preglednica 1: Elementi in principi oblikovanja, Gestalta (viri podatkov (2)-(12))
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2.3 TIPOGRAFIJA
Uporaba pojma tipografije za označbo vrste pisave je napačna. Tipografija je veda o
oblikovanju pisav in besedila v celoti – zajema tako oblikovanje pisav kot tudi izbor
pisave za določeno tiskovino, definiranje velikosti pisave, dolžine vrst, prostora med
vrstami, velikosti umika, načina poudarjanja itd. (13)

Angleška beseda font pomeni različico pisave – v osnovi pomeni to vse tipografske
znake (črke in ostalo) iste pisave in velikosti (kot na primer polkrepka kurzivna Times
New Roman stopnje 11 enot). V dobi računalništva lahko stopnjo pisave poljubno
spreminjamo in se v oblikovanju pod pojmom font razume zgolj različico pisave brez
vnaprej določene velikosti (kot na primer polkrepka kurzivna Times New Roman).
(13)

Poklicna grafična in spletna oblikovalka Cameron Chapman deli pisave po obliki na
serifne, brezserifne, rokopisne in display pisave (slednje so preslabo čitljive in
posledično primerne npr. samo za glavni naslov – gotske in okrasne oz. akcidenčne
pisave) (14). Čitljivost in primernost uporabe serifnih pisav na računalniškem zaslonu
je predmet debate, nekateri oblikovalci jih za daljše tekste raje ne uporabljajo (14).

Pri grafičnem oblikovanju spletnih strani je priporočeno kombiniranje dveh različic
pisav v besedilih – eno za naslove in drugo za tekst. Poudarek je na izbiri parov z
ravno pravo mero kontrasta (v obliki, barvi, teksturi in/ali teži), ki vseeno delujejo
poenoteno. Tudi dekorativni elementi (obrobe, sence ipd.) so lahko ali sredstvo za
poenotenje kombinacije pisav ali pa sredstvo za ustvarjanje primernega kontrasta.
Preizkušanje kombinacij serifne pisave z brezserifno ali preproste (brez)serifne
pisave z rokopisno naj bi bila najlažja pot do pravega para. (15)
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Pri oblikovanju besedil za splet so pomembni proporci in hierarhija – naslovi morajo
biti večji od teksta, H1 naslovi večji od H2 itd. Hierarhijo se ustvarja tudi s
spremembami v teži in stilu, ne samo z velikostjo – tako da razlika med največjo in
najmanjšo uporabljeno pisavo ni prevelika. (15)

Pri besedilih je pomembna vsebina in za razumevanje vsebine je pomembna čitljivost
izbrane pisave. Dobro čitljive črke so preproste, brez kompleksnih detajlov, s
primerno visokim srednjim črkovnim pasom. Predolgi podaljški navzgor ali navzdol
nižajo srednji črkovni pas in slabšajo čitljivost. Prav tako so bolj kot kurzivne čitljive
navadne različice pisave, ker nagnjenost osi črk otežuje branje. (16)

Črke morajo biti v pravem razmerju s praznim prostorom – govorimo tako o razmaku
med črkami kot tudi o prostoru v notranjih delih črk. Podrobnosti, na kakršne moramo
biti pozorni pri notranjih delih črk: če so preveč zaprti lahko npr. pri črki c pride do
zamenjavanja s črko o, premajhno oko pri črki e pa lahko pri manjših velikostih črk
skoraj izgine. Razlike med tankimi in debelimi potezami črk ne smejo biti prevelike.
Priporočeni način preizkušanja teh lastnosti – iz razdalje mora izgledati blok teksta
kot čimbolj enakomerna tekstura. (16)

Izbrana pisava mora imeti vse znake, ki jih potrebujemo (kot č, š, ž). Če izberemo celo
družino pisav, moramo preveriti vse člane družine – čitljivost in ostale lastnosti. Pri
nameravani uporabi pisave v res veliki velikosti, npr. na posterju, jo moramo pred
izborom preizkusiti in preveriti tudi v večjih velikostih, ker se pri velikosti črk primerni
za posterje povečajo tako vsi detajli kot tudi vse napake. (16)

Na naslednji strani so predstavljene tri različice pisave, ki so bile v ožjem izboru za
potrebe babi kvačka, ena serifna in dve brezserifni.
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LEDGER
BREZPLAČNA PISAVA – za vse, tudi komercialne namene.
Pri besedilih je pomembna vsebina in za razumevanje vsebine je pomembna
čitljivost izbrane pisave. Dobro čitljive črke so preproste, brez kompleksnih
detajlov, s primerno visokim srednjim črkovnim pasom. Predolgi podaljški
navzgor ali navzdol nižajo srednji črkovni pas in slabšajo čitljivost. Prav tako
so bolj kot kurzivne čitljive navadne različice pisave, ker nagnjenost osi črk
otežuje branje. 1234567890!
Je ta pisava primerna za babi kvačka in za spletno stran www.babikvacka.si?

CLEAR SANS
BREZPLAČNA PISAVA – za vse, tudi komercialne namene.
Pri besedilih je pomembna vsebina in za razumevanje vsebine je pomembna čitljivost
izbrane pisave. Dobro čitljive črke so preproste, brez kompleksnih detajlov, s
primerno visokim srednjim črkovnim pasom. Predolgi podaljški navzgor ali navzdol
nižajo srednji črkovni pas in slabšajo čitljivost. Prav tako so bolj kot kurzivne čitljive
navadne različice pisave, ker nagnjenost osi črk otežuje branje. 1234567890!
Je ta pisava primerna za babi kvačka in za spletno stran www.babikvacka.si?
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2.4 BARVE
2.4.1 BARVNA SHEMA

Slika 1: Primarne, sekundarne in terciarne barve prikazane na barvnem kolesu (vir (17))

Chad Engle (oblikovalec z 8 leti izkušenj, kreativni direktor pri podjetju, ki ustvarja
trženjske programje namenjeno nepremičninskemu trgu) v svojem članku (17)
navaja 9 vrst barvnih shem, na bazi barvnega kolesa (Slika 1, Preglednica 2).
Preglednica 2: Barvni sistemi (vir podatkov (17))

NAZIV BARVNE
SHEME
Shema s primarnimi
barvami
Shema s
sekundarnimi barvami
Shema s terciarnimi
barvami
Monokromatska
shema
Analogna shema

Clash shema

UPORABLJANE BARVE

OPIS SHEME

rdeča, rumena in modra

močna, drzna

zelena, vijolična in oranžna

drzna

terciarne barve se dobi z mešanjem
ene primarne in ene sekundarne
barve
uporaba različnih odtenkov ene
barve

svetla, živa

simplistična,
preprosta za
uporabo
preprosta za
uporabo

izbrana glavna barva skupaj še z
eno – drugo barvo levo ali drugo
barvo desno na barvnem kolesu
izbrana glavna barva skupaj z
zelo drzna, težka
drugo barvo levo ali drugo barvo
za uporabo
desno od komplementarne barve na
barvnem kolesu
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Razklana
komplementarna
shema
Nevtralna shema

Terciarna triada

Izbrana glavna barva s sosednjima
barvama zraven komplementarne
barve
nevtralna barva je mešanica ene
barve z njeno komplementarno
barvo in včasih še z dodatkom črne
shema s kombinacijo treh terciarnih
barv, ki so na barvnem kolesu med
seboj enako oddaljene

težka za uporabo

pomirjujoča,
učinkovita
živa, težko
prepoznavna kot
shema

2.4.2 BARVE LOGOTIPA

Column Five je kalifornijska agencija za vizualne komunikacije, najbolj poznana po
viralnem video oglasu »Child of the 90s« ustvarjenem za Internet Explorer. Marketo
Inc. ustvarjajo software za avtomatizacijo trženja, v 2012 jih je newyorška revija Inc.
uvrstila na 1. mesto med najuspešnejšimi podjetji za marketing software.
Column Five so z Marketom ustvarili privlačno in pregledno infografiko (18), v kateri
poudarjajo pomen izbora pravih barv za logotip. Prikažejo tudi zanimive statistike,
nabrane s študijo 100 najboljših blagovnih znamk na svetu, kot vire so navedli
entrepreneur.com, thelogofactory.com, inc.com, logodesignworks.com. Iz infografike
ni razvidno, kako so izbrane te najboljše blagovne znamke – kakšna merila točno
vključuje njihov brand value (vrednost blagovne znamke) – in iz kakšnega obdobja so
izbrane (preteklo leto, tekoče leto ali daljše obdobje), ampak vseeno nudijo zanimiv
vpogled.

33 % pregledanih blagovnih znamk uporablja v svojem logotipu modro (upodobljena
cian modra), 29 % rdečo barvo, 28 % črno ali sivine in 13 % zlato ali rumeno barvo.
95 % jih uporablja samo eno ali dve barvi. 41 % jih uporablja samo tekst (brez
grafičnega simbola). 9 % blagovnih znamk v logotipu sploh nima imena podjetja.
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Od kategorij uporabe logotipov je najbližja našemu projektu kategorija Clothing
(Oblačila). Poglejmo, kako so ocenili mnenje potrošnikov o primernosti določenih
barv za kategorijo Oblačila:


Ni priljubljena: rdeča, modra, zelena, rumena, oranžna.



Vprašljivo: vijolična.



Je priljubljena: rjava, črna, bela.

2.5 OBLIKOVANJE SPLETNIH STRANI
2.5.1 MREŽE

Mreža (angleško grid) pomeni strukturo iz vodoravnih in navpičnih črt, ki nam
pomaga pri oblikovanju in razporejanju vsebine. Uporaba mreže pri oblikovanju nam
lahko pomaga pri doseganju enotnosti in konsistentnosti, ki uporabnikom olajša
navigacijo, branje in razumevanje spletne strani (19). Z mrežo se lahko ustvari dobro
vizualno in strukturno ravnovesje (20).

Kratki elementi naj se začnejo in končajo na mejah stolpca, dolgi elementi se lahko
raztezajo čez več stolpcev. Mrežo se tako uporablja pravzaprav za ustvarjanje
konsistentnih poravnav med objekti (ilustracijami, bloki teksta itd.) na strani. (20)

Oblikovalka spletnih strani in uporabniških vmesnikov Rachel Shillcock (19) opozarja
še na pomen mreže s pravim številom stolpcev za potrebe spletne strani – stolpcev
mora biti toliko, kolikor jih res potrebujemo za učinkovit prikaz načrtovane vsebine.
Prav tako poudari tudi pomembnost prostora (gutter) tako med stolpci kot tudi
vrsticami mreže.
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Pri razdelitvi spletne strani na stolpce se lahko uporabi tudi splošno pravilo
kompozicije zlati rez – stran razdelimo na dva stolpca, ki po širini ustrezata zlatemu
rezu – 1,618:1 (21).

2.5.2 POSTAVITVE POMEMBNIH ELEMENTOV

2.5.2.1 Z postavitev strani

Prva predstavljena postavitev strani, ki naj bi sledila naravni poti oči pri preletavanju
spletne strani – začnemo levo zgoraj, na desno, diagonalno dol in spet od leve proti
desni, v obliki črke Z. Pomembnejše elemente spletne strani postavimo na ustrezne
točke – levo zgoraj, desno zgoraj, levo spodaj, desno spodaj. (21)
Verzija te postavitve je cik-cak postavitev, kjer gre za serijo neprekinjenih Z cik-cakov,
premikanje pogleda po daljšem tekstu (22).

Spletni oblikovalec Brandon Jones pravi (23), da bodo, ne glede na postavitev, bralci
najverjetneje najprej pogledali največji in najbolj opazen element na strani. Z
postavitev priporoča za enostavnejše spletne strani, kjer je preprosta in čimprejšnja
pot do call-to-action gumba najpomembnejša (23). S klikom na call-to-action gumb
obiskovalec spletne strani opravi dejanje, ki ga od obiskovalcev želimo: bodisi nakup
bodisi registracijo na spletni strani ali drugo.

2.5.2.2 Gutenbergov diagram

Naslednja izmed treh opisovanih oblikovalskih postavitev, ki naj bi sledile naravnemu
gibanju oči – zrcalen Z. Logo ali naslov naj bi bil zgoraj levo, pomembna vsebina na
sredini in call-to-action gumb ali kontaktne informacije spodaj desno. Diagonala od
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zgoraj levo do spodaj desno naj bi predstavljala »gravitacijsko pot branja«, vsaj pri
precej homogenih daljših besedilih. (22)

2.5.2.3 F postavitev strani

F postavitev naj bi tudi sledila premikanju oči, za razliko od Z postavitve pa je podprta
z eye-tracking študijami, ki so bile sicer narejene na postavitvah, kjer je bilo veliko
teksta. Eye-tracking študije so pokazale, da se oči premikajo vodoravno od leve proti
desni, vsaka naslednja vrstica je krajša – oči se ne premaknejo tako daleč na desno
kot pri prejšnjem vodoravnem premiku. (22)

Pomembne stvari postavimo na vrhu, v prvi vrstici, kjer je verjetno, da bodo prebrane
v celoti, manj pomembne pa ob levi strani oblikovanja s čim krajšimi vrsticami.
Predvidevanje tukaj je, da ljudje na spletu ne berejo zares, ampak preletavajo po
opisanem vzorcu. (22)

Brandon Jones pri F postavitvi priporoča postavitev call-to-action gumba na koncu
druge vrstice F-ja. V prvi vrstici sta torej postavljena logotip in slogan, pod tem
navigacija in nato vsebina s call-to-action gumbom. (24)

2.5.2.4 Postavitev fokusnih točk

Če povzamemo – pomembni elementi so pri Z postavitvi v vogalih strani (levo zgoraj,
desno zgoraj, levo spodaj, desno spodaj), pri Gutenbergovem diagramu po diagonali
od levo zgoraj do desno spodaj, pri F postavitvi pa v prvi vrstici. (22)

Steven Bradley (Vanseo Design) poudarja, da vse te postavitve opisujejo, kako se
premikajo oči, če v postavitvi ni hierarhije, če gre za precej homogeno, pretežno
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tekstualno vsebino. Prav tako so si vse postavitve precej podobne – vse se začnejo
levo zgoraj in nadaljujejo proti desni. (22)

Z ustvarjanjem takih postavitev spletnih strani pravzaprav spodbujamo opisani način
branja le-teh in se zato postavi vprašanje, kaj je posledica in kaj je vzrok, kaj je bilo
prej, jajce ali kura – postavitev ali način branja. (22) (24)

Steven Bradley nam predstavi še en način postavitve (22), čeprav (kot tudi sam pravi)
je to bolj eden izmed principov oblikovanja. Bradley (podobno kot Brandon) trdi, da
bodo ljudje vedno najprej pogledali najbolj dominanten element na strani (22) (23)
in od tega elementa naprej na druge fokusne točke. Vrstni red premikanja pogleda
bo odvisen od relativnih tež teh točk ter vizualnih vodil/namigov/usmerjanj pogleda.

Načrtno ustvarjena vizualna hierarhija bo torej prevladala nad katero koli izmed
zgoraj opisovanih postavitev strani (22).

Rachel Schillcock (21) opisuje postavitev (poenostavitev Bradleyevih fokusnih točk)
z enim samim vizualnim fokusom (single visual) – npr. kompozicija z veliko fotografijo
v ozadju, z veliko belega prostora in preprosto tipografijo.
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
3.1 O ZNAMKI BABI KVAČKA
Namen: Nuditi novo stvar na tržišču – v Sloveniji ročno izdelane dodatke za lase iz
čim bolj naravnih materialov.
Cilj: Prodaja ročno kvačkanih in sešitih izdelkov predvsem ženskam – mamicam
deklic.
Dejavnost: Ročna dela – kvačkanje.

Sčasoma se je dejavnost razvila tudi v smeri izdelovanja uhanov in drugega nakita za
odrasle ženske (Slika 2). Vse se je začelo z željo »babi« po dodatnem viru zaslužka
že sredi leta 2013. Premišljevanje avtorice pričujočega diplomskega dela, da za
otroke ni možno kupiti lasnih sponk ali drugih lasnih dodatkov, ki ne bi bile cenene
izdelave (veliko plastičnih, sintetičnih materialov, packe lepila itd.), je skupaj z znano
željo zbudilo idejo.

Postavila so se vprašanja: kaj če okraski ne bi bili prilepljeni, kaj če bi bili iz bombažnih
materialov in morda še ročno izdelani, ne strojno? Kot najbolj kreativen način izdelave
z največ kreativnimi možnostmi (v smislu barv, tekstur, oblike) smo videli kvačkanje.
Tako je bil sprejet sklep – babi kvačka in druga polovica dua (avtorica pričujoče
diplomske naloge) poskusi te izdelke predstaviti potencialnim kupcem. Ta sklep je
tudi sprožil idejo za ime podviga.
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Slika 2: Izdelki babi kvačka: lasne sponke, trak za lase, uhani, prstan

3.2 OSNOVNA KOMUNIKACIJSKA SREDSTVA
Za oblikovanje grafične podobe babi kvačka smo uporabljali Adobejeve programe
Illustrator (za vektorsko grafiko) in Photoshop (za urejanje bitnih slik), ki
predstavljata standard grafične industrije. Ko nam je enoletna Adobejeva licenca
potekla, smo namesto Photoshopa uporabljali tudi odprtokodni brezplačni program
Gimp. Illustrator je bil uporabljan za logotipe in vizitke. Vsa komunikacijska sredstva,
v katerih so bile uporabljene fotografije, so bila ustvarjena v Photoshopu in kasneje
v Gimpu.

Večina tiskanih materialov je bila natisnjena na domačem črno-belem laserskem
tiskalniku, ali (kadar je šlo za večje količine ali barvni material) na Printboxih.
Poskusno profesionalno natisnjen je bil samo en komplet barvnih vizitk pri spletni
tiskarni Demago.
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3.2.1 IME

Izbrano ime za novo blagovno znamko je bilo babi kvačka. Vsebovani dve besedi
opisujeta tisto, kar smo videli kot bistvene lastnosti načrtovanih izdelkov. Ime kot
celota nakazuje, da ne gre za izdelek iz tovarne, ampak za ročno delo. Predvsem prvi
del imena ustvarja tudi (resničen) vtis, da gre za lokalni proizvod. Izkorišča vse –
običajno pozitivne – asociacije, ki so povezane z besedo »babi«, namreč, da gre za
nekoga, ki nam je blizu, kogar imamo radi. Ponujamo izdelke »z dušo« – za razliko od
masovne proizvodnje cenenih izdelkov, pogosto locirane nekje v Aziji.

3.2.2 SIMBOL

Prvotno so bili pri babi kvačka predvideni izdelki samo lasni dodatki za otroke. Ko se
je začel ustvarjati tudi nakit, je bil logotip že nekaj časa prisoten na Facebooku, tako
da ga nismo spreminjali. Logotip je simbol identitete blagovne znamke in ne prodajni
katalog. Slike 3 do 7 predstavljajo pregled stadijev ustvarjanja logotipa.

Slika 3: Prve skice
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Slika 4: Nadaljnji razvoj skic

Slika 5: Pregledovanje slik dojenčkov na Adobe Stock (25)

Slika 6: Začetek v Illustratorju
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Slika 7: Iskanje prave rožice

3.2.3 KONKURENCA: LOGOTIPI PONUDNIKOV LASNIH DODATKOV ZA OTROKE

Logotip je bil v svoji končni različici ustvarjen sredi novembra 2013, preverjanje
konkurence smo opravili 6. februarja 2014 z namenom, da se prepričamo v
ustreznost svojega logotipa.

V Googlu smo iskali slike s frazo »hair accessories for kids logos«. Ročno smo preverili
prvih 10 strani oziroma približno 400 zadetkov, zato da smo dobili kot rezultate res
logotipe oseb in podjetij, ki prodajajo lasne modne dodatke za otroke in ne npr.
splošnih trgovin za otroška oblačila, trgovin z modnimi dodatki za vse starosti ali slik
modnih dodatkov za lase (kar je bilo med ročno izločenimi zadetki). Na Sliki 8 so
razvrščene predogledne sličice zadetkov po istem vrstnem redu, kot so bile
razvrščene v Googlovem seznamu zadetkov.

Z rezultati smo bili zadovoljni, ker nas je predvsem skrbelo, če ni kakšen izmed
logotipov preveč podoben našemu (gl. Sliko 8). Pri najdenih logotipih prevladujeta
rožnata ali vijolična barva. Več najdenih logotipov je kompleksnih ter težje
prepoznavnih ali tudi slabše čitljivih pri manjših velikostih.
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(26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45)
Slika 8: Najdeni logotipi konkurence (viri po vrsti od leve proti desni (26)-(45))
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3.2.4 TIPOGRAFIJA

Na začetku projekta v drugi polovici leta 2013 smo pregledali več različic pisav, ki so
bile na voljo brezplačno za komercialne namene. Izbrali smo tri, ki so na hiter pogled
izgledale najbolj čitljive in vsebovale tudi šumnike. Odločali smo se tako med serifnimi
kot tudi brezserifnimi pisavami, zmagala je pisava Clear Sans.

Razlogi so bili dobra čitljivost na računalniškem ekranu in enakomerna »tekstura«, ki
je vidna, ko je pisava uporabljena v daljšem tekstu (16). Serifna pisava Ledger (gl.
str. 7) se nam je zdela preveč starinska za minimalističen izgled, kakršnega smo si
želeli. Brezserifna pisava Elsa Regular je imela preozke podobe črk – delovala nam je
natrpano pri daljših tekstih.

Clear Sans je uporabljen na vseh babi kvačka dizajnih in v pričujočem diplomskem
delu. Na spletni strani www.babikvacka.si je uporabljena različica pisave Arial, ker je
to najboljši približek različici pisave Clear Sans, ki ga je ponujala izbrana Wordpress
tema.

Daljši teksti s poglavji in podpoglavji niso bili načrtovani na spletni strani in ne na
drugih za babi kvačka oblikovanih gradivih, zato se nam izbira dodatnega fonta za
ustvarjanje kontrasta med naslovi in glavnino teksta ni zdela potrebna.

3.2.5 UPORABA OSNOVNIH KOMUNIKACIJSKIH SREDSTEV

Blagovno znamko smo poskušali oglaševati preko Facebooka, ustvarili smo spletno
trgovino, večkrat smo imeli tudi postavljeno stojnico – nekajkrat na Ljubljanski tržnici,
nato nekajkrat v trgovskem centru v Kamniku. Glede na te potrebe so bila ustvarjena
ustrezna komunikacijska sredstva: glava strani za Facebook in spletno stran ter razni
tiskani materiali.
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3.3 IZDELAVA SPLETNE STRANI V WORDPRESSU
Domeno babikvacka.si smo registrirali v Sloveniji, najprej za obdobje 1 leta, kasneje
smo podaljšali še za eno leto.

Izbrali smo gostovanje za spletne strani pri ameriškem ponudniku Bluehost-u
(https://www.bluehost.com/), ker so ponudili največ – od inštalacije Wordpressa z
enim klikom do zelo pregledne nadzorne plošče cPanel za upravljanje s spletno
stranjo – za najbolj ugodno ceno. Račun na Bluehost strežniku je bil ustvarjen 21.
marca 2014. Otvoritev trgovine z objavo na Facebooku je bila 3. aprila 2014.

Za samo izdelavo spletne strani smo izbrali vodilni sistem za upravljanje vsebine
(Content Management System, tudi CMS) Wordpress.

3.3.1 O WORDPRESSU

Wordpress je brezplačno odprtokodno orodje za »blogging« (blog – spletni dnevnik)
in sistem za upravljanje vsebine (Content Management System). Baziran je na PHP
programskem jeziku in MySQL podatkovnih bazah. Prvič je izšel v maju 2003. Ima
veliko funkcij, vključno z plug-in (vključki) arhitekturo in sistemom za predloge
(templates). (povzeto po (46) str. 4, originalno pa iz Wikipedie)

Tako kot Joomla! je tudi Wordpress CMS z grafičnim vmesnikom, znanje
programiranja ni potrebno. Za ustvarjanje spletne strani namesto uporabe
programskega jezika le klikamo na »gumbe«, izbiramo možnosti iz menijev itd.
Z januarjem 2015 uporablja WordPress več kot 23,3 % od 10 milijonov najvišje
rangiranih spletnih strani (47).
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Med praktičnim usposabljanjem (46) ugotovljena enostavnost uporabe in pa
dostopnost – tudi brezplačnih – vključkov (plug-ins) in tem (themes) sta bila odločilna
faktorja pri izboru sistema za upravljanje vsebine WordPress.

Prilagoditve Wordpressa – nadgradnje osnovnih funkcij sistema s t. i. vključki – smo
izbirali na podlagi ocen in mnenj ter opisov funkcij na Wordpressovi strani za vključke,
pri nekaterih vključkih smo jih preizkusili več (npr. vključek za Facebook), pri npr.
vključku za e-trgovino smo bili zadovoljni s prvim izborom.

3.3.2 PRILAGODITVE

Prva prilagoditev osnovne inštalacije Wordpressa, ki jo bomo opisali, je tema
Wootique. Teme se ne štejejo pod vključke kot ostale prilagoditve. Wootique je od
istega ponudnika kot Woocommerce vključek za e-trgovino in posledično dobro
kompatibilen. Ponujal je dovolj prilagoditev, da je bil lahko izgled strani skladen s
celostno grafično podobo babi kvačka.

Posebej bomo opisali še vključek Woocommerce, ki je imel največji vpliv na izgled in
organiziranost strani. Ostali vključki so imeli vpliv bolj na detajle in so prikazani v
Preglednici 3 na naslednji strani.

Woocommerce je vključek za spletno trgovino (e-trgovino), bil je ustvarjen prav za
Wordpress, za brezhibno integracijo z le-tem (48). Je odprtokodni sistem – kar
pomeni tudi velik izbor brezplačnih Wordpress prilagoditev (48) – npr. brezplačno
temo Wootique. Mrežasto oblikovanje seznama izdelkov je ustvaril izbrani vključek za
e-trgovino, rdeče »trakove«, na katerih so napisane cene, prav tako.

V Preglednici 3 so predstavljene uporabljene prilagoditve Wordpress inštalacije in na
Sliki 34 izgled glavne strani www.babikvacka.si.
22

Preglednica 3: Uporabljene prilagoditve osnovne inštalacije Wordpressa (vključki)

IME VKLJUČKA

OPIS

Code Styling Localization

Prevaja v slovenščino, Woocommerce na začetku (v
prvi polovici 2014) namreč sploh ni ponujal
slovenščine.
Ustvari ikono za dostop do Facebook strani (Sliki 33 in
34, v desnem stolpcu).
Ustvari kazalo strani (sitemap), ki pomaga spletnim
brskalnikom pri indeksiranju strani – pred
indeksiranjem je stran tako rekoč nevidna. Sitemap
ustvarjen 14. 4. 2014. Google je stran indeksiral 20. 4.
2014 (podatek iz Google Webmaster Tools), prvi obisk
preko brskalnika Googla je bil zabeležen 21. 4. 2014.
Prikazuje na strani okno z zadnjimi Facebook objavami
(Slika 34 spodaj).
Omogoča nadzor obiskovalcev nad piškotki.

Easy Social Icons
Google XML Sitemaps

IK Facebook Plugin
Upravljanje s piškotki
piskotki.net
WooCommerce Print
Invoice&Delivery Note
WPTouch Mobile Plugin

Omogoča tiskanje računov z logotipom v slovenščini iz
Woocommerca.
Spletno stran samodejno, z minimalnimi nastavitvami s
strani uporabnika, spremeni v mobilnikom prijazno
spletno stran.

3.3.3 PRIMERJAVA WWW.BABIKVACKA.SI S PODOBNO SPLETNO STRANJO

Za primerjavo smo izbrali stran www.nikanakit.si – najdeno preko Google iskanja
ročno izdelanega nakita (gl. Sliko 9). Edino ta ustvarjalka je imela svojo lastno spletno
stran. Iz vira strani (desni klik, Ogled vira strani) je razvidno, da je stran, tako kot
babi kvačka, narejena v Wordpressu, za trgovino pa je uporabljen Woocommerce.
Stran je naredilo podjetje MD Consultico d. o. o. (desni spodnji kot Slike 9).

Logotip Nika Nakit ima, kakor babi kvačka, črn tekstovni del, za razliko od naše
blagovne znamke pa je uporabljena plačljiva različica pisave Dezen Pro Thin. Barvast
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(abstraktni, geometrijski) grafični simbol, ki naj bi morda asociiral na prstane, je (kot
babi kvačka) v treh barvah – magenta, svetlo rumeno-zeleni in travnato zeleni. Na
sami spletni strani je od teh barv uporabljena magenta, skupaj s sivo in črno. Tudi pri
babi kvačka sta dve barvi uporabljeni tako v logotipu kot tudi na spletni strani – sinje
modra in rdeča. Ozadje spletne strani je pri babi kvačka sinje modro, pri Nika Nakit
pa belo.

Na konkurenčni strani Nika Nakit je uporabljeno več pisav: v logotipu je, kot že
omenjeno, plačljiva pisava Dezen Pro Thin, za zgolj eno vrstico teksta nad novimi
izdelki Google Font Comfortaa, za naslove nad bloki teksta v spodnjem delu strani
rokopisna pisava Google Font Homemade Apple, za osnovni tekst, menije itd. pa tako
kot na www.babikvacka.si Arial. V magenta pasici, ki obljublja darilo ob nakupu, je
kombinacija pisav – Dezen Pro Thin in Arial. Za razliko od naše spletne strani gre torej
tu za pravi mišmaš pisav. V viru strani (desni klik, Ogled vira strani) je naštetih še več
fontov, ki pa jih na sami strani ni videti, zato jih ne bomo obravnavali.
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Slika 9: Zajem zaslonske slike konkurenčne strani z unikatnim nakitom (49)

Organizacija konkurenčne strani je drugačna od naše, bolj zgoščena, mogoče celo
prenatrpana. Spletna stran babi kvačka ima vtičnik za Facebook, ki prikazuje zadnje
objave, Nika Nakit tega nima. Nika Nakit ima pasico v magenta barvi, ki obljublja darilo
ob nakupu v vrednosti vsaj 40 EUR, česa podobnega babi kvačka nima. Ostali gradniki
so istovrstni, kot je razvidno iz Slike 10 spodaj, vendar drugače razporejeni.
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Slika 10: Primerjava žičnih modelov spletnih strani (na levi babi kvačka, na desni izbrana konkurenčna stran)

Stran babi kvačka ima na vrhu v glavi strani sliko z iskanjem, sledi glavna navigacija
s košarico. Osrednji del med glavo in nogo je razdeljen na dva stolpca v razmerju
zlatega reza – širši del je vsebina (tekst, novi izdelki, zadnje Facebook objave), ožji
desni del pa pomožna navigacija.

Stran Nika Nakit ima vso navigacijo nad sliko v glavi strani, en del v prvi vrstici, s
poljem za košarico, drugi del pa v drugi vrstici skupaj z logotipom in poljem za iskanje
po strani. Dve različni menijski vrstici ena pod drugo se nam je zdelo nenavadno. Tudi
izbor postavk v menijskih vrsticah (kako so se odločili kaj bo v prvi in kaj v drugi
vrstici) nam ni bil jasen. Vsebina se nahaja pod sliko v glavi strani.
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Nika Nakit je glede na poravnave gradnikov narejena na mreži s štirimi stolpci. Novih
izdelkov je predstavljenih 5, verjetno toliko, kolikor jih Woocommerce lepo prikaže v
širini strani.

Slide show fotografij nakita na živem modelu (ustvarjalke same?) namesto statične
slike v glavi strani po našem mnenju izgleda odlično. Všeč nam je tudi razčlenitev
glavnine teksta v štiri majhne stolpce. Na www.babikvacka.si je glaven tekst sicer
razdeljen na odstavke, a ga je preveč. Manjši stolpci s podnaslovi bi bili morda boljši.

Na strani babi kvačka se obiskovalce usmerja na Facebook stran na dveh mestih – že
v zgornjem delu strani z ikono in še v spodnjem delu strani z okencem, ki vsebuje
zadnje Facebook objave. Nika Nakit ima samo eno Facebook ikono v spodnjem delu.

Vizualna ocena prvega vtisa strani – na Nika Nakit je kar preveč bele barve (ozadje
strani in ozadje izdelkov na fotografijah), ki bije v oči. Prva menijska vrstica na vrhu
je prevelik črn blok. Pisava Dezen Pro Thin, ki je v logotipu, se nam zdi pretanka, vsaj
v manjših velikostih, kot je uporabljena na strani. Prav tako se nam zdi pretanka tudi
Comfortaa v eni vrstici teksta nad novimi izdelki. Če poskusimo oceniti prvi vtis strani
babi kvačka, nam pade v oči samo predolg tekst v osrednjem delu strani.

3.4 FACEBOOK IN GOOGLE ANALYTICS
Facebook je popularno brezplačno spletno družabno omrežje, ki omogoča
registriranim uporabnikom, da ustvarjajo profile, nalagajo fotografije in video
posnetke, pošiljajo sporočila in vzdržujejo stik s prijatelji, družino in znanci. Spletna
stran je na voljo v 37 različnih jezikih. Vključuje vsem dostopne funkcije kot so:


Marketplace ali tržnico (kjer uporabniki lahko oddajo, berejo in se odzivajo na
male oglase).
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Groups ali skupine (omogoči uporabnikom s skupnimi interesi, da se najdejo
in komunicirajo).



Events ali dogodki (omogoča uporabnikom da javno oznanijo dogodek,
povabijo goste in sledijo potrdilom udeležbe).



Prisotnost (omogoča uporabnikom, da vidijo kateri njihovi kontakti so
prijavljeni v Facebook in klepet z njimi).



Pages ali strani (omogočajo uporabnikom, da ustvarjajo in promovirajo javne
strani posvečene določeni temi).



Wall ali zid (virtualna oglasna deska, objave na uporabnikovem zidu so lahko
besedila, video posnetki ali fotografije).



Osvežitve statusa (omogočajo uporabnikom objavo kratkih izjav, vse
interakcije se pojavijo v novicah, ki so prikazovane uporabnikovim prijateljem
v real-time).



Virtualni album fotografij (število fotografij je neomejeno, uporabnikovi
»prijatelji« lahko komentirajo njegove fotografije in označujejo (tag) identitete
ljudi na fotografijah). (50)

Za potrebe babi kvačka smo ustvarili stran (Page) in pričeli z naslednjim korakom –
objavami (Preglednica 4). Facebook uporablja (pogosto spreminjajoč se) algoritem
za izbiro objav za prikaz uporabnikom. Ta algoritem poskuša predvidevati, kakšne
objave so uporabnikom všečne in zanimive ter tudi kakšne jih ne zanimajo ali celo
motijo – na podlagi njihovih dejanj oz. odzivov na prikazane objave. (51)

Pomembna kategorija v statistikah, ko govorimo o tem algoritmu, je engaged users,
t. j. aktivni uporabniki. Zgovoren indikator interesa za upravitelja Facebook strani je
razmerje med aktivnimi uporabniki in skupnim dosegom objave (Engaged users as a
% of Total reach – aktivni uporabniki kot odstotek skupnega dosega).
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Skupni doseg pomeni celotno število uporabnikov, ki jim je bila določena vsebina
prikazana. Aktivni uporabniki so tisti uporabniki, ki so se odzvali na vsebino z dejanji.
Pozitivni odzivi so kliki za: všečkanje, deljenje, komentiranje, klik na spletno povezavo
(če je del vsebine), klik na sliko za povečan ogled le-te, »Klikni za več« oziroma
»Pokaži več« pri obsežnejših vsebinah. »Skrij objavo« je primer negativnega odziva
na objavo.

Opisani indikator (aktivni uporabniki kot odstotek skupnega dosega) je prikazan tudi
v grafih na Slikah 43 in 44. S plačano objavo imamo lahko velik skupni doseg, a plačilo
ni garancija za odzive ( aktivnost) uporabnikov.

Najbolj poenostavljena razlaga Facebookovega algoritma bi bila: več kot ima neka
brezplačna

objava

pozitivnega

odziva

(z

dejanjem

izkazanega

zanimanja

uporabnikov) – več uporabnikom bo tudi pokazana.

Za potrebe pričujočega diplomskega dela smo pregledovali statistike v obdobju od
31. 12. 2013 do 16. 10. 2014, torej od ustanovitve strani še devet mesecev in pol,
ko smo presodili, da je bilo dovolj objav za statistično analizo. To obdobje je
razdeljeno na dva dela (na pol) zaradi omejitve izvoza podatkov iz Facebook statistik.
Izvoz podatkov za celotno obdobje devetih in pol mesecev ni bil možen. Prvo obdobje
spremljanja statistik je bilo od 31. 12. 2013 do 24. 5. 2014 in drugo obdobje od 25.
5. 2014 do 16. 10. 2014.

Celotni Excel datoteki izvoženi iz Facebookovih statistik strani (dostopnih samo
upravitelju strani) sta na priloženi zgoščenki, prav tako ločena datoteka statističnih
podatkov, ki se nanašajo samo na objave (v opozorilo: v originalnih datotekah so ure
PST – Pacific Standard Time, odšteti je treba 9 ur, da dobimo naše čase). Na
zgoščenki sta tudi datoteki statističnih podatkov o obiskovalcih in sejah izvoženi iz
Google Analytics. Google Analytics je del Google Webmaster Tools, orodij za
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upravljalce spletnih strani, dostopna je na spletu. Za Google Analytics nismo
uporabljali vtičnika, čeprav obstajajo. Preizkusili smo jih več, z nobenim nismo bili
zadovoljni. Najbolj informativen je dostop direktno do Google Analytics spletne
strani.

V teh devetih mesecih in pol nismo raznašali letakov. Spomladi in poleti smo nekajkrat
imeli stojnico na Ljubljanski tržnici, ki je imela le malo obiska. Nekaj prvih sledilcev v
začetku obstoja strani na Facebooku je »všečkalo« stran zaradi osebnega
poznanstva z avtorico pričujočega diplomskega dela. Nekaj prometa je prišlo na FB
stran tudi s spletne strani babikvacka.si in preko brskalnika Googla.

V prvem obdobju spremljanja Facebook statistike je s spletne strani babikvacka.si
prišlo 32 obiskovalcev, 13 obiskovalcev nas je našlo preko brskalnika Google. V
drugem obdobju je bilo s spletne strani 23 obiskovalcev in z Googla 9. V seštevku je
bila FB stran babi kvačka 55-krat dostopana s spletne strani babikvacka.si in 22-krat
najdena preko Googla. Iz obsežnih izvoženih Excel datotek ni bilo razvidno, koliko teh
obiskov je bilo na Facebook strani tudi aktivnih in bi lahko prispevali k številu klikov
v Facebook statistiki.
Spletno stran www.babikvacka.si smo v tem času oglaševali le na Facebooku.
Zanimanje za babi kvačka, ki smo ga uspeli generirati v tem času, izvira predvsem iz
objav in oglasov na Facebooku.

Termin »seja« je uporabljan v statistikah obiska spletne strani na Google Analytcs.
Sejo bi lahko opisali kot obisk spletne strani, med katerim uporabnik lahko pogleda
tudi več podstrani in npr. opravi nakup ali druga dejanja, med katerimi ne zapusti
spletne strani (v našem primeru babikvacka.si). Seja se zaključi, ko uporabnik zapusti
stran, ko zamenja kampanjo (pride na stran z iskanjem ene ključne besede, nato pa
ponovno, npr. v drugem zavihku, pride na isto stran z iskanjem druge ključne besede,
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tudi če je prva seja še odprta, se zaključi in se šteje nova), po 30 minutah
nedejavnosti (če odide od računalnika ali dela nekaj drugega na računalniku) ali pa
opolnoči. (52)

Glede na grafa na Slikah 37 in 40 sta si bila število uporabnikov in število sej zelo
blizu – večinoma je imel vsak uporabnik eno sejo.
Preglednica 4: Facebook objave in oglasi po kronološkem vrstnem redu in vrsti objave
€ - plačana objava; ☺ - objava s sliko; Status – objava, ki vsebuje zgolj besedilo; Link – objava, ki vsebuje spletno
povezavo; €€€ - oglas (za razliko od objav, ni prikazan v osrednjem delu Facebook strani uporabnikov ampak v
desnem stolpcu).

Datum

€

Vrsta

13. 1. 2014

Status

17. 1. 2014

Status

4. 2. 2014

Status

13. 3. 2014

☺

13. 3. 2014

Status

13. 3. 2014

☺

14. 3. 2014

☺

3. 4. 2014

€

Link

5. 4. 2014

Status

6. 4. 2014

Status

11. 4. 2014

€

14. 4. 2014
18. 4. 2014

☺

Trajanje promocije in ura

Trajanje ponovne

začetka/konca

promocije

4. 4.-5. 4. 3:00

11. 4.-13. 4. 16:19

Link

€

25. 4. 2014

Status

18. 4.-19. 4. 17:49

☺

25. 4. 2014

€

☺

25. 4.-27. 4. 12:40

07. 5. 2014

€

Link

7. 5.-10. 5. 20:23

21. 5. 2014

12. 4.-14. 4. 12:00

☺
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22. 5. 2014

Status

30. 5. 2014

☺

31. 5. 2014

Status

31. 5. 2014

☺

3. 6. 2014

☺

3. 6. 2014

☺

10. 6. 2014

☺

10. 6. 2014

☺

20. 6. 2014

€€€

21. 6. 2014

Status

21. 6. 2014

☺

13. 8. 2014

☺

13. 8. 2014

€€€

15. 8. 2014

☺

20. 6. - 22. 6. 21:30

13. 8. 20:32-15. 8. 20:25

Pri promoviranih objavah se določi čas trajanja promocije – koliko časa se prikazuje
uporabnikom. Oba oglasa sta vsebovala fotografije izdelkov (gl. Priloga B, str. 57 in
58), ker se oglas po lokaciji prikazovanja razlikuje od Facebookovih objav, smo
uporabili posebno označbo €€€.
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA
4.1 CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA
4.1.2 LOGOTIP

Za ime kot del logotipa nismo želeli izbrati že obstoječe različice pisave, ampak smo
hoteli nekaj, kar bi bilo zelo čitljivo, ampak vseeno malo drugačno (Slika 11).

babi kvačka
Slika 11: Tekstualni del logotipa s predlogo v pisavi Calibri (iz Microsoft Office)

Kar smo hoteli narediti, je v bistvu enostavna brezserifna pisava, sestavljena iz niti
volne, zato zaobljeni zaključki in prekinitve med deli črk. Najbolj opazna razlika med
končnim rezultatom in predlogo so črke »a« – izbrali smo drugo obliko te male
tiskane črke. Pri končnem rezultatu »koščki volne« niso prva asociacija, ker so oblike
zelo pravilne in poteze natančne ter konsistentne (natančno posnete po predlogi).
Močnejšo asociacijo koščkov volne smo žrtvovali za boljšo čitljivost v vseh velikostih
logotipa.

Ustvarjen je bil samo tekstualen del logotipa in ne kompletna različica pisave, tako
da smo se samo delno spogledovali s tipografijo kot vedo o oblikovanju pisav.
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Za barvo tekstualnega dela logotipa smo izbrali črno – zaradi čitljivosti in
enostavnosti uporabe. V pravilnost izbire nas je naknadno prepričala tudi infografika
Column 5 (18), ki je potrdila priljubljenost uporabe črne barve pri logotipih iz
oblačilne industrije.
Simbol v logotipu je bil zamišljen kot dojenček s trakom za lase s kvačkano rožico,
čimbolj poenostavljen in stiliziran, ampak vseeno prepoznaven tudi v manjših
velikostih. Pri proporcih in razmerjih smo si pomagali z več fotografijami dojenčkov,
zato da smo dobili prepričljiv, prepoznaven polprofil dojenčka. Obraz dojenčka smo
zreducirali v barvno hladen črno bel (spominjajoč na otroško štampiljko) »nosilec«
za toplo barvasto rožico s »kvačkano« teksturo (učinek Scribble v Illustratorju).
Poteze obraza so prepoznavno otroške, skupaj z asociacijo štampiljke omilijo sicer
hladen vtis.

Slika 12: Simbolni del logotipa – končni rezultat

Za rožico smo hoteli vsaj tri zelo različne barve – da poudarimo, da ponujamo pisane,
barvite izdelke. Več kot tri barve v manjših velikostih logotipa niso delovale, prav tako
niso delovale kombinacije preveč podobnih odtenkov. Kombinacija čistih primarnih
barv ali kombinacija sinje modre, magente in rumene barve so bile preveč močna
kombinacija, ki nam je delovala zastarelo (gl. Sliko 7). Izbrali smo svetlo rdečo, sinje
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modro in zlato rumeno-zeleno barvo kot kombinacijo, ki je bila primerno, a ne
pretirano, kontrastna ter istočasno dovolj svetla in živa (gl. Sliko 12).

Svetlo rdeča barva s HEX imenom #EC2227 ima v Illustratorju RGB vrednosti 236,
34, 39 in CMYK vrednosti 0,39 %, 98,83 %, 96,88 % ter 0 %. Sinje modra barva s
HEX imenom #2AAAE2 ima RGB vrednosti 42, 170 in 226, CMYK vrednosti 69,59 %,
17,77 %, 0 % in K tudi 0 %. Rumeno zelena barva s HEX imenom #D9E028 ima RGB
vrednosti 217, 224, 40 in CMYK vrednosti 18,75 %, 0 %, 97,66 % ter 0 %.

Moramo poudariti, da so bile barve za kvačkano rožico izbrane že pred ogledom
zgoraj omenjene infografike (18), kjer so kot najbolj uporabljane barve v logotipih
najboljših blagovnih znamk navedene rdeča, modra in zlata. To ujemanje ni bilo
načrtno.

Predvideni sta bili dve možnosti uporabe celotnega logotipa glede na potrebe
tiskovine ali drugega grafičnega izdelka – Slika 13 in Slika 14.
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Slika 13: Originalna oblika logotipa, ki zaseda kvadratno polje

Slika 14: Druga različica logotipa, čitljiva tudi v manjših velikostih

Narejeni logotip se pri črno-belem tisku ne bi obnesel, zato je bila narejena posebna
črno-bela različica (Slika 15) .
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Slika 15: Črno-bela različica simbola

Uporaba zgolj simbola logotipa, kakor je prikazan na Sliki 12, ni bila predvidena. Zgolj
tekstovni del logotipa je bil uporabljan v beli barvi v glavi spletne strani, kjer kontrast
s črnim tekstom ni bil zadovoljiv (gl. Slika 20, Slika 33 in Slika 34). Razmerja med
velikostjo slikovnega dela in tekstualnega dela so prikazana na konstrukcijski mreži
za obe različici logotipa na Slikah 16 in 17.
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Slika 16: Kvadratna (vertikalna) različica logotipa na konstrukcijski mreži

Slika 17: Horizontalna različica logotipa na konstrukcijski mreži
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4.1.3 BARVNA SHEMA

Za dopolnitev logotipa so bile izbrane črna barva in temnejši odtenki sive za tekst
zaradi enostavnosti uporabe, čitljivosti in tudi zato, da je tisti element, ki pride najbolj
do izraza v vseh, ampak predvsem tiskanih, komunikacijskih sredstvih logotip (kot
edini element z živimi barvami).

Na spletni strani smo dodali shemi črne barve in sivin še svetlo sinje modro barvo (gl.
Slika 33 in Slika 34). Enostavna shema na spletni strani je bila izbrana tudi zaradi
narave spletne strani – načrtovana je bila namreč trgovina. Ker gre za modne
dodatke, so najpomembnejši del prodaje preko spleta slike izdelkov, ki jih nismo
hoteli zasenčiti z uporabo preveč žive ali preveč pisane barvne sheme.

Cene izdelkov so poudarjene z rdečo barvo. To pravzaprav ni bila načrtovana izbira,
ampak nastavitev vtičnikov Woocommerce in teme Wootique, ki smo jo sprejeli in se
sčasoma prilagodili – spremenili smo še barvo slogana »Ročno skvačkano v
Sloveniji.« v rdečo barvo. Te rdeče elemente je bilo še toliko lažje sprejeti, ker se je
barva dobro ujemala z barvo kvačkane rožice v že prej narejeni glavi strani (gl. Sliko
19). Tako smo – delno nenamerno – pravzaprav ustvarili shemo s terciarnimi barvami
( (17), gl. tudi Sliko 1). Shema se tudi ujema z barvami logotipa, le brez zelenorumene, saj bi bila kombinacija vseh treh premočna.

Slika 18: Barvna shema babi kvačka
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Prva izbrana barva (gl. Sliko 18) je sinje modra – v dveh različicah: svetlejša 50 %
cian (po Illustratorjevem algoritmu za pretvarjanje RGB 0, 172, 236, oziroma HEX
ime #00acec) in temnejša 100 % cian (v Illustratorju RGB 145, 206, 244, HEX
#91cef4). Druga barva je bila rdeča (RGB 255, 80, 80, HEX #ff5050). Za trakove s
cenami na spletni strani je bila uporabljena druga rdeča (RGB 210, 61, 70, HEX
#d23d46), ki se nam je zdela za druge uporabe pretemna. Za tekst smo uporabili več
različnih sivin in črno barvo glede na potrebe.
4.1.4 GLAVA STRANI ZA FACEBOOK IN SPLETNO STRAN

Facebook stran je bila ustvarjena pravzaprav skoraj na začetku poti decembra 2013,
tako da je bila glava strani prva stvaritev po osnovnih komunikacijskih sredstvih.

Za slikovno predstavitev uporabnika (v tem primeru babi kvačka) Facebook ponuja
dve možnosti – glavo strani (novejša možnost) in profilno sličico. Profilna sličica je
majhna in kvadratne oblike, zato smo se hitro odločili za uporabo kvadrataste
originalne verzije logotipa. Za večjo pravokotno glavo strani smo ustvarili nekaj
novega.

Uporabljena je bila fotografija enega izmed aktualnih izdelkov – traku za lase, ki je na
nas naredil največji vtis – navdih za fotografijo je bil logotip. V želji usmerjanja
obiskovalcev Facebook strani tudi na spletno trgovinico smo dodali na glavo strani
tudi spletni naslov v izbrani Clear Sans pisavi. V levem spodnjem kotu je puščen
prostor za profilno sliko, ki jo tja doda Facebook sam (Slika 19).
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Slika 19: Glava strani za Facebook

Glavo strani za Facebook smo kasneje prilagodili tudi za spletno stran – naredili smo
ga v obliki daljšega, nižjega pravokotnika, zaradi zahtev izbrane Wordpress teme.
Prilagoditev Wordpressu je bilo tudi prezrcaljenje – na desno stran Wordpress
avtomatično doda okence za iskanje po spletni strani. Namesto spletnega naslova
smo dodali tekstovni del logotipa v beli barvi zaradi boljšega kontrasta. Na Sliki 20 je
predstavljen na sinje modri podlagi kot na spletni strani.

Slika 20: Glava spletne strani

4.1.5 TISKANI MATERIALI

Prvi tiskan material, natisnjen na domačem laserskem tiskalniku, so bile enostranske
črno-bele vizitke (Slika 21). V sklopu priprav za prvo stojnico na Ljubljanski tržnici
smo v naglici iskali nekaj majhnega, kar bi se lahko delilo potencialnim strankam.
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Spletne strani takrat še ni bilo, obstajala je samo Facebook stran. Predvideno je bilo
sprejemanje naročil izdelkov preko elektronske pošte. Prvič smo uporabili tudi 3D
kodo. Natisnili smo jih na material, ki je namenjen domači izdelavi vizitk – tanek
karton, perforiran na ustreznih mestih. Ob natančnem trganju nastane dokaj
prepričljiv rezultat.

Slika 21: Enostranska črno-bela vizitka

Kasneje so bile ustvarjene tudi obojestranske barvne vizitke z že znanimi osnovnimi
komunikacijskimi elementi in 3D kodo za spletno trgovino (Slika 22). Slika 24
prikazuje profesionalno natisnjen komplet vizitk (na levi strani fotografije).

Slika 22: Obojestranska barvna vizitka – prednja stran in zadnja stran

Namesto črno-belih vizitk smo kasneje za potrebe stojnice v Kamniku ustvarili
»bonbončke«. Tako smo jih poimenovali zaradi majhne velikosti in barve ter načina
»postrežbe«. Na stojnici so bili ponujeni v skledici kot bonbončki pri blagajnah v
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trgovinah. Natisnjeni z laserskim tiskalnikom na papirje različnih barv in ročno
razrezani v kvadratke, s kvadratnim logotipom na eni strani in 3D kodo ter naslovom
spletne trgovine na drugi strani (spodnji del fotografije, Slika 24).

Za oglaševanje stojnice v Kamniku je bilo ustvarjenih (in ročno raznesenih) več verzij
A5 letakov, zadnja verzija je prikazana na Sliki 23 in Sliki 24. Letaki so bili natisnjeni
na Printboxih, zaradi večje količine in potrebe po barvnem tisku. Natisnili smo po dva
na en A4 list in ročno razrezali. Uporabljene so bile obstoječe fotografije izdelkov in
znani komunikacijski elementi. Kraj in čas dogodka je bil napisan v rdeči barvi, po
navdihu s spletne strani. 3D kod nismo dodali, ker je bil letak tako preveč natrpan in
smo hoteli, da je fokus na kraju in času stojnice ter na ponujanih izdelkih.

Slika 23: Zadnja narejena verzija letaka
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Slika 24: Fotografija pomembnejših tiskanih komunikacijskih sredstev

Brošura, ki smo jo ustvarili za predstavitev kolekcije prstanov v letu 2015, zaradi
finančnih omejitev ni bila nikoli natisnjena, temveč je ostala v virtualni obliki (Slike
25-31).
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Slika 25: Naslovna stran brošure

Slika 26: Prva in druga stran brošure
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Slika 27: Tretja in četrta stran brošure

Slika 28: Peta in šesta stran brošure
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Slika 29: Sedma in osma stran brošure

Slika 30: Deveta in deseta stran brošure
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Slika 31: Zadnja stran brošure

Oblikovali smo škatlico za prstan (nastanek makete na Sliki 32), a smo, spet zaradi
finančnih omejitev, uporabljali enostavne kupljene škatlice, prilagojene samo z
nalepkami babi kvačka (Priloga A, Slika A2).

Ustvarjene so bile tudi druge tiskovine – etikete in nalepke za izdelke ter račune iz
paragonskega bloka, kuverte ter enostaven plakat s QR kodo za stojnico. Ker te
tiskovine smatramo za oblikovalsko enostavne ter posledično manj pomembne, smo
slike teh tiskovin premaknili v Prilogo A, stran 64. Na stojnici se je uporabljal tudi
velik kvadraten logotip natisnjen na A4 list, običajno obešen vsaj na dveh straneh
stojnice. Slike tega niso vključene, ker gre samo za že znani logotip, brez dodatnih
elementov.
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Slika 32: Maketa škatlice za prstan
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4.1.6 SPLETNA STRAN
Pri oblikovanju spletne strani v oblikovalskem smislu nismo imeli prostih rok.
Predloge in Wordpressove teme običajno ponujajo samo nekaj prednastavljenih
postavitev elementov na spletni strani, ki se jih brez znanja programiranja ne da
prilagajati. Izbrana tema Wootique pri tem ni izjema. Pisave smo lahko izbirali med
ponujenimi, ni se dalo namestiti druge. Lahko smo izbrali, da bo slika v glavi strani
na vrhu in menijska vrstica pod tem (in ne obratno) ter da bo dodatna navigacija v
stolpcu na desni in ne na levi. Pri izbiri barv smo lahko določili poljubne odtenke.

Slika 33: Podstran z izdelki, kategorija Nakit
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Slika 34: Glavna stran www.babikvacka.si
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Tudi pri oblikovanju slike za glavo strani smo bili omejeni – z določenimi dimenzijami.
Dva stolpca, na katera je razdeljen glavni del strani, sta v razmerju zlatega reza, a
tudi to ni bila naša izbira. Enostavnost uporabe in lične rezultate ne glede na raven
poznavanja Wordpressa smo plačali z omejeno kontrolo nad končnim izgledom strani.

4.2 KLJUČNE FACEBOOK IN GOOGLE ANALYTICS STATISTIKE
Na naslednjih dveh straneh (Slike 35 do 40) so zbrani grafi, ki ilustrirajo razmerje
med objavami in obiski spletne strani oz. Facebook strani ter prirastom Facebook
sledilcev – najprej za prvo časovno obdobje in na naslednji strani za drugo časovno
obdobje. Postavljeni so eden nad drugim za lažjo primerjavo. Število sledilcev smo
dojemali kot indikator priljubljenosti blagovne znamke, aktivne odzive na objave pa
kot indikator privlačnosti izdelkov.
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Slika 35: Prirast sledilcev in njihova aktivnost ter trajanje promocij 31. 12. 2013-24. 5. 2014
Modri stolpci: Skupno število oseb, ki jim je bila naša stran všeč (so postali sledilci). Rdeči stolpci: Število ljudi, ki
so bili dnevno aktivni na naši strani (vsi kliki – ne samo dejavnost sledilcev babi kvačka). Zelene pike: Trajanje
promocij.

Slika 36: Vse objave po vrsti objav 31. 12. 2013-24. 5. 2014
1 – oglas; 2 – slika; 3 – status; 4 – link

Slika 37: Uporabniki in seje na www.babikvacka.si, Google analytics, 31. 12. 2013-24. 5. 2014 (skupno 131
uporabnikov, ki so imeli 146 sej). Otvoritev trgovine na Facebooku je bila šele 3. 4. 2014!
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Slika 38: Prirast sledilcev in njihova aktivnost ter trajanje promocij 25. 5. 2014-16. 10. 2014
Modri stolpci: Skupno število oseb, ki jim je bila naša stran všeč (so postali sledilci). Rdeči stolpci: Število ljudi, ki
so bili dnevno aktivni na naši strani (vsi kliki – ne samo dejavnost sledilcev babi kvačka). Zelene pike: Trajanje
promocij.

Slika 39: Vse objave po vrsti objav 25. 5. 2014-15. 10. 2014
1 – oglas; 2 – slika; 3 – status; 4 – link

Slika 40: Uporabniki in seje na www.babikvacka.si, Google analytics, 25. 5. 2014-16. 10. 2014 (skupno 234
uporabnikov, ki so imeli 261 sej)
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Po grafih s prejšnje strani lahko vidimo, da je največji obisk na spletni strani ustvaril
drugi objavljeni oglas v avgustu 2014. Plačane promocije (zelene oznake) lepo
sovpadajo s poskoki obiska spletne strani, s povečano aktivnostjo na Facebooku in s
skokovitimi prirasti Facebook sledilcev. Na prvem grafu (Slika 35) na predprejšnji
strani lahko vidimo zelo počasen, a enakomeren prirast v času izključno brezplačnih
objav (pred prvo plačano objavo).

Na koncu pregledovanega obdobja (sredi oktobra 2014) je bilo sledilcev čez 220
(razvidno tudi iz grafikona na Sliki 38).
V obdobju 31. 12. 2013 do 24. 5. 2014 je bilo povprečno prijavljenih v Facebook
(online) 74 % sledilcev, najmanj 0 % in največ 92 %. V obdobju 25. 5. 2014 do 16.
10. 2014 je bilo povprečno vsak dan online na Facebooku 86 % sledilcev strani babi
kvačka, najmanj 73 % in največ 94 %.

Iz grafikona na Sliki 41 je razvidno, da je večina sledilcev (več kot ) žensk v starosti
od 25 do 34 let, naslednja največja starostna skupina (ženske v starosti 35 do 44 let)
pa šteje več kot 40 pripadnic.

Slika 41: Agregirani podatki, sledilci FB strani babi kvačka razdeljeni po starosti in spolu (glede na podatke, ki jih
navedejo v svojih profilih) na dan 16. 10. 2014
F – ženske, M – moški, U – neopredeljeno; številke zraven so starosti.
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Slika 42: Povprečno število online sledilcev po urah 31. 12. 13-15. 10. 2014 (Združeni podatki iz celotnega
pregledovanega obdobja)

Iz grafa na Sliki 42 je razvidno, da so sledilci babi kvačka na prijavljeni v Facebook v
največjem številu predvsem zvečer, v času od 19. do 21. ure.

Slika 43: Povprečno število aktivnih uporabnikov (brezplačne objave, samo delovni dnevi) po urah

Za primerjavo smo naredili še podoben graf samo za sobote (Slika 44), ki je precej
drugačen.
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Slika 44: Povprečno število aktivnih uporabnikov (brezplačne objave, samo sobote – 5 sobot) po urah

Osredotočili se bomo predvsem na delovne dni, ker je takrat več ljudi na (prijavljenih
v) Facebooku, kot je razvidno iz zgornjih grafov, približno enkrat več.

Zanimive ure so predvsem med 16. in 17. uro ter med 20. in 22., takrat je število
aktivnih uporabnikov največje. Pred izbiro najugodnejšega časa za objave je potrebno
analizirati tudi doseg objav in interakcijo uporabnikov z objavami (str. 40 (53)).
Zanimivo je tudi razmerje med številom aktivnih uporabnikov in skupnim dosegom –
v večernih urah je odstotek zelo nizek, v popoldanskih pa visok. Razlog je bolj jasno
razviden iz grafa na Sliki 42 – v večernih urah je na Facebooku precej več
uporabnikov, absolutno število zainteresiranih za babi kvačka (kot se razbere iz grafa
na Sliki 43 zgoraj) pa je zvečer le minimalno večje kot pri popoldanskih uporabnikih.
Obe časovni obdobji sta primerni za nove objave.

Kakšne objave so najboljše? Najprej povejmo, kakšne vrste objav loči Facebook.
»Status« se nanaša na besedno posodobitev statusa, se pravi tekstualno objavo.
»Slika« se nanaša tako na objavo posamične slike, kot na objavo novega albuma s
slikami. »Link« je objava, ki vsebuje povezavo do spletne strani. Če npr. delimo sliko
na zidu in v besednem delu te posodobitve statusa napišemo tudi naslov spletne
57

strani, je ta objavljen kot spletna povezava (podčrtan spletni naslov, klik odpre
spletno stran), ampak vrsto objave Facebook obravnava kot slikovno.
Preglednica 5: Uspešnost objav glede na vrsto

Vrsta objave

Aktivni uporabniki kot
procent skupnega dosega

Status
Slika
Link

8,08 %
15,06 %
2,66 %

Plačane objave
/skupno število objav
1/10
2/16
2/3

Najbolj aktivirajo uporabnike objave s fotografijami, ki imajo največji delež aktivnih
uporabnikov (Preglednica 5). Tudi kliki na sliko za povečan ogled štejejo v aktivnost.
Objava albuma, ki vsebuje več fotografij, pridobi več klikov. Lahko sklepamo, da imajo
objave albumov slik največji vpliv na Facebookov algoritem. Slike objav so v Prilogi B,
stran 66.

S čim smo ustvarili največ zanimanja? Največ klikov v objavah (na zidu uporabnikov)
je bilo za povečan ogled fotografij (photo view): 408 uporabnikov je kliknilo 2519krat, 303 uporabnikov je 603-krat kliknilo na like, comment ali share znotraj objave,
na linke pa je klikalo 244 uporabnikov, ki so vsi skupaj kliknili 264-krat. V objavah so
tako največ klikov prinesle fotografije, kar ni presenetljivo, ker štejejo tudi kliki za
povečan ogled slike.

Kjerkoli na FB strani babi kvačka (zunaj ali znotraj objav) je komentiralo 11
uporabnikov 16-krat. Všečkalo je 146 uporabnikov 250-krat. Delilo je objave 11
uporabnikov, vsak enkrat. Največkrat so uporabniki na strani všečkali. Všečkanje tako
kot ogled fotografije zahteva samo en klik za željeni rezultat.
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5 ZAKLJUČEK
Rezultati eksperimentalnega dela so grafična podoba babi kvačka, spletna trgovina
babi kvačka in vsaj nekaj prepoznavnosti blagovne znamke med uporabniki
Facebooka.

Facebook je zanimivo in predvsem kompleksno orodje za oglaševanje in trženje. Ima
svoje mesto med orodji, kot samostojno orodje pa ne zadošča. Nekaj prepoznavnosti
blagovne znamke smo pridobili – sodeč po prirastu sledilcev, prodalo pa se ne preko
Facebooka in ne preko spletne strani ni nič. Število sledilcev se (še vedno) počasi, a
vztrajno veča. Edine prodaje so bile v živo, na stojnici, nekaj malega na Ljubljanski
tržnici in nekaj več kasneje, izven pregledovanega obdobja, na stojnici v Kamniku (ko
se je tudi že raznašalo letake).

Zanimivo bi bilo (seveda z večjim proračunom) preskusiti še oglaševanje na Googlu,
koliko bi to povečalo promet, morda bi pripeljalo prave kupce tudi v spletno trgovino.

Naše pridobitve so bile predvsem na drugih področjih – utrdili smo znanje osnov
oblikovanja, razumevanje barv in razumevanje tipografije. Usvojili smo neko mero
znanja na področju oblikovanja spletnih strani. Poglobili smo poznavanje oblikovanja
celostne grafične podobe. Razširili in poglobili smo poznavanje Wordpressa.

V sklopu praktičnega usposabljanja v zadnjem letniku študija je bila sicer tudi
ustvarjena spletna stran (46), ki pa je obstajala samo nekaj mesecev in to kot
brezplačni promocijski preizkus ponudnika gostovanja. Torej je bila babi kvačka prva
izkušnja s plačljivimi strežniki in vzdrževanjem spletne strani. Podjetju, kjer si delo
razdeli več specializiranih sodelavcev, je to gotovo lažje delo, in tudi bolje opravljeno,
kot to zmoreta samo dve osebi.
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Pridobili smo tudi znanje o Facebooku – predvsem v smislu boljšega razumevanja
Facebook statistik. Prav tako smo, čisto izkustveno, predvsem v obdobju po
končanem zbiranju statističnih podatkov, ugotovili, da osebni stik in možnost ogleda
v živo ter otipa izdelka veliko pomenita in da letaki, razdeljeni po domovih v bližnji
okolici, pripeljejo več radovednežev na stojnico kot objava na Facebooku. Po naši
izkušnji virtualni »oboževalci« večinoma kar ostanejo virtualni.
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PRILOGA A
SLIKE MANJ POMEMBNIH OBLIKOVANIH MATERIALOV
Slika A1: Nosilni kartonček za lasno sponko, nalepka za trak in nalepka za račune iz paragonskega bloka

Slika A2: Levo nalepke za zapiranje vrečk A4 pola, pripravljene za tisk na domačem tiskalniku in desno A4 plakat
s 3D kodami za stojnico, tiskanje na Printboxu
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Slika A3: Kuverta
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PRILOGA B
SLIKE OBJAV IN OGLASOV NA FACEBOOKU

Slika B1: Objava 1

Slika B2: Objava 2

Slika B3: Objava 3

Slika B4: Objava 4

Slika B5: Objava 5

Slika B6: Objava 6
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Slika B7: Objava 7

Slika B8: Objava 8

Slika B9: Objava 9

Slika B10: Objava 10

Slika B11: Objava 11

Slika B12: Objava 12
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Slika B13: Objava 13

Slika B14: Objava 14

Slika B15: Objava 15

Slika B16: Objava 16
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Slika B17: Objava 17

Slika B18: Objava 18

Slika B19: Objava 19

Slika B20: Objava 20
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Slika B21: Objava 21

Slika B22: Objava 22

Slika B23: Objava 23

Slika B24: Objava 24
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Slika B25: Objava 25

Slika B26: Objava 26

Slika B27: Objava 27

Slika B28: Objava 28

Slika B29: Objava 29
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Slika B30: Prvi oglas v vseh različicah, junij 2014
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Slika B31: Drugi oglas v vseh različicah, avgust 2014
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