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IZVLEČEK
Namen izdelave diplomske naloge je oblikovanje celostne grafične podobe
unikatnega nakita in bodoče blagovne znamke Adriart, da bi se z njima na tržišču
dosegla boljša prepoznavnost ter razločevanje od drugih, podobnih izdelkov.
Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in eksperimentalnega dela. V
teoretičnem delu so opisani osnovni pojmi in značilnosti celostne grafične
podobe. Navedeni in opisani so elementi celostne grafične podobe - glavne
značilnosti logotipa in simbola ter likovnih prvin, barv in tipografije. Na koncu
teoretičnega dela so predstavljeni še logotipi in simboli nekaterih drugih
slovenskih oblikovalcev unikatnega nakita iz polimerne gline.
V eksperimentalnem delu je podrobneje predstavljena bodoča blagovna znamka
Adriart. Predstavljena je kolekcija nakita, njene strateške opredelitve, izbira
imena in postopek izdelave. Sledi oblikovalska zasnova, od idejnih skic,
oblikovanja tipografije in simbola, izbire barvne kombinacije do izbrane končne
oblike logotipa s simbolom in njegove likovne analize. Eksperimentalni del je
zaključen s prikazom osnovnih komunikacijskih sredstev: vizitke, dopisnega lista
in pisemske ovojnice, na katere sta aplicirana izbrani logotip in simbol.
Predstavljena je tudi zgibanka. Diplomsko delo vključuje še idejno zasnovo
embalaže izdelka in njeno dejansko izdelavo, oblikovanje spletne strani ter
primere ostalega promocijskega materiala.

Ključne besede: celostna grafična podoba, simbol, logotip, oblikovanje, unikatni
nakit.
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ABSTRACT
ADRIART JEWELRY CORPORATE IDENTITY
The focus of this thesis is the development of a corporate visual identity for a
future unique jewelry brand Adriart with the aim of maximising recognisability in
the market and differentiation from other, similar products.
The thesis comprises a theoretical and experimental section. The theoretical
section describes the fundamental concepts and characteristics of corporate
visual identity and lists its main elements - key characteristics of a logo and
symbol and design elements, colors and typography. In conclusion, the
theoretical section also presents logos and symbols of other Slovenian designers
of unique jewelry from polymer clay.
The experimental section presents the future Adriart brand in more detail. The
presentation includes a collection of jewelry, its strategic placement, selection of
the name and the manufacturing process, followed by the design concept,
ranging from initial drawings, development of the typography and symbol,
through color palette selection to the final form of the logo and symbol and their
design analysis. The experimental section concludes with a presentation of the
fundamental means of communication: the business card, letter paper and
envelope with the applied selected logo and symbol. The presentation also
includes a pamphlet. In addition, the thesis presents the concept and production
of brand’s own packaging, followed by the creation of brand’s web page and
some examples of other promotional material.

Keywords: corporate visual identity, symbol, logo, design, unique jewelry.
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1 UVOD

V sedanjem času množičnega potrošniškega nakupovanja se hitro veča tudi
število izdelovalcev enakih ali podobnih blagovnih znamk. Zato za uspešnost
podjetja ni dovolj le ponudba dobrih proizvodov, ampak mora biti ta pri ciljnih
kupcih tudi prepoznana kot dobra. Pri prepoznavnosti oznake »biti dober«
prevzame odločilno vlogo celostno komuniciranje, ki vključuje tudi enega
najpomembnejših sestavnih delov podjetja, tj. njegovo celostno grafično podobo.
Celostna grafična podoba omogoča komuniciranje z javnostjo in prepoznavnost
podjetja. Zelo pomembna je tudi za manjša podjetja ali posamezne izdelovalce
unikatnih predmetov (ali blagovnih znamk), ki želijo izstopati iz množice vseh
tistih, ki se ukvarjajo s podobno dejavnostjo, vendar se še ne zavedajo
pomembnosti celostne grafične podobe in ji ne posvečajo dovolj pozornosti.
Dobro oblikovana celostna grafična podoba lahko veliko pripomore k uspešnemu
poslovanju podjetja. Brez nje podjetje ne bi moglo nastopati na tržišču.
Učinkovita vizualna slika ponuja možnost stika s kupcem ter boljšo zapomnitev
znamke. Potrošniki si preko elementov celostne grafične podobe, logotipa,
simbola, barv, tipografije, ustvarijo mnenje o organizaciji ter njenih izdelkih in
storitvah.
Pravilno oblikovanje celostne grafične podobe je zahteven in dolgotrajen
postopek. Potrebno je imeti strokovno znanje ter upoštevati pravila in navodila,
ki omogočajo, da bo pravilno in natančno izdelana ter učinkovita.
V diplomski nalogi je predstavljen način izdelave ter končna oblika enkratne in
prepoznavne celostne grafične podobe za bodočo blagovno znamko unikatnega
nakita Adriart. Ker je veliko izdelovalcev unikatnega nakita, ki ga oblikujejo kot
svojo interesno dejavnost (hobby) je bilo zaradi opaznejše predstavitve na
tržišču potrebno izdelati lastno grafično podobo.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA
Celostno grafično podobo lahko definiramo kot poslovno strategijo, prevedeno v
likovni, simbolni jezik (1).
Besedna zveza celostna grafična podoba je v slovenščini bolj ali manj ustrezen
prevod angleških izrazov »visual identity« (vizualna identiteta) in »corporate
identity« (korporativna identiteta), ki dejansko pomeni koncept oblikovanja
sistema vizualne identifikacije organizacije. Pod tem razumemo predvsem
oblikovanje grafičnega simbola, logotipa, barvnega sistema in tipografije (2).
Celostna grafična podoba, vključno z imenom, mora izhajati iz poslanstva
oziroma vizije in odsevati slog, prepričanja, vrednote, ideale in filozofijo
organizacije ali blagovne znamke. Pri iskanju imena, simbola, logotipa in slogana
je potrebno veliko pozornosti posvečati prav simboliki. Blagovna znamka ni zgolj
predmet označevanja, saj mora v prvi vrsti vzbuditi pozornost in zanimanje.
Privlačna mora biti za oko in uho, izražati osnovno idejo in imeti trajnejšo
vrednost, saj le tako lahko postane zvezda stalnica v poslovnem svetu (3).
Celostna grafična podoba organizacije niso le barve, pisava, vizitke in napisi na
stavbi ter simbol ali logotip organizacije. Prav tako niso zgolj vizualne
predstavitve

podjetja

ali

filmov

na

televiziji.

Celostna

grafična

podoba

organizacije je vse to in še mnogo več, združeno v eno samo učinkovito
zaznavno celoto, ki odraža realno identiteto podjetja (4). Blagovna znamka svojo
identiteto dobi šele z dobrim imenom in celostno grafično podobo (3).

2.1.1 Referenčni trikotnik
Za lažje razumevanje odnosov in vsebine med celostno grafično podobo,
organizacijo in njenim imidžem nam je v veliko pomoč Repovšev referenčni
trikotnik. Referenčni trikotnik vzpostavlja odnose med zgoraj omenjenimi
ključnimi pojmi, ki odločajo o uspešnosti poslovanja nekega podjetja. Vsaka
organizacija ima v očeh ljudi iz svojega zunanjega ali notranjega okolja svojo
realno identiteto, imidž in simbolni identitetni sistem (4).
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Slika 1: Referenčni trikotnik (4)

2.1.2 Realna identiteta organizacije
Realna identiteta organizacije predstavlja osebnost organizacije in zajema vse,
kar je del nje. V realno identiteto organizacije torej prištevamo prav vse
elemente, ki so del njene realne identitete: okolje, izdelki in storitve, delovni
postopki in rituali organizacije, ki jo na takšen ali drugačen način povezujemo v
celoto. Realno identiteto organizacije odražajo tudi vsi zaposleni s svojim
vodenjem, načinom organiziranosti in vedenjem znotraj in zunaj organizacije.
Pomemben del realne identitete organizacije je njihovo poslanstvo, filozofija,
vizija, cilji, strategija in politika. Identiteta organizacije je nekaj samosvojega in
po njej je organizacija prepoznavna (4).

2.1.3 Imidž
Imidž podjetja je dinamičen pojem, ki mu pripisujemo vse, kar organizacija misli
in občuti. Zajema sistem slik, sestavljen iz želja, mišljenj, občutkov in idealov
posameznikov, vključenih v izdelavo celotne grafične podobe. Podjetje svojo
identiteto preko različnih komunikacijskih kanalov (televizija, radio, tiskani
mediji, internet itd.) posreduje različnemu ciljnemu občinstvu. Na ta način si
javnost na podlagi vseh prejetih informacij in dražljajev začne ustvarjati imidž o
podjetju. Imidž je dinamičen pojem, ki se neprestano spreminja.
3

Manj kot je informacij o podjetju, večja je možnost, da si bo javnost ustvarila
napačen imidž, zato ga je treba vzdrževati. Trg je torej potrebno preplaviti z
informacijami, saj je jedro vodenja poslovne politike ravno obvladovanje trga.
Potrebno je komunicirati, oglaševati in tekmovati z drugimi podjetji, saj
učinkovitost posredovanja informacij lahko pripomore k boljšemu imidžu. Bistvo
pozitivnega imidža je, da ga je potrebno »zaslužiti« (4).

2.1.4 Simbolni identitetni sistem
Zadnji del referenčnega trikotnika je simbolni identitetni sistem, ki je preveden
na simbolno raven. Sestavljajo ga verbalni in grafični simboli, tipografija, barve
in razne likovne strukture, ki so na svoj prepoznaven in drugačen način
razporejene po površinah komunikacijskih sredstev. Celostna grafična podoba je
del simbolnega identitetnega sistema in predstavlja realno identiteto organizacije
skupaj z njeno vizijo, poslanstvom, filozofijo in cilji. Simbolni identitetni sistem je
poleg celotne grafične podobe najširše opisani pojem, ki vključuje tudi ostale
vrste dražljajev, kot so glasba, vonjave, okusi in vedenje ljudi (4).

2.2 ELEMENTI CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE

2.2.1 Ime organizacije
Ime je najpomembnejši in najbolj trajen element celostne grafične podobe
organizacije ali blagovne znamke. Postavlja se znotraj verbalnih in vidnih
komunikacij,

kot

dražljaj

pa

se

pojavlja

v

vseh

elementih

simbolnega

identitetnega sistema. Ustrezno ime organizacije je zasidrano na trdnih temeljih
poslanstva, vizije in filozofije organizacije (4).
Pri izbiri imena organizacije ali blagovne znamke je dobro upoštevati, da je ime
kratko, preprosto, čitljivo, zapomnljivo in drugačno od konkurence, predvsem pa,
da dobro opisuje izdelek, storitev ali dejavnost organizacije (3, 4).
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2.2.2 Simbol in logotip organizacije
Simbol in logotip organizacije sta temeljna elementa celostne podobe – vizualna
predstavitev podjetja. Dobri simboli vsebujejo pomen in idejo. So prepoznavni,
berljivi in lahko zapomnljivi (1).
Simbol organizacije je najosnovnejši element celostne grafične podobe in glede
na druge likovne elemente vzbuja največ pozornosti. Glavna značilnost simbolov
je predstavljanje. Simboli predstavljajo, zastopajo in nastopajo. Na njihovo
značilnost in pomenskost vplivajo tudi barve in medsebojni odnosi geometrijskih
likov, ki so ujeti v likovne strukture. Simboli so običajno polni, konturni, celoviti
ali delni geometrijski liki (4).
Pojavljajo se v neskončnem številu oblik, barv in pojavnosti. Ločimo abstraktne,
tipografske in deskriptivne simbole ter kombinacije naštetih vrst.
Tipografski simboli
Tipografski simbol je logotip organizacije. Logotip je ime organizacije ali blagovne
znamke, izpisano z značilnimi črkami oz. značilno pisavo. Tipografski simbol je
lahko tudi črka kot lingvistični simbol ali pa sestavljenka iz več črk. Poleg likovne
in barvne strukture ima pri tovrstnih simbolih določen vpliv tudi pomen črk oz.
besed. Vlogo tipografskega simbola ima lahko tudi monogram oziroma simbol,
sestavljen iz samo ene črke. To so začetnice imena podjetij ali blagovnih znamk.
Učenje in pomnjenje tipografskih simbolov kot vidnega dražljaja je enostavnejše,
saj je grafični simbol hkrati lingvistični dražljaj (4).

Slika 2: Logotip podjetja Braun (18)
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Abstraktni simboli
Abstraktni simboli so simboli, ki niso podobni konkretnim stvarem ali pojavom.
Sestavljeni so iz geometrijskih likov, ki dobijo simbolni pomen s tem, ko jih
postavimo v značilen odnos in kombiniramo z barvami. Abstraktni simboli so zelo
pogosti, njihovo razlikovanje, učenje in pomnjenje pa je dolgotrajnejši proces.
Potrebne so namreč določene investicije v komunikacijo, ker morajo pomen
naknadno pridobiti in ga razložiti (4).

Slika 3: Abstraktni simbol blagovne znamke Nike (19)

Deskriptivni simboli
Deskriptivni ali ikonični simboli so posnetki stvarnega sveta, kar pomeni, da
opisujejo natanko to, kar predstavljajo. Deskriptivne simbole hitreje prepoznamo
kot abstraktne in si jih tudi lažje zapomnimo. Deskriptivni ali ikonični simboli so
velikokrat manj fleksibilni in pomensko natančnejši (4).

Slika 4: Logotip z ikonografskim simbolom podjetja Fructal (20)
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Kombinacija simbolov
Poznamo tudi kombinacije različnih vrst simbolov, ki se združijo v nov simbol.
Najpogosteje opazimo, da sta kombinirana abstraktni simbol in logotip, ki skupaj
določata osnovne stalnice celostne grafične podobe (4).

Slika 5: Simbol in logotip blagovne znamke Adidas (21)

Ključne lastnosti dobrih simbolov so (4):
•

Učljivost – simbol je dobro učljiv, kadar ga lahko do potankosti
reproduciramo, potem ko smo ga le nekajkrat videli.

•

Prepoznavnost – čim manj časa potrebujemo, da nek simbol prepoznamo
v množici drugih simbolov, tem boljša je njegova prepoznavnost.

•

Razlikovalnost – simbol je dovolj značilen in unikaten, da ga ne
zamenjamo zlahka s katerim drugim.

•

Berljivost –

pri tipografskih simbolih je bistvenega pomena. Nobenega

dvoma namreč ne sme biti o tem, za katero besedo ali zlog gre pri
simbolu.
•

Referenčnost – ta lastnost se nanaša na sposobnost simbola, da
predstavlja stvari, dogodke in ideje. Vodilo pri merjenju pa je stopnja
referenčnosti, ki jo ljudje pripisujejo določenim organizacijam, dejavnostim
ali idejam.
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2.2.3 Likovne prvine in likovne spremenljivke
2.2.3.1 Likovne prvine
Likovne prvine oz. likovni elementi so osnovni pojmi likovnega izražanja. Delimo
jih na orisne in orisane likovne prvine. Med orisne sodijo točka, črta, svetlotemno in barva, med orisane pa oblika, ploskev in prostor (5).
Točka
Z matematično definicijo točke si pri likovnem ustvarjanju (oblikovanju) ne
moremo pomagati, saj po njej nima dimenzij. Točka v likovnem smislu ima lahko
dve ali tri dimenzije, lahko je ploskovita ali prostorska oblika, ki je dovolj velika,
da jo lahko vidimo (6). Točka je izhodišče likovnega oblikovanja. Lahko ima tudi
dekorativni učinek in tvori različne oblike. Zaporedne točke v eni smeri se
spremenijo v imaginarno črto, točke v dveh smereh pa v ploskev. Z gostenjem
ali redčenjem točk na ploskvi lahko ustvarjamo svetle in temne površine (8).

Slika 6: Točka z gostenjem ustvarja svetlostne razlike (6)

Črta ali linija
Črte so v kompozicijskem smislu linije, ki imajo predvsem svojo smer. Kot
samostojen kompozicijski element črta nastopa predvsem v abstraktnih delih in v
grafičnem oblikovanju (7).
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Ločimo več vrst črt (5):
•

Kot konstrukcijska prvina lahko črta poveže likovne enote v celoto ali pa to
celoto razčleni. Kot plastična in prostorska prvina tvori ploskve in telesa v
prostoru.

•

Kot strukturalna prvina črta ponazarja materialne značilnosti objektov (les,
vodo, travo, dlako).

•

Glede na izvedbo pa poznamo formalno črto, ki jo narišemo s pomočjo
risalnega orodja, in neformalno črto, ki jo naredimo s prosto roko.

•

Glede na tok so črte lahko prekinjene, neprekinjene ali točkaste.

•

Glede na obliko ločimo ravne, lomljene, nazobčane, pravilne, nepravilne ali
svobodne

krivulje,

enodebelinske ali večdebelinske, enakomerne ali

neenakomerne črte.
•

Glede na velikost so črte lahko dolge, kratke, tanke in debele.

•

Glede na smer pa imajo črte različno simboliko in psihološko učinkovanje.
Tako vodoravna črta deluje umirjeno, pasivno, navpična črta pa aktivno.

Svetlo-temno
Pri izrazu svetlo-temno gre za razliko med svetlim in temnim. Različno svetle
sive odtenke, pridobljene z mešanjem bele in črne, umestimo v svetlobno
lestvico, kjer barve prehajajo od bele, preko sivih odtenkov do črne. Bela
ponazarja veliko, črna pa malo ali nič svetlobe. Ena glavnih likovnih nalog likovne
prvine

svetlo-temno

je

vzbujanje

občutka

prostora,

globine,

plastične

oblikovanosti stvari in njihovih površin (6).

Slika 7: Diskontinuirana in kontinuirana svetlobna lestvica (6)
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Barva
Barva nastopa kot svetlobna energija in je naravni element, ki se pojavi v našem
očesu. Človeški srčni utrip je hitrejši in močnejši ob toplih in pestrih barvah,
šibkejši in počasnejši pa ob nepestrih in hladnih barvah. Barve lahko opredelimo
kot tople, hladne, težke, lahke, surove, nežne, depresivne, osladne itd. (8).
Podrobnejša razlaga barv sledi v nadaljevanju. (Podpoglavje 2.2.4)
Oblika
Oblika je orisna likovna prvina, ki jo lahko orišemo s črto, točkami, z razliko med
svetlimi oz. temnimi površinami in z barvo. Glede na prostorske dimenzije
poznamo ploskovno ali linearno in plastično ali prostorsko obliko. Ploskovne
oblike so omejene z robovi, kot so točke in linije, z razliko med svetlimi oz.
temnimi površinami ter z barvo. Prostorske oblike pa so omejene s ploskvami, ki
so ukrivljene ali pa se stikajo v linearnih robovih. Ločimo jih tudi na enostavne
in zapletene oziroma kompleksne oblike. Geometrijske oblike so enostavnejše od
organskih, simetrične oblike pa enostavnejše od asimetričnih itd. (5).
Vsako obliko določajo tri vrednosti (5):
•

absolutna vrednost: npr. krog, kvadrat, elipsa itd.

•

likovna vsebina: barva, tekstura, svetlost itd.

•

relativna vrednost: gre za odnos do oblik ali drugih elementov, ki obdajajo
neko obliko. Relativna vrednost vključuje tudi čustvene vsebine, ki jih
doživlja opazovalec.

Ploskev
Ploskev

je

dvodimenzionalna

prostorska

tvorba,

narejena

s

paralelnim

premikanjem ali križanjem črte (8). Likovne lastnosti ploskev določajo druge
likovne prvine oziroma spremenljivke. To so oblika, svetlost, barva, tekstura,
velikost itd. Ploskev je omejena z medialno ali pasivno črto. Nastane lahko z
gibanjem črte, gostenjem točk ali črt (raster), s spreminjanjem vrednostnih
svetlosti površine (npr. vržene sence) ali s spreminjanjem barvne površine.
Ploskve se razlikujejo po obliki (ravne, ukrivljene, geometrijske, nepravilne,
oglate, zaobljene), po velikosti, teksturi (hrapave, gladke, bleščeče), gostoti in
prosojnosti itd. (5).
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Prostor
Prostor je orisana likovna prvina, ki jo na različne načine obravnavajo vsa
področja

likovnega

ustvarjanja.

V

arhitekturi

in

kiparstvu

predstavlja

tridimenzionalno, v slikarstvu pa dvodimenzionalno oblikovanje prostora. S
pomočjo prostorskih ključev ali globinskih vodil lahko na slikovni ploskvi
upodobimo navidezni tridimenzionalni prostor. Prostorski ključi namreč ustvarjajo
iluzijo globine prostora na ploskvi (5).

2.2.3.2 Likovne spremenljivke in likovna morfologija
Morfologija ali oblikoslovje je nauk o oblikah. To področje se ukvarja z
raziskovanjem likovne oblikotvornosti. Likovne spremenljivke pa so pojmi, ki
predstavljajo določene lastnosti in vloge oblik ter drugih likovnih elementov.
Likovnemu elementu oblika lahko spremeni položaj, smer, velikost itd. Pri
spremenjeni velikosti, smeri ali položaju, se spremeni tudi vloga določene likovne
enote v kompoziciji. Vsi deli kompozicije so med seboj soodvisni. Likovne
spremenljivke so: tekstura, število, gostota, smer, velikost, položaj in likovna
teža (5).

Slika 8: Likovna konceptualizacija-likovne spremenljivke (16).
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2.2.4 Barva
Barva je subjektivna izkušnja posameznika.

Zaznava barve nastane, ko

elektromagnetni valovi padejo na mrežnico očesa, človekovi možgani pa ta
dražljaj prevedejo v barvo. Človeško oko lahko v povprečju razlikuje več sto tisoč
barvnih odtenkov, ki so kombinacija barvnosti, svetlosti in čistosti (4, 6).
Barva je pomemben element celostne grafične podobe, ki pripomore k večji
učljivosti,

prepoznavnosti,

razlikovalnosti,

berljivosti

in

referenčnosti

organizacije. Zato je močno orodje za oblikovalca, saj barva pomaga strukturirati
podatke in tako prispeva k nazornosti oblikovalskega izdelka. Dokazano je, da
človeško oko zazna barvo nekega predmeta pred njegovo obliko in drugimi
podrobnostmi. Tako lahko tudi barva navidezno spremeni določeno obliko.
Različni barvni vzorci lahko plastično obliko navidezno sploščijo, oglato pa
zaoblijo in nasprotno (5, 15).
Barve vzbujajo različne asociacije, občutke in pomene, odvisno od barvnega
tona, svetlobe in čistosti. Doživljanje barv je odvisno tudi od barvnega okolja in
barvnih odnosov glede na velikost površine, obliko, oddaljenost in lastnosti barv
znotraj likovnih površin (4).

Slika 9: Barvni ton oz. barvnost (22)
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Dimenzije barv
Vsaka barva ima tri dimenzije: barvni ton (barvnost), svetlost in nasičenost
(čistost) barve (5, 9).
•

Barvni ton oz. barvnost je značilnost, po kateri se barve med seboj
razlikujejo, npr. rumena od oranžne, zelena od rumene itd.

•

Svetlost je dimenzija, ki barvi določa svetlostno stopnjo. Dve barvi imata
lahko enak barvni ton, razlikujeta pa se po svetlosti npr. temno modra in
svetlo modra.

•

Nasičenost pomeni čistost, intenzivnost oz. moč barve. Čim bolj je barva
nasičena, tem manj črne vsebuje. Barva z majhno nasičenostjo je temna
in pusta.

2.2.4.1 Psihološki in fiziološki učinki barv
Posamezne barve in barvne kombinacije imajo v različnih državah in kulturah
različne pomene in vzbujajo drugačne občutke. Tako je na primer v afriški kulturi
črna barva zelo cenjena in simbolizira neodvisnost ter samozavest. V drugih
kulturah pa črna barva simbolizira konec, smrt in praznino, zato je tudi barva
žalosti in žalovanja (13).
Čeprav v različnih kulturah obstajajo različna pojmovanja barv, pa imajo te tudi
nekaj skupnih značilnosti in zato enako vplivajo na posameznika.
Asocijacije, doživljaji in pomeni, ki jih vzbujajo določene barve:
Rdeča
Rdeča barva je pogosto uporabljena v grafičnem oblikovanju, ker deluje toplo,
vzbuja pozornost in izstopa. Zaradi svoje opaznosti je velikokrat uporabljena za
označevanje nevarnosti, prepovedi in korekcij. Je močna in agresivna barva, ki
na različne načine vpliva na ljudi (13, 14). Pozitivne asociacije na rdečo barvo so
sreča, ljubezen, optimizem, moč, mobilnost, strast. Negativne asociacije pa so
eksplozivnost, smrt, vojna anarhija, hudič in kri. Ima najmočnejše fizične učinke,
saj daje toploto, poveča delovanje srca in sprošča adrenalin v kri (4).
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Rumena
Rumena barva simbolizira sonce, svetlobo in zlato. Je najbolj vesela barva, saj
kot »barva sonca« zavzema največji obseg v vidnem spektru. Zaradi svoje
vpadljivosti je rumena barva primerna za uporabo različnih napisov, ki morajo
biti dobro vidni (12, 14). Pozitivne asociacije, povezane z rumeno barvo, so
veselje, sončnost, inteligenca, akcija in mladost. Negativni asociaciji sta
strahopetnost in izdajalstvo, njen fizični učinek pa je lahkotnost (4).
Oranžna
Oranžna je mešanica tople rdeče in svetlo rumene in je najbolj žareča barva. Je
barva ognja, veselja in aktivnosti. Oranžna barva je zaradi svoje energičnosti in
sijaja internacionalna barva varnosti v nevarnih območjih (rešilni čolni in pasovi).
Pogosto je uporabljena tudi v prehrambeni industriji (14). Pozitivne asociacije na
oranžno barvo so komunikacija, ambicija, vedrost, bogastvo, radodarnost,
sprejemljivost, zadovoljstvo in veselje. Negativna asociacija pa je zlovoljnost.
Njen fizični učinek je toplota (4).
Modra
Modra spada med najhladnejše barve svetlobnega spektra, zato simbolizira
hladnost,

brezčutnost,

ponos

in

trdoto

(14).

Pozitivne

asociacije

so

poduhovljenost, konzervatizem, pobožnost, pravica, racionalnost, pasivnost, mir,
zadovoljstvo in higiena. Negativne asociacije modre barve pa so melanholija,
temačnost in dvom. Njeni fizični učinki so hlad, pomiritev in počitek (4).
Zelena
Zelena je mešanica modre in rumene. Velja za barvo narave in življenja, v nas
pa vzbuja veselje in mir. Zelena je umirjena in nedominantna barva, ki naredi
poseben vtis v kombinaciji z ostalimi barvami. Skupaj z modro in belo npr.
simbolizira pozitivne lastnosti, v kombinaciji s črno, rumeno ali vijolično pa
negativne (14). Pozitivne asociacije zelene barve so narava, rodnost, življenje,
upanje, stabilnost in varnost. Negativne asociacije pa so razpadanje, plesen,
sovraštvo in ljubosumje. Njena fizična učinka sta utišanje in umirjanje (4).
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Vijolična
Vijolična je mešanica rdeče in modre barve. Je nepredvidljiva barva, ki jo
povezujemo z elementi presenečenja in magičnosti. Simbolizira inteligenco,
znanje, žalost, treznost, umirjenost in nostalgijo (13, 14).
Črna
Črna barva predstavlja žalost in potrtost in je barva »teme«. Črna v kombinaciji
z rdečo simbolizira nevarnost, z dodatkom zlate pa nastane barvna kombinacija,
ki ponazarja moč in obilje. Njene pozitivne asociacije so neprodornost,
razlikovanje, eleganca in temnost. Negativne asociacije pa so smrt, bolezen,
obup, zanikanje, notranja tišina, zlo in greh (4, 14).
Bela
Bela je barva čistosti in je nasprotje črne. Je najsvetlejša med vsemi barvami.
Pozitivne asociacije so pozitivnost, osvežitev, popolnost, neskončna svoboda in
resnica. Negativni asociaciji bele barve pa sta praznina in absolutna tišina (4,
13).
Siva
Siva je kombinacija bele in črne in je najmanj izrazita med vsemi barvami. Je
barva megle, pepela, otožnosti, žalosti in dolgočasja. Avtonomija in nevtralnost
sta njeni pozitivni asociaciji, negativne pa so neodločnost, strah, monotonija,
depresija in starost. Fizična učinka sive barve sta hlad in umazanost (4, 12).

2.2.5 Tipografija
Tipografija je veda o oblikovanju črk, pisav in besedila (17). Oblika posameznih
črk in način, na katerega so predstavljene, vplivata na celotno obliko in
sporočilnost (9).
Tipografija je postopek oblikovanja črk, besed in besedila. Najpomembnejša
naloga tipografskega oblikovanja je posredovanje napisanega sporočila, saj je
nečitljiva tipografija nesmiseln izdelek (11). Črka je najosnovnejši element
tipografskega oblikovanja. Vsaka črkovna vrsta ima edinstvene lastnosti, kar
oblikovalcu omogoča, da se lahko odloči za eno od številnih črkovnih vrst (15).
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Pri oblikovanju celostne grafične podobe je potrebno izbrati ali oblikovati takšno
pisavo, ki bo v prvi vrsti čitljiva in berljiva, poleg tega pa bo odražala strateška
izhodišča organizacije (4).
Tipografija mora biti opazna in izražati značaj organizacije ali blagovne znamke.
Zato se mnoga podjetja odločijo za izdelavo lastne unikatne tipografije, s katero
želijo še bolj izstopati.

2.2.5.1 Skupine pisav
Razvrstitev

črk

v

skupine

pisav

je

pomembna

zaradi

njihove

uporabe.

Poznavanje značilnosti posameznega črkovnega sloga pripomore k boljši uporabi
črk oz. skupin pisav v različnih tiskovinah. Glede na obliko, debelino in poteze črk
ter zgodovinsko obdobje, v katerem so črke nastale, je najprimernejša delitev
pisav v posamezne skupine pisav (10).
Renesančne pisave
Renesančne pisave sodijo v sklop pisav s tankimi in podebeljenimi potezami.
Značilnost renesančnega sloga so poševno oblikovane okrepljene poteze. Prečna
poteza pri minuskuli e je največkrat poševno potegnjena in nad sredino.
Renesančne

pisave

delimo

na

beneške

renesančne

pisave

in

francoske

renesančne pisave (10).

Slika 10: Črke beneške renesančne pisave (10)
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Za beneške renesančne pisave so značilne vertikalne osnovne poteze: okrogla
podebeljena poteza, ki ima skoraj obliko kroga, zmerna višina srednjega
črkovnega pasu, izrazito poševen zgornji serif pri minuskulah, rahlo poševna
spodnja serifa na obeh straneh glavne poteze, s peresom oblikovana zaključna
poteza in poševna prečna poteza pri minuskuli e. Nekatera imena vrst pisav:
berkeley, roman, columbus itd (10).

Slika 11: Črke francoske renesančne pisave (10)

Za francoske renesančne pisave so značilne »mehkejše« črkovne poteze. Zgornji
serifi so oblikovani bolj trikotno, spodnji serifi pa so krajši. Tudi zaključne poteze
so mehkejše. Prečna poteza pri minuskuli e je ravna, verzalke pa so pogosto
nižje od malih črk, ki lahko segajo tudi v zgornji črkovni pas. (npr: b, d, f)
Nekatera imena vrst pisav: bookman, dante, garamond itd (10).
Baročne pisave
Baročne pisave (tako kot renesančne) sodijo v sklop pisav s tankimi in
podebeljenimi potezami. Od predhodnic se razlikujejo po debelini osnovnih
oziroma podebeljenih potez in tankih potez. Podebeljene poteze so tako skoraj
pokončne, serifi malih črk b, d, h, i, j, k, l, m, n, p, r, u pa so manj poševni.
Prečna poteza miniskule e je ravna in nad sredino. Osnovna poteza pri kurzivnih
črkah je pod kotom od 15° do 20°, zaključne poteze se končujejo mehko, zgornji
serifi so manj poševni, pri kurzivnih črkah pa so tudi bolj ravni. Nekatera imena
vrst pisav: baskerville, caslon, century itd (10).
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Slika 12: Črke baročne pisave (10)

Klasicistične pisave
Te pisave sodijo v sklop pisav s tankimi in podebeljenimi potezami. Pisave te
skupine se najizraziteje razlikujejo v debelini tanke in podebeljene poteze.
Značilni so vodoravni serifi. Poteze črk so geometrične in simetrične, podebelitve
okroglih potez so oblikovane popolnoma pokončno, na notranji strani pa so
skoraj povsem ravne. Osi črk so pokončne, prečna poteza pri minuskuli e je
ravna in nekoliko nad sredino. Nekatera imena vrst pisav: apollo, didot, bodoni
itd (10).

Slika 13: Črke klasicistične pisave (10)
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Egipčanske pisave oz. pisave z oglatimi serifi
Egipčanske pisave oz. pisave z oglatimi serifi sodijo v sklop pisav s skoraj enako
oz. z enako debelimi potezami. Poteze črk so pogosto skoraj enako debele, serifi
so pravokotne črte, med njimi in osnovnimi potezami pa je majhna razlika v
debelini. Prečna poteza črke e je ravna in na sredini ali malo višje. Za razliko od
njenih predhodnic, ki veljajo za pisave učenjakov in književnikov, so egipčanske
pisave uporabljali predvsem tehniki in inženirji. Nekatera imena vrst pisav:
typewriter, antique, boton itd (10).

Slika 14: Črke egipčanske pisave (10)

Slika 15: Črke linearne pisave (10)

Linearne pisave
Linearne pisave sodijo v sklop enodebelinskih pisav, kar pomeni, da so njihove
poteze skoraj enako ali enako debele. Njihova značilnost je, da so brez serifov,
prečna poteza minuskule e pa je ravna in v sredini. Po mednarodni klasifikaciji
pisav je skupina linearnih pisav razdeljena še v štiri podskupine: zgodnje,
dodelane, geometrijske in humanistične linearne pisave. Nekatera imena vrst
pisav: futura, helvetica, univers itd (10).
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2.3 PREDSTAVITEV PODOBNIH OBLIKOVALCEV IN NJIHOVIH
LOGOTIPOV

Pri pregledu ustvarjalcev nakita na slovenskem trgu smo ugotovili, da najdemo
veliko ustvarjalcev, ki se ukvarjajo z izdelavo nakita iz različnih materialov,
vendar smo se mi osredotočili predvsem na izdelovalce unikatnega nakita iz
polimerne gline. Hitro smo ugotovili, da jih večina izdeluje nakit v svojem
prostem času kot dodaten vir zaslužka. Nimajo izoblikovanega loga, ampak nakit
večinoma predstavljajo preko svojih blogov in družbenih omrežij.
Zato se bomo usmerili le na nekaj ustvarjalcev unikatnega nakita iz polimerne
gline ter predstavili njihove logotipe in simbole.

2.3.1 Nika nakit
Nika nakit je nakit avtorice Nike H., ki ustvarja unikatni nakit predvsem iz
naravne polimerne gline Pardo mase, uporablja pa tudi Fimo polimerno maso.
Logotip Nika nakita je kombinacija tipografskega in abstraktnega simbola treh
geometrijskih krogov v magenta, zeleni in rumeni barvi. Pisave so linearne, s
tankimi črkovnimi potezami v črni barvi, slogan pa je v magenta barvi. Logotip s
simbolom deluje zelo barvito in asociira na barvit nakit.

Slika 16: Logotip Nika nakita (23)
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2.3.2 Myunikat
Myunikat je blagovna znamka za ročno izdelan unikatni nakit iz fimo mase
avtorice Tjaše Vodeb. Logotip je sestavljen iz kaligrafskega napisa imena
blagovne znamke in ikoničnega simbola tanke vrvice s tremi krogci kot verižica,
ki asociira na nakit. Uporabljen je barvni kontrast med simbolom v rožnatem
odtenku in belim napisom na temno sivi podlagi.

Slika 17: Logotip Myunikat (24)

2.3.3 Dendica nakit
Adela Flicko je mlada oblikovalka, ki pod znamko Dendica ustvarja nakit. Izdeluje
barvit ročni nakit iz polimerne gline in steklen nakit. Logotip je, podobno kot
prejšnji, sestavljen iz kaligrafskega napisa imena znamke in ikoničnega simbola,
ki jasno prezentira verižico s kroglicami. Uporabljene so siva barva za pisavo in
pisane barve krogcev, ki sam logo poživijo ter predstavljajo barvit nakit.

Slika 18: Logotip Dendica nakita (25)
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2.3.4 MK nakit
MK nakit je nakit avtorice Mihaele Kežman, ki ustvarja nakit iz polimerne gline.
Predstavlja ga kot »nakit, narejen z navdihom«. Logotip je navaden tipografski
simbol, monogram, sestavljen iz začetnic avtoričinega imena. Uporabljene so tri
različne pisave, vendar pa se izgubi čitljivost. Značilni barvi sta črna in bela.

Slika 19: Logotip MK nakita (26)

2.3.5 Unika nakit
Pod blagovno znamko Unika se predstavljata dve umetnici in prijateljici Mojca in
Urška, ki izdelujeta unikatni ročno izdelan nakit iz polimerne gline. Logotip je
sestavljen iz tipografskega simbola. Uporabljeni sta dve linearni pisavi in
kontrastna barvna kombinacija belega napisa na črni podlagi.

Slika 20: Logotip Unika nakita (27)
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2.3.6 Fimo fantazija
Fimo fantazija je ročno izdelan unikatni nakit iz polimerne gline v kombinaciji s
pravimi češkimi kristali različnih velikosti in oblik. Tipografski in abstraktni simbol
sestavljata logotip nakita Fimo fantazija. Pisava je serifna, uporabljene so
minuskule (male črke). Značilne barve so topli odtenki rdeče, oranžne in rjave.

Slika 21: Logotip nakita Fimo fantazija (28)

2.3.7 Unikatni nakit Alma
Unikatni nakit avtorice Alme je moden, ročno izdelan nakit iz polimerne gline.
Logotip je kombinacija tipografskega in ikoničnega simbola, ki jasno predstavlja
žensko podobo z ogrlico in uhani. Pisava je serifna s pisanimi črkami. Njegove
značilne barve sta črna in odtenki vijolične.

Slika 22: Logotip unikatnega nakita Alma (29)

23

3 EKSPERIMENTALNI DEL
3.1 PREDSTAVITEV NAKITA ADRIART
Ideja po samostojnem oblikovanju nakita se je rodila iz želje, da bi ustvarili
nekaj izvirnega in enkratnega. Odločili smo se oblikovati nakit, ki se ne bo
proizvajal industrijsko, v številnih enakih primerkih, ki bi jih nosilo veliko žensk,
ampak bo vsak izdelek unikaten in se bo prilagajal osebnosti posameznega
kupca. Izdelan bo v različnih vzorcih ter pestrih in izrazitih barvah. Oblike bodo
velike in opazne zaradi svoje drugačnosti in nenavadnosti. Po več poizkusih smo
se odločili, da ga bomo izdelovali iz polimerne gline, predvsem iz takoimenovane
Fimo mase.
Ustvarjanje s polimerno glino ima neskončno možnosti. Obstaja ogromno tehnik
izdelave, lahko pa tudi sami raziskujemo in kombiniramo različne tehnike.
Predvsem pa je pri polimerni glini zanimivo to, ker vsakič znova preseneti z
vzorcem, ki nastane in je vedno drugačen. Tako, da je pravzaprav težko narediti
dva povsem enaka vzorca.
Obliko

nakita

tvorijo

različni

geometrijski

liki,

krogi,

kvadrati,

trikotniki,

pravokotniki, vodoravne in navpične linije. Z njimi ustvarjamo detajle in so tako
tudi motivi celotnega nakita predvsem geometrijski in abstraktni, kar še bolj
poudarimo z različnimi kontrastnimi barvnimi kombinacijami.
Ideje za nakit se večinoma rojevajo sproti in jih črpamo iz svoje domišljije. Pri
izdelavi geometrijskih vzorcev si velikokrat pomagamo z skicami na papirju,
katere potem zlagamo in med seboj kombiniramo.
Polimerna glina je mehka za oblikovanje, po strukturi spominja na plastelin. Pri
oblikovanju polimerne gline se uporablja strojček za testenine, nožek in ostali
potrebni dodatki. Oblikovan izdelek se peče na 110 – 130 °C v pečici, da dobi
trdno obliko, potem sledi brušenje z brusnim papirjem da je predmet gladek. Na
koncu vse izdelane oblike še polakiramo. Končnemu izdelku pritrdimo dodatke, ki
so potrebni za uporabnost kot npr. verižico za ogrlico in zaponke za uhane.
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3.1.1 Kolekcija nakita Adriart
Vsi izdelki so ročno narejeni iz polimerne gline in so unikatni. Trenutna ponudba
oz. kolekcije nakita so ogrlice, verižice, uhani in prstani. Nameravamo pa
izdelovati še zapestnice, broške, unikatne posodice za nakit itd.

Slika 23: Ogrlica

Slika 24: Uhani
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Slika 25: Verižica

Slika 26: Medaljon

26

3.1.2 Strateške opredelitve
Pred oblikovanjem celostne grafične podobe blagovne znamke oz. organizacije je
potrebno izbrati ustrezno ime, ker je to najpomembnejši element pojavnosti
znamke. Potrebno je poznati oz. opredeliti njena strateška izhodišča kot so
poslanstvo, vizija in filozofija, oblikovati je treba pozicijsko geslo ter pripraviti
dispozicijo za oblikovanje.

3.1.2.1 Izbira imena
Ime nakita Adriart izhaja iz imena avtorice nakita »Adriana«. Ime smo
preoblikovali tako, da smo zadnje tri črke imena zamenjali z besedo »art«, kar
pomeni umetnost. Tako smo dobili ime, ki ponazarja, da gre za neko vrsto
umetnosti in ne samo za ime avtorja nakita, kot je to največkrat pri podobnih
blagovnih znamkah. Pri bodoči blagovni znamki Adriart gre za oblikovanje
lastnega nakita, ki ga avtorica izdeluje ročno in je vsak izdelek nakita unikaten.
Nakit je izdelan iz polimerne gline, kolekcijo nakita pa sestavljajo predvsem
ogrlice in verižice, uhani in prstani. Adriart nakit je namenjen predvsem ženskam
vseh starosti, ki bi rade imele edinstven nakit in bi z njim izstopale.
»Adriart« nakit je opazen, drzen in drugačen. Je modni nakit, ki privlači
pozornost zaradi svoje barvitosti in nenavadnih oblik in vzorcev.

3.1.2.2 Poslanstvo
Poslanstvo je razlog za obstoj organizacije in je dolgoročno. Razlog za obstoj
organizacije ni samo ustvarjanje dohodka in dobička. Tega ni mogoče ustvarjati,
če z aktivnostjo organizacije, ki jo tvorijo ljudje, ni opravljeno tudi neko
poslanstvo, ki tiči v vrednosti rezultatov te aktivnosti za tistega, ki izdelke,
storitve ali ideje te organizacije koristi. Poslanstvo organizacije je v koristih,
vrednostih in vrednotah, ki jih prinaša okolju v menjavo. Okolja omogočajo
organizaciji obstoj prav zaradi njenega poslanstva (4).

27

Poslanstvo bodoče blagovne znamke Adriart je ustvarjati unikaten ročno izdelan
nakit, ki nudi možnosti izdelave izdelkov po naročilu in željah strank ter strankam
omogoča da s pomočjo nakita »izstopajo« in so »nekaj posebnega«.

3.1.2.3 Vizija
Vizija organizacije je to, kar organizacija želi postati v prihodnosti. Je želena
identiteta organizacije kakršno si v prihodnosti želijo njeni zaposleni, lastniki in
vodstvo in je hkrati motivacija, ki zaposlene žene k boljšemu delu in
spremembam s katerimi želijo to vizijo – cilj tudi doseči (4).
Vizija bodoče blagovne znamke Adriart je pridobivanje vedno večjega kroga
zadovoljnih strank, utrjevanje ugleda, povečanje naročil in ponudbe unikatnega
nakita

(broške,

lasnice,

zapestnice,

unikatne

posodice

za

nakit

itd).

Predstavljanje in prodaja izdelkov nakita na artmarketih in v posebnih trgovinah,
ki zastopajo unikatne stvari. Ciljna skupina so ljudje, ki cenijo ročna dela.

3.1.2.4 Filozofija
Filozofija organizacije pomeni opredelitev etičnih, poslovnih, moralnih norm in
smeri svojega ravnanja. Organizacija s svojo filozofijo opredeli prepričanje, da bo
z načinom svojega delovanja dosegla svoje cilje in svojo prednost v primerjavi z
drugimi konkurenčnimi organizacijami (4).
Filozofija bodoče blagovne znamke Adriart je ponujati unikaten in kakovosten
ročno izdelan nakit.
Vrednote, ki jih bodoča blagovna znamka zasleduje:
•

S prilagajanjem in hitro odzivnostjo ter spoštovanjem dogovorov in obljub
bo blagovna znamka poskušala zadovoljiti potrošnika oziroma poslovnega
partnerja.

•

Blagovna znamka si bo prizadevala uporabljati kakovostne ter okolju in
ljudem prijazne materiale pri izdelavi nakita.
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•

Dodana vrednost bodoče blagovne znamke Adriart so vanj vložene
vrednote, kot so ustvarjalnost, ljubezen, potrpežljivost in natančnost.

•

Kupcem ponuja tudi možnost, da s pomočjo nakita izrazijo svojo osebnost.
Ker je nakit narejen ročno, vsak izdelek zaživi že med samim procesom
oblikovanja.

3.2 OBLIKOVALSKA ZASNOVA

3.2.1 Oblikovanje tipografije
Izbira tipografije je zelo pomembna pri oblikovanju celostne grafične podobe.
Zato smo se za logotip nakita Adriart odločili uporabiti svojo enkratno tipografijo,
ki jo je ustvarjalka nakita izdelala že v času študija v programu za obdelovanje
pisave FontLab.
Tipografija se imenuje Afont, je serifna pisava in že sama po sebi posebna in
unikatna (edinstvena) kot je naš nakit. Deluje mehko in zanimivo, zaradi okrogle
oblike črk, hkrati pa tudi kreativno. Uporabljene so male črke - minuskule.
Prednost izdelane tipografije je tudi v šumnikih (č,š,ž), kar je za slovenski jezik
zelo pomembno.
Pri poigravanju s črko »a« v logotipu, s spreminjanjem njene velikosti, smo
hoteli poudariti veliko začetnico v imenu, vendar se nam je zdelo zanimiveje
izpostaviti samo zadnji del besede ter v imenu poudariti »art«. To varianto smo
tudi sprejeli kot dokončno (skica 3).
Čeprav je tipografija že sama po sebi prepoznavna, smo se odločili da oblikujemo
še simbol, ki bo dal logotipu piko na i.
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Slika 27: Skica 1

Slika 28: Skica 2

Slika 29: Skica 3

Slika 30: Izpis logotipa s povečano črko »a«
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3.2.2 Oblikovanje simbola
Že takoj na začetku smo si zamislili geometrijski grafični simbol, ki bo asociiral
na geometrijske oblike nakita in bo enostaven, preprost in hitro zapomnljiv.
Najprej smo s svinčnikom skicirali nekaj različnih simbolov iz geometrijskih likov,
katere največ uporabljamo v samem nakitu. Nato smo ugotovili, da naj bi simbol
poudaril predvsem osnovno obliko nakita, ki je večinoma okrogla. Usmerili smo
se na to zamisel in skicirali vse okrogle oblike nakita, kot so največkrat ogrlica,
zapestnica in prstan. Ugotovili smo da bi simbol najbolj ustrezal obliki očesa.
Čeprav je oblika stilizirana in deluje abstraktno, kljub temu nazorno predstavlja
temeljno obliko okroglega nakita - dvodimenzionalna oblika ki lahko predstavlja
ogrlico, prstan, zapestnico itd. (skica 4).
Oblika simbola je sestavljena iz dveh ovalnih oblik in je zelo enostavna, kar smo
tudi želeli.

Slika 31: Skica 4
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3.2.3 Določitev končne oblike logotipa s simbolom
Računalniško smo izdelali različne postavitve logotipa in simbola v črno beli
varianti, da bi izbrali najprimernejšo izvedbo.

Slika 32: Različne postavitve logotipa s simbolom

Simbol smo najprej postavili levo pred logotip, potem smo mu želeli malce
spremeniti smer in smo ga priključili desni strani logotipa. Nato smo postavili
simbol še sredinsko nad logotip, vendar smo mu tukaj spremenili smer v
pokončno obliko. Čeprav deluje zanimivo, simbol izgubi svoj pravi pomen in ne
asociira na obliko nakita. Tako se nam je zdela najbolj ustrezna oblika simbola
postavljena horizontalno in sredinsko nad logotipom (slika 33).
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Slika 33: Izbrana postavitev logotipa z simbolom

3.2.3.1 Podnaslov logotipa »Unikatni nakit«
Za boljšo prepoznavnost nove blagovne znamke, ki se ukvarja z izdelavo
unikatnega nakita, smo logotipu in imenu Adriart dodali še podnaslov »unikatni
nakit«. S tem podnaslovom je tako kratko in jasno nakazana naša dejavnost, kar
je pomembno zlasti v začetku uvajanja nove blagovne znamke.
Za sekundarno tipografijo smo izbrali geometrijsko pisavo Bank Gothic Light BT,
ki je linearna z enako debelimi potezami, ima enak tehnični slog in je enostavna.
Je nasprotna primarni pisavi, ki je serifna in se tako dobro ujema s primarno
pisavo. Pisava vsebuje šumnike kar je izrednega pomena za uporabo pri
vsebinah v slovenskem jeziku.

Slika 34: izbrana pisava podnaslova logotipa

3.2.3.2 Izbira barvne kombinacije
Kot tipografija so tudi barve zelo pomembne pri oblikovanju logotipa s simbolom,
ker vplivajo na sporočilnost in razločnost (berljivost) in mora biti zato barva
premišljeno izbrana. Že od vsega začetka smo načrtovali logotip s simbolom v
dveh barvah, ker smo želeli, da bi bila bolj opazna. Pri nakitu uporabljamo
kontrastne barvne kombinacije, zato smo hoteli tudi tukaj doseči enak učinek.
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V črno beli kombinaciji logo sicer deluje elegantno, vendar pa je za bodočo
blagovno znamko Adriart, ki odraža barvitost in asociira na kreativnost, preveč
pust in nezanimiv. V logotipu smo želeli izpostaviti besedo »art« - umetnost tudi
z barvo, da bi v povezavi s simbolom takoj predstavljala nakit. Zato smo se
odločili vključiti še eno barvo, ki bo delovala pozitivno, toplo, živahno in bo
simbolizirala veselje. Izdelali smo nekaj različnih odtenkov oranžne in rdeče
barve v kombinaciji s črno barvo da bi izbrali najprimernejšo barvno kombinacijo.

Slika 35: Primeri logotipa s simbolom v različnih barvnih kombinacijah

Izbrali smo črno barvo, ki deluje močno in elegantno in temnejši odtenek
oranžne barve, ki deluje toplo, kreativno ter odraža energično in optimistično
osebnost, podobno kot nakit. Kombinacija teh dveh barv je kontrastna, deluje
skladno, čitljivo in zapomnljivo.

Slika 36: Izbrana barvna kombinacija za končni logotip s simbolom
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3.2.3.3 Likovna analiza končnega logotipa s simbolom

Slika 37: Konstrukcijska mreža logotipa s simbolom

Slika 38: Logotip in simbol v trikotniku
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Funkcionalna izraznost
Logotip s simbolom elegantno, simbolno, prepoznavno identificira izdelek umetne
obrti kot je npr. glina, keramika, steklo, baker, srebro, zlato itd.
Kompozicijski elementi
Elementi kompozicije so sestavljeni v vizijo oblike pokončnega trikotnika.
Vizualna simetrija odraža likovno stabilnost kompozicije. Sestavni elementi so
uravnoteženi. Zgoraj lociran simbolni znak je stabilno podprt s spodaj lociranim
tekstualnim podstavkom (logotipom) in to učinkuje kot usklajena grafična celota.
Pokončen trikotnik z vrhom navzgor ustvarja smer, ki kaže pozornost k
glavnemu motivu in je v središču pozornosti (kompozicije).
Simetrija, ravnovesje
Simbol lebdi, kar predstavlja svobodo, lahkotnost, hkrati pa učinkuje kot akcent
in tako dominira. Je element, ki je v središču pozornosti, deluje simetrično, saj
sta njegova leva in desna polovica zrcalno enaki. Pri logotipu je leva pozicija
močnejša, desna pa šibkejša. Na levi strani imamo 4 črne črke, na desni pa 3
oranžne. Delno optično asimetrijo črk logotipa uravnovesi podvojena masa
povečanega »a« - ja in oranžna barva, ki zbudi več pozornosti.
V trikotniku je vključena simetrija v asimetriji, ker imamo na levi strani štiri črne
črke, na desni pa tri oranžne, ki so v razmerju 4:3. Čeprav je črnih črk več, 3
oranžne črke zbudijo več pozornosti zaradi barve in povečane črke »a«. Po logiki
ravnotežja to funkcionira kot čista simetrija.
Barva
Črno oranžna kompozicija je kontrastno dvobarvna. Vizualno večjo težo črne
barve odtehta oranžna intenzivnost in plemenitost.
Oblika elementov, ritem
Priostrena ovalna oblika simbolnega znaka s koničastimi zaključki je ekvivalentno
izražena tudi s konicami elementov črk logotipa.
Pri logotipu opazimo tudi nasprotne lastnosti, debele in tanke poteze črk ter
serifno pisavo in pisavo brez serifov.
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Ritem opazimo kot stopnjevanje presledka med črkami, ki postopoma narašča na
levi strani logotipa in se enako ponovi tudi na desni strani logotipa. Odnos širše –
ožje se stopnjuje pri simbolu in praznini v njem ter med elementi logotipa in
simbola.
Vizualne iluzije
Simbolni znak sugerira vizijo kompozicije dveh prstanov, zapestnic ali ogrlic.
Topla oranžna barva s sestavnim bogastvom rdeče, oranžne in tople bele izraža
plemenitost zlate kovine.

3.3 UPORABA CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE

3.3.1 Logotip s simbolom
3.3.1.1 Barvni sistem
Kot osnovni barvi se uporabljata črna in oranžna barva. Barvni sistem je določen
po barvni lestvici Pantone, podane so tudi CMYK in RGB vrednosti.

Slika 39: Barvni sistem
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3.3.1.2 Tipografsko okolje
Za primarno pisavo se uporablja unikatna pisava Afont, s katero je v logotipu
izpisano ime nakita in bodoče blagovne znamke. Pisava Afont se lahko uporablja
tudi za izpostavljanje teksta ali za naslove.
Sekundarna pisava je Bank Gothic Light BT. Z njo je izpisan podnaslov logotipa
in se lahko uporablja tudi za ostalo tekstovno gradivo.

Slika 40: Primarna in sekundarna tipografija

3.3.1.3 Pojavne oblike logotipa s simbolom

Slika 41: Primarna pojavna oblika (barvna)
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Slika 42: Pozitiv logotipa s simbolom

Slika 43: Negativ logotipa s simbolom

3.3.2 Komunikacijska sredstva
Za potrebe komuniciranja z javnostjo mora vsako podjetje oz. blagovna znamka
imeti dobro in premišljeno oblikovano vizitko, dopisni list in pisemsko ovojnico. Z
oblikovanjem moramo doseči čim večji učinek in enotnost. To dosežemo s
ponavljanjem značilnih barv in oblik.
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3.3.2.1 Vizitka
Vizitka je dimenzije 90 x 50 mm in je oblikovana obojestransko. Na sprednji
strani vizitke je na sredini logotip s simbolom in podnaslovom. Hrbtna stran
vizitke je v oranžni barvi, malo večji simbol pa v beli barvi. Pod simbolom so
izpisanimi podatki v beli barvi in so vsi skupaj spet postavljeni sredinsko.

Slika 44: Sprednja in hrbtna stran vizitke

3.3.2.2 Dopisni list
Dopisni list je dimenzije 210 x 297 mm. Logotip s simbolom in podnaslovom je
na listu zgoraj in je sredinsko poravnan. Na spodnjem delu lista se simbol ponovi
v večji obliki, vendar svetlejši oranžni barvi. V nogi so na oranžni pasici osnovni
podatki (slika 45).
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Slika 45: Dopisni list

41

3.3.2.3 Pisemska ovojnica
Dimenzija pisemske ovojnice je 210 x 110 mm. Logotip s simbolom in
podnaslovom je postavljen v levem zgornjem kotu ovojnice. Zavihek ovojnice, na
katerem so izpisani osnovni podatki, je obarvan oranžno. Pod njim pa se pojavi
še malo večji simbol v svetlejši oranžni barvi.

Slika 46: Sprednja in zadnja stran pisemske ovojnice
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3.3.3 Embalaža
Če izdelujemo unikatni ročni nakit, se je treba zavedati, da je zelo pomembna
tudi embalaža. Zato je primerno, da je prav tako izvirna in ročno izdelana, vsaj v
začetku, dokler se prodaja ne razvije in ne razširi. Namen embalaže ni samo da
zaščiti izdelek, ampak je pomemben tudi njen estetski izgled. Kakor obleka
naredi človeka, tako embalaža ustvari blagovno znamko.
Ker bo nova blagovna znamka v začetku dana na tržišče v manjših količinah,
bomo tudi embalažo izdelovali sami, da bi privarčevali pri finančnih izdatkih.
Dizajn embalaže je podoben torbici z ročajem, ki je izrezan v obliki simbola
nakita Adriart. Izdelali smo dve različni dimenziji. Večjo za ogrlice in komplete
nakita, manjšo pa za posamezne izdelke, kot so uhani, prstani, medaljončki in
drugo. Uporabili smo črn karton gramature 220 g/m2. Ena stranica škatle je
zalepljena, druga, kjer se bo škatla odpirala in zapirala, pa je zavezana z oranžno
vrvico, ki se barvno ujema z logotipom in simbolom. Na sredini sprednje strani
embalaže je nalepka z logotipom in simbolom nakita Adriart.
Škatle so priročne in uporabne tudi kot darilna embalaža, oblikovane so kot
torbice z ročajem za lažje prijemanje. So izvirne, drugačne, moderne in zato
omogočajo večjo prepoznavnost izdelkov bodoče blagovne znamke.

Slika 47: Fotografija embalaže za nakit
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3.3.4 Predstavitvena zgibanka
Predstavitvena zgibanka je tiskovina namenjena predstavitvi izdelkov nakita
Adriart. V njej so fotografski posnetki nekaj kosov nakita iz kolekcije, kontaktni
podatki in naslov spletne strani. Zgibanka je velikosti 70 x 60 mm, zato je zelo
priročna in uporabna tudi kot priloga k (darilni) embalaži za nakit.
Namen uporabe zgibanke je promocijski. Namenjena je potencialnim kupcem, ki
obiskujejo trgovine ali stojnice, kjer so predstavljeni ročno oblikovani izdelki.
Obiskovalci bi v zgibanki lahko takoj videli vse primerke nakita, ki ga izdelujemo.
V kolikor nakit pritegne njihovo pozornost, si ostalo celotno kolekcijo lahko
pogledajo na spletni strani in potem z nami kontaktirajo.

Slika 48: Predstavitvena zgibanka
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3.3.5 Spletna stran
Spletno stran nakita Adriart smo izdelali na osnovnem tečaju izdelave spletne
strani v označevalnem jeziku HTML5 in jeziku za oblikovanje spletnih strani
CSS3. Ker se izdelave spletne strani še učimo je Adriart spletna stran oblikovno
zelo enostavna ampak pregledna.
Namen spletne strani je predvsem, da prikaže fotografije kolekcije nakita Adriart,
saj je v današnjem času to eden pomembnejših načinov predstavitve in ponudbe
izdelkov. Obiskovalec spletne strani si lahko v miru ogleda fotografije izdelkov, ki
so razporejene po skupinah (ogrlice in verižice, uhani in ostalo). Spletna stran pa
poleg fotografij kolekcije vsebuje še kratke informacije o nakitu in avtorju ter
kontaktni obrazec.

Slika 49: Začetna stran spletne strani
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Slika 50: Spletna stran – kolekcija

Slika 51: Spletna stran – fotografija ogrlice
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3.3.6 Ostale aplikacije

Slika 52: Sprednja in zadnja stran etikete za nakit

Slika 53: Primer reklamne table
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Slika 54: Primer stojnice

Slika 55: Primer oglasnega panoja
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Slika 56: Primer skodelice

Slika 57: Primer ženskih majic

49

4 RAZPRAVA Z REZULTATI

Izdelava logotipa s simbolom in celostne grafične podobe ni bila lahka.
Prednost vidimo v tem, da smo imeli pri oblikovanju celostne grafične podobe
popolnoma proste roke, saj smo jo oblikovali zase in smo jo tako lahko prilagodili
svojim željam in potrebam.
Uporabili smo svojo unikatno tipografijo in oblikovali ustrezen in enostaven
simbol za nakit. Simbol smo postavili na sredino nad logotip in s tem ustvarili
kompozicijo v obliki trikotnika, s katero smo dobili usklajenost vseh elementov.
Ugotovili smo, da logotip s simbolom najbolje učinkuje v dveh barvah, s katerima
smo ustvarili kontrastnost, efektnost ter prepoznavnost logotipa in simbola.
Definirali smo še uporabo logotipa in simbola. Zaključimo lahko, da smo
oblikovali logotip s simbolom, ki deluje zanimivo in sodobno in, kar je
najpomembnejše, nazorno predstavlja nakit in ustvarjalnost. Prav tako je
primeren za uporabo v tiskanih in elektronskih medijih.
Ker logotip s simbolom postane učinkovit šele, ko ga vključimo v ostale elemente
celostne grafične podobe in ga s komunikacijskimi sredstvi predstavimo javnosti,
smo poleg osnovnih komunikacijskih sredstev oblikovali še različne primere
logotipa s simbolom, namenjene promociji, kot so npr. stojnica za nakit Adriart,
reklamna tabla (trgovinica), oglasni pano (plakat) za nakit, majice in skodelice.
Ročno smo izdelali tudi svojo embalažo za nakit in smo z rezultatom zadovoljni,
saj smo tudi tukaj ustvarili nekaj drugačnega in edinstvenega. Predstavitvena
zgibanka in spletna stran sta izdelani z namenom čim boljše predstavitve
izdelkov nakita in sta enostavni, praktični in uporabni predvsem pri promociji
nakita Adriart.
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5 ZAKLJUČEK

V diplomski nalogi smo nakazali, kaj vse je potrebno za dobro predstavitev
našega unikatnega nakita (ogrlic, uhanov, prstanov...), za komunikacijo s
potrošniki ter za izdelavo celostne grafične podobe.
Na osnovi teoretičnega znanja, ki smo ga uporabili v tem diplomskem delu, je
bilo mogoče oblikovati tako grafično podobo da bo lahko konkurirala podobnim
blagovnim znamkam, ki se prav tako ukvarjajo z izdelavo unikatnega nakita.
Oblikovanje celostne grafične podobe blagovne znamke je zahtevna naloga, ki
poteka v več korakih. Namenili smo ji veliko časa, ker smo želeli doseči izvirnost,
domiselnost in enostavnost. Uporabili smo lastno, inovativno tipografijo za
logotip in oblikovali enostaven in opazen, ustrezen simbol, ki sta glavna
elementa lastne celostne grafične podobe.
Spoznali smo, da je poleg oblikovanja celostne grafične podobe pomembno
raziskati in opredeliti tudi strateška izhodišča, da bi na tržišču uspeli kot nova
blagovna znamka. Tako smo zanjo izbrali ustrezno ime, opredelili svojo vizijo in
filozofijo

ter

utemeljili

njeno

poslanstvo.

Oblikovali

smo

tudi

osnovna

komunikacijska sredstva, vizitko, dopisni list in pisemsko ovojnico.
Izbira oblikovalcev unikatnega nakita je dokaj velik in zato je bilo pomembno, da
bi izdelali tako celostno grafično podobo, s katero bi izstopali. Lotili smo se celo
ročne izdelave embalaže, saj se nam zdi pomembno, da je nakit shranjen v lepi
in priročni embalaži. Mislimo, da smo izdelali takšno, ki je po obliki posebna,
privlačna za kupce in nas razlikuje od drugih izdelovalcev ter poudarja vrednost
nakita. Da bi nakit čim bolje predstavili, smo izdelali še enostavno spletno stran.
Od tiskovin pa smo oblikovali predstavitveno zgibanko, ki je zelo priročna in
uporabna za informiranje javnosti o izdelkih.
V tem diplomskem delu smo uporabili vso potrebno znanje in teorijo ter
oblikovali celostno grafično podobo. Tako smo ustvarili temeljne pogoje za
predstavitev in uveljavljanje nove lastne blagovne znamke.
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