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IZVLEČEK
Dober izdelek ali storitev, njegova dostopnost in privlačne cene v današnjem času niso dovolj,
da podjetje izdelek oziroma storitev tudi proda. Bistveno je komuniciranje s sedanjimi in
možnimi bodočimi kupci. Blagovno znamko moramo prilagajati njihovim željam in
potrebam. Celostna grafična podoba ima pri tem pomembno vlogo, saj si bodo stranke preko
nje ustvarile dober ali pa slab vtis. Konkurenca je vse intenzivnejša, zato moramo biti
drugačni in predvsem boljši.
Celostna grafična podoba je vizualni del podobe podjetja. Sestavljena je iz več elementov, kot
so: logotip in simbol, črkopis in tipografija, barv, pozicijskega gesla itd.
V diplomski nalogi sem opisala elemente celostne grafične podobe in uporabo le teh pri
blagovni znamki Popikoki.
Bistvo vsebine diplomskega dela je:
-

predstaviti referenčni trikotnik
opredeliti celostno grafično podobo
analizirati nastanek CGP blagovne znamke Popikoki
ugotoviti, kakšno mnenje ima ciljna skupina o blagovni znamki Popikoki

Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in praktični del. V prvem delu diplomskega dela
sem predstavila celostno grafično podobo in njene elemente. Predstavila sem tudi blagovno
znamko Popikoki, njen nastanek in vizijo. V praktičnem delu sem predstavila prenovljeno
podobo Popikoki blagovne znamke.
Ključne besede: celostna grafična podoba, logotip, blagovna znamka, malo podjetje, vizija.
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ABSTRACT
A good product or a service, its availability and attractive prices, are not ensuring that the
company product or service will be selling well. Communication with current and potential
customers plays an essential role. The brand has to be adapted to their needs and desires.
Corporate visual identity plays an important role, as customers will build a good or bad
impression through it. Competition is intensifying, so we have to be different and especially
better than the rest.
Corporate identity is the visual representation of the company. It consists of several elements,
such as logo and symbol, lettering and typography, color, positioning password, etc.
In my diploma I will describe the elements of corporate visual identity and use of these
trademarks in Popikoki brand.
I will focus to:





present a reference triangle
identify the corporate visual identity
analyze the development of the corporate visual identity of Popikoki brand
determine the audience’s perception of the Popikoki brand.

The diploma is divided into theoretical and practical part. In the first part I will present the
corporate image and its elements, the Popikoki brand, its origins and vision. In the practical
part I will demonstrate a renewed image of Popikoki brand.

Key words: corporate visual identity, logo, brand, small business, vision.
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1. UVOD
V diplomskem delu bom predstavila celostno grafično podobo, ker menim, da je ta v podjetju
zelo pomembna. Podjetja se morajo prilagajati spremembam v okolju, v katerem se nahajajo.
Ker se dandanes trendi ves čas spreminjajo, se mora prilagajati tudi celostna grafična podoba.
Podjetje si mora ustvariti takšno celostno grafično podobo, ki bo razpoznavna in boljša od
drugih.
Veliko podjetij nima dodelanih celostnih grafičnih podob. Razlogi za to so velikokrat
finančni, včasih pa podjetje zapade v svojo rutino dela in se na ključne vizualne elemente ne
ozira, dokler jih ne povozi konkurenca. Mnoga podjetja se ne zavedajo, da z dobro celostno
grafično podobo pridobijo na identiteti podjetja in na imidžu.
Blagovna znamka Popikoki do sedaj še ni imela celostnega grafičnega priročnika, vendar so
vsebine nastajale sproti in po potrebi. Ker precej koščkov te sestavljanke še manjka, jo želim
dopolniti, da bo blagovna znamka lahko izkoristila svoje potenciale.

1.1.

Opredelitev predmeta raziskovanja

Do jasne podobe v današnjem svetu ni lahko priti, kaj šele, da bi jo dolgoročno ohranjali. Zelo
hitro se vse spreminja, tako okolje, kot organizacije, ki skušajo v teh okoljih uspešno krmariti.
Celostna vizualna podoba je zelo pomembna, žal pa veliko podjetij grafični podobi posveča
premalo pozornosti. Elementi grafične podobe so prvi vtis, s katerim poslovni partnerji, kupci
in drugi pridejo v stik z neko blagovno znamko oziroma podjetjem in je pomemben del
identitete. Elementi celostne grafične podobe predstavljajo blagovno znamko in hkrati o njej
ustvarjajo imidž. Z dobro grafično podobo vas bodo kupci hitreje prepoznali, zato je
pomembno, da se celostne grafične podobe lotimo resno in strokovno.
Danes se pogosto pojavlja, da podjetje izdela neko celostno grafično podobo, kasneje pa se
izkaže, da ta ni primerna in ne daje podjetju prave identitete. Takrat si je potrebno postaviti
vprašanje: »Spremeniti ali izdelati povsem novo celostno grafično podobo?«. Dobra celostna
grafična podoba pripomore k temu, da si podjetje pridobi konkurenčno prednost, kar pa je v
današnjem času zelo pomembno.
Predmet raziskovanja je pomen celostne grafične podobe (v nadaljevanju CGP) pri
komuniciranju z okoljem. Pri vsebini diplomske naloge sem izhajala iz delovanja blagovne
znamke Popikoki, ki ponuja svoje izdelke večinoma na slovenskem trgu. Izhajala sem iz
slabosti starega logotipa in ponudila nove rešitve.

1.2.

Namen, cilji in osnovne trditve diplomskega dela

Namen diplomskega dela je prikazati, kako se lotiti oblikovanja CGP na dejanskem primeru
blagovne znamke Popikoki. Na osnovi rezultatov pridobljenih v anketi želim prikazati, kako
lahko izboljšamo blagovno znamko in njeno CGP. Moj namen je tudi razširiti svoje znanje.
Cilji diplomskega dela so:
-

predstaviti blagovno znamko Popikoki in na podlagi njihovega poslanstva izdelati
celostno grafično podobo
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-

predstaviti bistvo referenčnega trikotnika (realna identiteta, imidž, simbolni identitetni
sistem)

-

opredeliti celostno grafično podobo (elemente CGP, razloge za spremembo, strateške
opredelitve)

-

analizirati postopek snovanja CGP blagovne znamke Popikoki

-

ugotoviti, kakšno mnenje ima ciljna skupina o blagovni znamki Popikoki na splošno
in o njeni celostni grafični podobi

Trditev diplomskega dela je, da podjetja s svojo CGP postanejo prepoznavna, učinkoviteje
komunicirajo in sodelujejo s potrošniki in okoljem. CGP v komunikaciji na trgu v veliki meri
prispeva k uspešnosti in prepoznavnosti podjetja.

1.3.

Predpostavke in omejitve raziskave

Konkurenca v tekstilni industriji je čedalje močnejša, veliko grožnjo predstavljajo predvsem
vzhodne dežele s svojo cenejšo delovno silo in surovinami. Če pa želimo ostati konkurenčni
in biti korak pred drugimi, je potrebno nenehno spremljati razmere na trgu. Tudi uporabniki
so vedno bolj informirani in imajo večja pričakovanja. Podjetja se jim morajo približati,
povečati prepoznavnost in posledično prodajo ter tržni delež. Podjetje ustvarja prepoznavnost
med drugim tudi s svojo CGP, kateri je potrebno nameniti veliko pozornosti, saj je njen
pomen večji, kot si mnoga podjetja predstavljajo.

1.4.

Predvidene metode raziskovanja

Raziskavo bom pričela z opredeljevanjem osnovnih pojmov CGP, nato pa s pomočjo
anketnega vprašalnika ugotovila, kakšno mnenje imajo stranke o blagovni znamki Popikoki in
njeni CGP.
V diplomski nalogi bom uporabila predvsem deskriptivni pristop, ki daje prednost opisu
dejanskega stanja v podjetju, v okviru tega pristopa pa bosta uporabljeni metoda deskripcije in
komparativna metoda. Z metodo deskripcije, ki pomeni opisovanje dejstev, procesov in
pojavov, bom predstavila CGP s pomočjo strokovne literature domačih in tujih avtorjev,
nekatere podatke pa bom pridobila znotraj podjetja. Prav tako bom uporabila metodo
viharjenja možganov oziroma »brainstorming« in znanje, ki sem ga pridobila na predavanjih.
S komparativno metodo oziroma s primerjavo teorije s prakso pa bom primerjala definicije
različnih avtorjev na temo CGP.
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2. TEORETIČNI DEL
2.1.

Pojem celostne grafične podobe

V vsakodnevne poslovne pogovore se pogosto vpletajo izrazi kot so imidž podjetja, imidž
izdelkov, identiteta blagovne znamke, celostna podoba vidnih komunikacij in celostna
grafična podoba. Za isto stvar se uporabljajo različni, včasih tudi napačni ali nenatančni
izrazi. Da bi lažje razumeli vlogo in pomen celostne grafične podobe je potrebno najprej
spoznati osnovne pojme.

2.2.

Referenčni trikotnik

Referenčni trikotnik Richarda in Ogdena (Repovš 1995, 16), ki sta ga avtorja prvič predstavila
leta 1936, dobro prikazuje odnose med tremi ključnimi dejavniki, ki opredelujejo organizacijo
v njenem okolju in odločajo o njeni uspešni menjavi s potrošniki. Ti dejavniki so imidž
organizacije, identitetni sistem in realna identiteta organizacije.
V prirejeni obliki referenčni trikotnik vzpostavlja odnose med organizacijo, njenim imidžem
in CGP kot ključnimi stvarmi, ki odločajo o ekvivalentni menjavi izdelkov, storitev ali idej, ki
jih ustvarjajo organizacije. Vsaka organizacija ima svojo identiteto, imidž v očeh ljudi iz
svojega notranjega ali zunanjega okolja in simbolni identitetni sistem (Repovš 1995, 16).

Slika 1: Referenčni trikotnik organizacije

Vir: Repovš, 1995, 16.
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2.2.1. Realna identiteta podjetja
Realna identiteta podjetja je njegova zgodovina in razvoj, stroji in naprave, zaposleni s
svojimi kompetencami, stavbe, način organiziranosti in vodenja ter vedenje zaposlenih znotraj
in zunaj podjetja.
Identiteta pomeni seštevek vseh poti, ki jih izbere podjetje, da bi opravljalo svoje poslanstvo
in se identificiralo pri vseh svojih javnostih. Je edinstvena sposobnost podjetja, celoten splet
izkušenj, spretnosti, znanj, talentov, ki razlikujejo eno podjetje od drugega in določajo
njegovo sposobnost ustvarjanja vrednosti na njemu lastne načine (Repovš 1995, 17).
Po mnenju Olinsa (1992, 29) je identiteta podjetja več kot le zbir njegove predstavitve in
pravi, da je »korporativna identiteta v bistvu vse, kar organizacija dela ves čas«.
Del realne identitete podjetja je njegovo okolje, ki podjetju omogoča obstoj in vpliva na
njegovo osebnost. Vsako podjetje ima svojo realno identiteto tisti trenutek, ko realno obstaja.
Podjetje brez identitete ne obstaja. Identiteta podjetja je nekaj samosvojega in pomeni
individualnost podjetja, saj je po njej podjetje prepoznavno (Repovš 1995, 17-18).
Birkigt in Stadler pravita, da identiteto organizacije sestavljajo (Snoj, Gabrijan 2007, 70-71):
-

osebnost organizacije (zgodovina in sedanjost glede njenih človeških in drugih
resursov, poslanstvo, cilji, vloga v družbi...),

-

obnašanje organizacije,

-

pojavnost organizacije,

-

komuniciranje organizacije.

2.2.2. Imidž
Ideja o imidžu se je prvič pojavila v pedesetih letih, ko je David O'Gilvy govoril o tem, da
potrošniki ne kupujejo izdelkov, ampak blagovne znamke. Idejo o nekakšni osebnosti
blagovnih znamk so kmalu prenesli na podjetja. Raziskovalci in komunikologi ter managerji
so se začeli resno ukvarjati z imidžem podjetij (Repovš 1995, 18).
V Leksikonu Cankarjeve založbe definicija imidža pravi, da je imidž z oglaševanjem in javno
poročevalsko službo ter v okviru odnosov z javnostmi ustvarjen vtis, ki se kot trdna predstava
povezuje z določeno osebo ali stvarjo. Razni avtorji navajajo podobne opredelitve pojma
imidž:
-

je celoten vtis, prepričanje in občutek, ki jih ima posameznik o podjetju (Dowling,
1994, 8),

-

je način, kako posameznik zaznava podjetje ali njegove izdelke (Kotler, 2004, 326),

-

je podoba podjetja v očeh drugih in ga je treba ločiti od identitete, ki pomeni
samopodobo podjetja (Birkigt, Stadler, Funck, 1994, 28),

-

je skupek vsega, kar se o neki organizaciji misli in občuti, je sistem slik, oblikovan
skozi vedenje subjekta in izoblikovan iz občutkov, mišljenj, asociacij, idealov in želja.
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Predstavlja odraz zavestnih in podzavestnih stanj posameznikov, v katerih nastaja
(Repovš, 1995, 18).
Imidž predstavlja osebe, javnosti ali dela javnosti o objektu ali subjektu in je vtis, ki ga na
osnovi sprejetih signalov oblikuje njegov prejemnik. Je pa tudi pojem, ki obsega vse, kar se o
neki organizaciji misli in občuti. Je sistem slik, oblikovan skozi vedenje subjekta in
izoblikovan iz občutkov, mišljenj, želja in idealov ter asociacij. Je tudi odraz zavestnih in
podzavestnih stanj posameznikov, v katerih nastaja. Zato je imidž dinamičen pojem, ki se
vzdržuje in spreminja (Repovš 1995, 18).
Imidž ima svoj razvoj in prehaja skozi več stopenj. Ima sicer značilnosti trajnosti in
stabilnosti, vendar je možno nanj vplivati. Mnogo bolje je, da ima podjetje že v fazi vstopa v
novo okolje izdelan koncept svojega ciljnega imidža. V tem primeru bodo vse aktivnosti
ciljno naravnane in bodo prispevale k nastajanju ugodnega, jasnega in primernega imidža
podjetja. Sčasoma postaja imidž podjetja vse bolj toga postavka v glavah javnosti in dobi
značaj stereotipa, kar je kasneje zelo težko in drago spremeniti na bolje. Z imidži, ki si jih
ljudje ustvarijo v mislih, postajajo podjetja in njihovi izdelki boljše ali slabše pozicionirani
(Snoj, Gabrijan 2002, 233).

Slika 2: Identiteta in imidž organizacije

Vir: Snoj, Gabrijan 2002, 235.
2.2.3. Simbolni identitetni sistem
Simbolni identitetni sistem posredno predstavlja podjetje, ustvarja o njej impresijo, imidž in
mnenje. Simbolni identitetni sistem je realna identiteta podjetja in je prevedena na simbolno
raven. Sestavljajo ga verbalni in grafični simboli, barve, črkopisi in ostale likovne strukture,
ki so razporejene po površinah komunikacijskih sredstev na samosvoj, prepoznaven in
razlikovalen način (Repovš 1995, 21).
S simbolnim identitetnim sistemom se zaključuje referenčni trikotnik, ki ga opisujemo. Odnos
med realno identiteto podjetja in njeno simbolizirano sliko, simbolno identiteto je resničen, če
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so načrtovalci in snovalci simbolnega identitetnega sistem uspeli postaviti zrcalno realno
identiteto podjetja v znake, barve in ostale likovne strukture.
Realna identiteta podjetja je lahko slaba ali dobra, imidž pa je lahko slabši ali boljši od realne
identitete. Simbolni identitetni sistem je strateško načrtovan ali pa je nastajal stihijsko. Lahko
pripomore k dobremu ali slabemu imidžu podjetja. Kadar odnosi med referenčnimi točkami
(realno identiteto, imidžem in simbolnim identitetnim sistemom) niso resnični, ustrezni ali
pravilni, bo imelo podjetje težave na trgu in s svojim obstojem.
Če je imidž podjetja slabši od njegove realne identitete, od tega, kar podjetje je, bo podjetje
težko in le z velikimi napori dobilo pravično plačilo za svoje izdelke, storitve ali ideje.
Simbolna identiteta, ki je lažna in ne kaže prave slike srednosti podjetja, bo organizaciji
izoblikovala neustrezen imidž (Repovš 1994, 22).

2.3.

Opredelitev pojma celostne grafične podobe

Pri oblikovanju CGP podjetja in blagovne znamke veljajo posebne zakonitosti. Podjetje in
blagovna znamka imata svojo realno identiteto, svoj imidž in svojo CGP. CGP podjetja ni
nujno enak CGP blagovne znamke ampak se lahko razlikujeta.
Opredelitve elementov CGP se od avtorja do avtorja ne razlikujejo veliko. Če združimo vse
opredelitve, lahko ugotovimo, da so osnovne stalnice CGP podjetja ime, pozicijsko geslo,
simbol in logotip, črkopis in tipografija ter barvni sistem.
Te stalnice CGP morajo biti opredeljene za pojavljanje na vseh komunikacijskih sredstvih
(vizitke, dopisni papir, pisemske ovojnice, letaki ...), oznakah (na stavbah ali parkirišču
organizacije ...), uniformah zaposlenih, promocijskih darilih, vozilih podjetja...
CGP mora izhajati iz našega poslanstva in vizije ter mora odsevati naš slog, prepričanja,
vrednote, ideale in filozofijo. Pri iskanju imena, simbola, logotipa in slogana moramo veliko
pozornosti posvečati prav simboliki. Blagovna znamka ni zgolj predmet označevanja, vendar
mora vzbuditi zanimanje in pozornost, željo in navdušiti za akcijo. Privlačna mora biti za oko
in uho, izražati pa mora osnovno idejo in imeti trajnejšo vrednost, saj le tako lahko postane
zvezda stalnica v poslovnem svetu (Korelc, 2000).
Podjetja želijo biti čim bolj enostavna in razumljiva svojim ciljnim odjemalcem, zato je
oblikovanje CGP zelo pomembno. Porabnikom želijo zagotoviti čim lažje prepoznavanje
podjetja ali blagovne znamke. Podjetja želijo simbolizirati svoja prepričanja in vrednoste, zato
da lahko vsakdo, ki dela v tem podjetju, deli enake vrednote znotraj, kot tudi zunaj podjetja.
Ne smemo pa pozabiti, da se podjetje s svojo CGP razlikuje od ostalih konkurentov na trgu.
Izdelava CGP je obsežno delo. Najprej moramo dobro premisliti o želeni bodoči identiteti in
podobi podjetja. Še pred tem pa moramo opraviti obsežno raziskovalno delo. Ugotoviti
moramo identiteto podjetja in podobo, kot jo vidi javnost. Pregledati moramo vse elemente
simbolnega identitetnega sistema podjetja. V končno obliko jo postavljajo oblikovalci v
sodelovanju z drugimi. S takšnim projektom morajo biti seznanjeni vsi zaposleni, saj so le ti
del identitete in morajo biti motivirani za njen nastanek in uporabo. Oblikovalec CGP mora
poznati proizvode podjetja, storitve, kupce in konkurente, saj lahko le na tak način dosežejo
učinkovit grafično-identitetni sistem. Logotip je pomembno dosledno uporabiti na vseh
komunikacijskih orodjih, kjer je le to mogoče, saj prepoznavem logotip pomaga pri
vzpodbujanju potrošnika k nakupu.
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2.4.

Sprememba celostne grafične podobe

CGP je grafično-vizualna identiteta podjetja. Namenjena je tržnemu komuniciranju in vpliva
na zavedanje o obstoju podjetja. CGP je pomembna za prepoznavanje podjetja v javnosti.
Marsikdaj v življenjskem obdobju podjetja pride do potrebe o spremembi CGP. Repovš
(1995, 24-25) meni, da moramo o spremembi CGP premisliti v naslednjih situacijah:
-

Ko se podjetja združujejo ali menjajo lastnike je velikokrat posledica tega menjava
proizvodnih programov, dobaviteljev, uporabnikov, nastajajo večja oz. manjša
podjetja z novimi identitetami. Pogosto so spremembe nujne iz formalnopravnih
razlogov. Staro ime ali CGP pa mogoče ne predstavljata več nove celote.

-

Ko novo vodstvo podjetja želi s prenovljeno CGP pokazati nov začetek z aktivnejšo,
napadalno politiko. To lahko obsega le nekaj sprememb ali celotne prenove CGP.

-

Če je podjetje v težavah, ki so vzrok za slabo mnenje v javnosti in nezaupanje
uporabnikov. Včasih je dobro podobo težko ali pa nemogoče povrniti. Pogost vzrok so
prevara uporabnikov, vpletenost v kriminal ali ekološke katastrofe.

-

Ko podjetje zaradi rasti, ustanavljanja organizacijskih sistemov in podsistemov, novih
izdelkov, blagovne znamke in ne opuščanja zastarelih, izgubi pregled, nadzor nad
organizacijsko strukturo, asortimanom in politiko blagovne znamke, ko se zmeda
odraža tudi v komunikacijskem spletu in v CGP.

-

Z razvojem raste tudi podjetje. Nezavedno nastajajo nova in neodvisna področja, ki
prerastejo okvire podjetja in ne delujejo več kot deli celote. Z uspešno zastavljeno
novo CGP lahko poenotimo organizacijsko klimo in kulturo ter povečamo pripadnost
celoti.

-

Če je podjetje na trgu preveč otopelo in se znajde v preveliki anonimnosti, je čas za
korak iz komunikacijske sence in tišine.

-

Modelna in privlačna CGP psihološko daje podjetju večjo vrednost, zato je smiselno
posodobiti ali spremeniti CGP pred nameravano prodajo podjetja.

-

Kadar želi podjetje pridobiti nove certifikate ali delničarje, je lahko nova CGP prava
podlaga za ustvarjanje zaupanja in dajanja obljub.

Poudariti pa je potrebno tudi, da se CGP ne spreminja z vsako spremembo, kot je novo
vodstvo ali lastnik. Če CGP menjamo prepogosto, s tem dajemo vtis negotovosti in
spremenljivosti, to pa za uporabnike pomeni tveganje. Zato ni odveč Repovšev poudarek
(1995, 26), da je »pri spreminjanju CGP evolucija pomembnejša od revolucije«.
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Slika 3: Potek projekta snovanja in izvedbe celostne grafične podobe podjetja

Vir: Repovš, 1995, 33.
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2.5.

Analitična stopnja – faza raziskave

Na analitični stopnji dela, ki jo pogosto imenujemo tudi situacijska analiza, opravijo
raziskovalci namizno raziskovanje, inventorizacijo komunikacijskih sredstev, s pomočjo
katerih je doslej potekalo komuniciranje podjetja, ter vrsto raziskav in študij. S temi
aktivnostmi se opredeljuje realna identiteta podjetja, kakršnja je bila v trenutku, ko se je
odločila za presojanje in ureditev svoje CGP. Ta stopnja dela se končuje s sklepnim
sizuacijskim poročilom, ki vsebuje večino vhodnih informacij za strateške opredelitve
(Repovš 1995, 32).
Raziskovalci pri namiznem raziskovanju zbirajo že obstoječe podatke, ki so v pisni obliki.
Sem sodijo strokovna literatura in informacije, zbrane iz različnih virov znotraj ali zunaj
podjetja. Koristna so letna poročila in letni plani organizacije. Interni časopisi so včasih dobro
zrcalo tega, kar se je s podjetjem dogajalo. Pregledati pa je treba tudi oglase, s katerimi je
oglaševala konkurenca. Kasneje bomo s tem lažje razsojali o konkurenčni poziciji našega
podjetja in njeni dosedanji razvojni strategiji in filozofiji v primerjavi z ostalimi udeleženci na
trgu (Repovš 1995, 38).
V naslednjem koraku je potrebno zbrati vizitke, dopise, pečate, račune, dobavnice,
dovolilnice, mape, označevalne ter usmerjevalne simbole in napise, označitve na transportnih
vozilih, interne časopise, oglase, prospekte, kataloge itd.
Zbiralci in analitiki naj v inventarizacijo komunikacijskih sredstev vključijo pojavnosti CGP
od nastanka podjetja dalje. Največkrat se izkaže, da je ves ta material odličen kazalnik razvoja
podjetja ter njegovih vzponov in padcev (Repovš 1995, 39-40).
Na koncu je potrebno izdelati še sklepno situacijsko poročilo, ki opisuje realno identiteto
podjetja. V njem so kratki povzetki, mnenja in poročila (Repovš 1995, 48).

2.6.

Poslanstvo podjetja

Poslanstvo je razlog za obstoj podjetja. Podjetje opravlja aktivnosti, ki jih izvajajo ljudje v
njenem imenu iz določenega razloga. Ni dovolj reči, da podjetje obstaja zaradi ustvarjanja
dohodka. Tega ni mogoče ustvarjati, če z aktivnostjo podjetja ni opravljeno tudi neko
poslanstvo, ki tiči v vrednosti rezultatov te aktivnosti za tistega, ki izdelke, storitve ali ideje
tega podjetja plača.
Poslanstvo podjetja ni v tem kar podjetje dela ampak v koristih in vrednotah, ki jih prinaša
okolju v menjavo. Poslanstvo je dolgoročno in ga ne smemo zamenjavati s tehnologijo,
izdelki ali storitvami, ki so lahko dolgoročne in se menjajo in izpolnjujejo (Repovš 1995, 5455).
Poslanstvo podjetja se odraža v zaupani nalogi in vlogi podjetja v odnosu do njegovega
okolja. Poslanstvo je mnogo več, kot le dejavnost in poklic. Podjetje s poslanstvom
opredeljuje svoje temeljno in najsplošnejše razmerje do okolja, opredeljuje svojo vlogo v in
osnovne značilnosti svojega ravnanja v tem okolju. Poslanstvo običajno zajema odločitve o
ponudbi izdelkov in storitev ter opredelitve pomembnih odnosov. Pomembno je, da podjetje
te odnose ustrezno oblikuje in usmerja. Gre za odnos do lastnih izdelkov in storitev, do lastnih
sposobnosti in znanja, do kupcev, do zaposlenih, okolja, konkurentov, skrb za javno mennje
(Belak 2002, 78)...
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2.7.

Vizija podjetja

Vizija je idealizirana slika o bodočnosti realne identitete podjetja, kakršno morajo imeti
upravljalci organizacije in njeni zaposleni. Vizija je motivacija, ki žene zaposlene k boljšemu
delu in spremembam, s katerimi želijo doseči cilj. Podjetje, ki ne vidi v prihodnost, je
obsojeno na anarhično beganje od enega do drugega kratkoročnega cilja. Ne vidi razloga za
napore, ki jih zahtevajo spremembe. Vizija podjetja naj bo vkodirana v simbolni identitetni
sistem podjetja kot motivator za doseganje ciljev organizacije in hkrati obljuba njenim
potrošnikom (Repovš 1995, 57).
Vizija je konkretna slika prihodnosti, ki naj bi bila toliko približana, da še lahko vidimo njeno
uresničitev, hkrati pa toliko oddaljena, da v podjetju budi navdušenje za novosti (Belak 2002,
73).

2.8.

Ime blagovne znamke

Ime blagovne znamke je najpomembnejša stalnica CGP, zato sprememba imena blagovne
znamke pogosto sodi med najtežje odločitve podjetja. Še posebej težko je razmišljati o
menjavi imena blagovne znamke, če je podjetje dolga leta investiralo v mednarodno zaščito in
pozicioniranje imena (Repovš 1995, 67).
Pri oblikovanju imena blagovne znamke je potrebno biti zelo previden in temeljit, saj mora to
vključevati koristi izdelka, opozarjati mora na njegove lastnosti, biti mora kratko, lahko
izgovorljivo, zanimivo in zapomnljivo, razlikovati se mora od drugih, ne sme imeti
nezaželenega pomena v drugih jezikih, vzbujati mora želene asociacije, poleg tega pa mora
biti legalno dosegljivo in zaščitljivo. Proces uveljavljanja blagovne znamke je dolgoročen in
postopen, saj samo ime in CGP nista dovolj ampak je potrebna tudi dobro izbrana strategija za
njuno uveljavljanje (Aaker 1991, 189-196).
Za spremembo imena podjetja ali blagovne znamke pa obstajajo tudi dobri razlogi: (Repovš
1995, 68-69)
-

Če starega imena ne moremo več uporabljati zarazi formalnih razlogov. Če se podjetje
razdruži bodo morala osamosvojena podjetja poiskati nove simbole.

-

Če je ime predolgo ali si ga je težko zapomniti.

-

Ob širitvi trga postanejo nekatera lokalna ali celo državna imena neprimerna za
multinacionalno rast.

-

Nekatera imena lahko slabo vplivajo na formiranje imidža skozi stike z javnostjo.

-

Dobro je zamenjati tudi imena podjetij, ki se nanašajo na zastarele tehnologije in
izkušnje.

2.9.

Pozicijsko geslo

Med stalnicami CGP se pogosto pojavlja tudi pozicijsko geslo. Le to upodablja filozofijo
podjetja ali blagovne znamke. Prav tako pa tudi obljubo, ki jo podjetje daje potrošnikom
(Repovš 1995, 74).
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Pozicijsko geslo lahko pripomore, da je osnovno sporočilo imena in simbola podjetja ali
blagovne znamke še bolj nedvoumno in enopomensko. Pogosto opredeljuje konkurenčno
prednost in postane sestavni del osnovnih likovnih struktur CGP. Z njim podjetje lažje
predstavi svoj imidž pri posameznikih različnih javnosti. Dobra pozicijska gesla dajejo
konkretno obljubo potrošnikom. Govorijo o ključni sposobnosti in kompetentnosti
organizacije, ki je v prid potrošnikom (Repovš 1995, 75).

2.10. Simbol in logotip
Najosnovnejša stalnica CGP je simbol podjetja. Govoriti moramo o simbolu in ne o znaku
podjetja. Znaki so namreč vzorci dražljajev, ki nadomeščajo druge vzorce dražljajev. Simboli
pa so umetni znaki, ki predstavljajo stvari in pojave (Repovš 1995, 100).
Simboli predstavljajo, zastopajo in nastopajo, kot bi bili označene stvari ali pojavi, kar je tudi
rezultat dogovora. Glavni tipi simbolov so: lingvistični, matematični, znanstveni in grafični
(Repovš 1995, 100).
Ker podjetje veliko investira v simbol, ga je tvegano spreminjati. Če postane zastarel in začne
vzbujati nezaželene, staromodne ali nezanimive asociacije, pa je sprememba vseeno potrebna.
Včasih lahko simbol le popravimo oziroma posodobimo, saj lahko na ta način vseeno
ohranimo dediščino podjetja in pozitivne asociacije, ki so povezane s starim simbolom (Aaker
1991, 203).
Simbol ima lahko neskončno število oblik, barv in pojavnosti. Lahko so tipografski,
abstraktni, deskriptivni ali kombinacija le teh (Repovš 1995, 101).
Tipografski simbol je monogram v funkciji simbola organizacije. Monogram so začetnice
imena podjetja ali blagovne znamke, ki so izpisane z značilnimi črkami (Repovš 1995, 101).

Slika 4: Primera tipografskega simbola

Vir:
http://www.tekstilec.si/wp-content/uploads/2013/02/Lisca-2-290x290.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/thumb/1/1d/Mercator_Logo.svg/716pxMercator_Logo.svg.png

in

Abstraktni simboli so tisti, ki niso podobni konkretnim stvarem ali pojavom. Sestavljeni so
iz geometrijskih likov, ki prehajajo v novo likovno strukturo ali pa so med seboj v značilnem
odnosu. Pomensko strukturo abstraktnih simbolov dograjuje obarvanost posameznih likov ali
simbolov kot celote. Takšni logotipi se uporabljajo zelo pogosto in je za njihovo razlikovanje,
učenje in pomnenje potrebno veliko investicij v komuniciranje, posebno če gre za zapletene
likovne strukture. Ob spremembah pri razvoju in spreminjanju organizacij je lažje spreminjati
pomensko strukturo abstraktnega simbola, kot pa ikoničnega (Repovš 1995, 101 – 102).
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Slika 5: Primera logotipa z abstraktnim simbolom

Vir:
http://logok.org/wp-content/uploads/2014/05/Citroen-logo-880x660.pngin
http://i0.wp.com/shillingtondesignblog.com/wp-content/uploads/2015/08/nike-swoosh-logopng-the-top-10-most-popular-shoe-brands-everyone-is-wearing-top-10-ratepict.png?resize=800%2C431
Deskriptivni ali ikonični simboli so posnetki stvarnega sveta, ki reprezentirajo stvari ali
dejavnosti. Opisujejo namreč to, kar reprezentirajo. Takšne simbole si zapomnimo prej kot
abstraktne, saj so njihove likovne strukture, ki so posnetki realnega sveta, enakovredne
realnemu svetu, ki ga izrabljajo za reprezentiranje. Ikonični simboli se med seboj bolj
dosledno ločujejo, saj je njihova pomenska struktura stabilnejša, bolj dorečena in težje
spremenljiva (Repovš 1995, 102 – 103).

Slika 6: Primera logotipa z deskriptivnim simbolom

Vir:
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSN0kkWv8dZlEmUGBGZJIWWQjeLDU_Wk6BcPCZByT6ZPTOZbkv990bC1TFin
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Wella_logo.svg
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Kaligrafski simboli so tisti, ki imajo v simbolu kaligrafski napis imena ali blagovne znamke.
Kaligrafski napis je lepo izpeljana beseda, navadno ročno in v nepoznanih tiskarskih črkah
(Repovš 1995, 103).

Slika 7: Primer kaligrafskega simbola

Vir: http://www.coca-cola.co.uk/stories/history/advertising/the-logo-story/
Temeljna elementa CGP sta tudi znak in logotip. Iz njiju so izpeljane tudi druge aplikacije, ki
jih podjetje potrebuje pri svojem delovanju:
-

osnovne tiskovine, kot so dopisni papir, ovojnice, vizitke, mape, računi in računalniški
obrazci, ...

-

dodatne aplikacije: delovna oblačila, zasnova promocijskih tiskovin (letakov,
oglasov), označevanje na embalažah, ...

-

zunanje in notranje označevanje: zunanje in notranje usmerjevalne table, označba
parkirišč, table na stavbi, zastave, tablice na vratih, nalepke na avtomobilih, ... (Gorjup
2003, 44).

Logotip je grafični element, ki predstavlja tip posla, asociacijo ali slog podjetja. Sestavljen je
lahko iz črk, podob, likov ali iz kombinacije le teh. Logotip naj bo preprost in čitljiv (Parker
1997, 56).
Logotipu rečemo tudi besedni znak. Je grafični element, ki označuje produkt ali podjetje.
Namen logotipa je lažja prepoznavnost posameznega podjetja, programa ali produkta. Ima
komunikativno in reklamno vrednost, saj podjetja pogosto uporabijo domiselne logotipe z
namenom, da bi kupci produkt opazili in si ga zapomnili. Hkrati pa naj bi ga ločili od drugih
produktov oziroma podjetij (http://sl.wikipedia.org/wiki/Logotip, 3. 4. 2016).
Logotip je vizualna osebnost podjetja in je sestavni del CGP. Kakovosten logotip lahko
pomaga k verodostojnosti podjetja. Dober logotip je tisti, ki si ga potrošnik zapomni in ga
vedno spomni na vaše podjetje oziroma izdelek. Naj bo enostaven, unikaten in všečen.

2.11. Črkopis in tipografija
Črkopis je sistem črk, ločil in drugih znakov. Med seboj se razlikujejo glede na oblikovanost
svojih potez, zato ima vsak črkopis tudi svoj karakter. Vsaka čka v abecedi predstavlja
določen glas, črke pa se kombinirajo v vse besede določenega jezika. Črkopisa ne uporabljajo
povsod po svetu. Ponekod (Kitajska, Japonska, ...) se uporabljata piktografija in ideografija.
Piktografija je pisava z risbami, ki ponazarjajo dogodke, pojme in predmete. Ideografija pa je
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pisava, ki je sestavljena iz ideogramov in grafičnih znamenj, ki v obliki risbe ponazarjajo
pojme kot celoto (Repovš 1995, 113).
Črke ene pisave so ponavadi izdelane v več različicah. Vse različice ene pisave pa sestavljajo
družino te pisave. Število in izbor različic sta za posamezne pisave različna. Poleg navadne
različice so najpogostejše; kurzivna, polkrepka in krepka. Sodobna tehnologija omogoča
hitrejšo in lažjo izdelavo pisav in s tem bolj pestro ponudbo posameznih različic ene pisave,
na primer vse od ultra svetle do ekstra krepke (Možina 2003, 119).

2.12. Barve
Pri CGP organizacije ali blagovne znamke so barve pomemben del vizualnega nagovora.
Same po sebi in tudi v odnosu z drugimi barvami pripomorejo k večji učljivosti,
prepoznavnosti, razlikovalnosti, berljivosti in referenčnosti simbolov.
Barva je subjektivno doživetje, ki nastane z draženjem receptorjev na mrežnici očesa.
Zaznava barve nastane, ko elektromagnetni valovi zadenejo ob mrežnico očesa, človekovi
možgani pa dražljaj prevedejo v doživetje barve. Svetloba je elektromagnetno valovanje z
valovnimi dolžinami od približno 380 do 760 milimikronov, barva pa je lastnost svetlobe. Na
koncu vidnega spektra so rdeči in purpurni vtisi, na spodnjem delu pa modri in vijolični
(Repovš 1995, 92 – 93).
Barve naj bi vplivale predvsem na subjektivne emocije in pasivno sprejemanje dražljajev,
oblike pa na razum in aktivno poseganje v predmetni svet.
Ljudje imajo zelo različen odnos do oblik in barv ter po določanju njihove relativne teže pri
svojem spoznavanju in ocenjevanju konkretne stvarnosti. Te razlike so navadno posledica
njihovih razvojnih sprememb in osebnostnih lastnosti ter sociokulturnih danosti določene
družbe (Kovačev 1997, 29).
Z barvami pritegnemo bralčevo pozornost, določimo razpoloženje, izražamo čustva in
poživimo strani. Barve dajejo udarnost in lepoto (Parker 1997, 168).
Bistvene lastnosti barv so: (Repovš 1995, 93)
-

Barvni ton, ki je odvisen od valovne dolžine svetlobnega žarka. Žarek z valovno
dolžino 480 milimikronov vzdraži zaznavo modre, 510 milimikronov zelene in 700
milimikronov rdeče barve.

-

Svetlost barve je odvisna od jakosti svetlobnih valov in se ugotavlja fotometrično.
Odvisna je od stopnje odsevnosti, vpojnosti in presevnosti svetlobnih žarkov na
površini osvetljenega telesa.

-

Čvrstost ali nasičenost barve pa je odvisna od zastopanosti dolžin svetlobnih valov v
sprejetem svetlobnem žarku. Nasičena, čista barva je najbolj doživeta, če je
sestavljena le iz ene same dolžine svetlobnih valov, ki vzdražijo mrežnico očesa.

Barvni krog ureja razmerja med barvami. Prikazuje razmerja med primarnimi, sekundarnimi
in terciarnimi barvami ter njihovo medsebojno povezanost. V barvnem krogu je 12 barv. Z
mešanjem primarnih barv (modre, rdeče in rumene) dobimo sekundarne barve (oranžna,
zelena, vijolična), z mešanjem primarnih in sekundarnih pa dobimo terciarne barve. Za barve,
ki so si v barvnem krogu sosednje pravimo, da so v harmoniji, zato je njihova kombinacija
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vedno uspešna. Barve, ki so si v barvnem krogu nasproti pa so komplementarne. Njihove
kombinacije so izstopajoče in glede na uporabo lahko hitro postanejo moteče. Z mešanjem
dveh komplementarnih barv dobimo sivo. Barvni kontrasti se med seboj razlikujejo glede na
kvaliteto
barv,
svetlo-temni
kontrast
in
količinski
kontrast
(https://sl.wikipedia.org/wiki/Barvni_krog, 10. 4. 2016).

Slika 8: Primer barvnega kroga (Johannes Itten)

Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Barvni_krog, 10. 4. 2016

2.13. Priročnik celostne grafične podobe
Oblikovanje priročnika CGP je zahtevno delo, saj vsebuje veliko kreativnih idej in rešitev. Je
precej več, kot le oblikovanje logotipa ali simbola organizacije oziroma blagovne znamke, saj
mora biti premišljeno, natančno in dovršeno.
Priročnik celostne grafične podobe je zakonik, po katerem se ravnajo oblikovalci in
izvedbeniki komunikacijskih sredstev organizacije. V njem najdemo opredeljena pravila
pojavljanja stalnic CGP, kot so: simbol, logotip, črkopis, barve in tipografska podoba.
Opredeljene so tudi različne pojavnosti, ki jih zahtevajo različna likovna ozadja, njihova
okolja, materiali in druge izvedbene zahteve. Zapisano je tudi, kaj se sme in kaj ne. Določene
so meje kreativne svobode, ki jo imajo grafični in tipografski oblikovalci pri ustvarjanju
podobe komunikacijskih sredstev organizacije.
Preprostejša oblika priročnika vsebuje simbol organizacije, logotip, opredeljen črkopis in
barve s pojavnostmi, pravila značilne tipografske podobe ter nekaj aplikacij tega na
komunikacijskih sredstvih, kot so: vizitka, dopisni papir, kuverta, žigi, zastava, motorno
vozilo, račun, itd (Repovš 1995, 136 – 138).
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3. EKSPERIMENTALNI DEL
3.1.

Grafična podoba blagovne znamke Popikoki

3.1.1. Zgodovina ter predstavitev podjetja in blagovne znamke
Osebna izkaznica
Ime podjetja: DOSA d.o.o.
Ime blagovne znamke: Popikoki
Sedež podjetja: Savlje 29, 1000 Ljubljana, Slovenija
GSM: 041 975 911 – Kaja in 041 877 618 – Petra
E-pošta: info@popikoki.si
Spletna stran: www.popikoki.si
Matična številka: 5687110000
ID za DDV: SI95317627
Družba je vpisana v sodni register v Ljubljani.
Višina osnovnega kapitala: 7.500,00 €
Zaposleni (10. 4. 2016): 2
Direktor družbe: Petra Gorenc, Kaja Dornik
DOSA, trgovina, unikatni izdelki in grafične storitve, d.o.o. ima svoj poslovni sedež v Savljah
v Ljubljani.
Gre za družinsko podjetje. Ustanovitelj podjetja je Bojan Dornik, podjetje pa je ustanovil leta
1992. Podjetje se je dolga leta ukvarjalo z grafično pripravo in ofset tiskom, Bojan Dornik je
podjetje vodil sam in je bil v njem edini zaposlen. Podjetje je imelo sedež na Čemažarjevi 2,
kjer je bil prostor le za Heidelbergov enobarvni tiskarski stroj. Za dodelavo so poskrbela
druga podjetja, s katerimi je sodeloval. Ker je sčasoma prostor za delo postal pretesen, je leta
2005 zgradil nove prostore na sedanjem naslovu podjetja, Savlje 29. Takrat je podjetje
pridobilo tudi nekaj novih strojev, kot so: Heidelbergov stroj za izsekovanje, stroj za
osvetljevanje tiskarskih plošč ter rezalni stroj za papir.
V podjetju so v tistem času nastajale manjše količine tiskovin kot so vizitke, ovojnice, dopisni
papir, letaki, manjši plakati, vstopnice, knjižna kazala ipd. Podjetje se je s tem ukvarjalo vse
do leta 2011. V podjetju sem bila v tem času kot učenka srednje medijske in grafične šole na
praksi tudi jaz. Poskrbela sem za grafični izgled tiskovin in pripravo za tisk. Večkrat sem
pomagala tudi pri zlaganju tiskovin in razvažanju le teh.
Pred približno petimi leti pa se je zgodba podjetja povsem obrnila. Moja sestra, ki je po
izobrazbi diplomirana ekonomistka, je bila takrat zaposlena na obrtni zbornici. Ker si je želela
boljšega nastopa pred množico, se je vpisala na tečaj retorike, ki pa je takrat odpadel. V
zameno so ji ponudili katerikoli drug tečaj iz njihove ponudbe. Izbrala si je tečaj šivanja, saj
to vedno pride prav.
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Na tečaju se je naučila sešiti krilo. Ker ga v sklopu tečaja ni uspela končati, si je kupila
cenovno ugoden šivalni stroj, s pomočjo katerega je krilo dokončala doma. Šivanje je postal
njen hobi, kmalu pa je navdušila tudi mene. Ker sem bila vedno zelo kreativna in sem že od
malih nog obiskovala različne ustvarjalne delavnice, sem nekako imela občutek kako se tega
lotiti. Zdelo se mi je čisto logično. Prijateljice so najine izdelke želele kupiti, zato sva jih
prodali za simbolično ceno (ravno toliko, da sva dobili denar za nakup novega blaga).
Na spletu sva našli precej krojev za manjše torbice in toaletne torbice. Začeli so nastajati novi
izdelki, ki sva jih pokazali tudi na svojih profilih Facebooka in navdušenje se je stopnjevalo.
Kmalu so si torbic zaželele tudi prijateljice prijateljic in tako naprej. Čas je bil za ustanovitev
skupine, kjer bova pokazali najine izdelke tudi drugim.
Izbira imena je bila dokaj hitra, saj si nisva predstavljali, da bi lahko nastalo iz tega pravo
podjetje in da bi obe živeli le od tega. Zato se temu nisva pretirano posvečali. Takrat je bil to
le hobi. Izbrali sva ime Popikoki, ki je izpeljan iz najinih imen. Petra se predstavlja kot Popi
in jaz – Kaja, kot Koki. Ime se nama je zdelo zabavno in razigrano, kakršni so tudi najini
izdelki.
Po ustanovitvi skupine na spletnem omrežju so se naročila hitro začela kopičiti in v zelo
kratkem času sva imeli naročil toliko, da so dekleta čakala na naročeno približno štiri mesece.
To je bila res dolga čakalna doba, zato sva vpeljali v delo prijateljico, ki nama je pomagala, da
so izdelki nastajali hitreje.
Kmalu smo se odpravile na izlet v London, kjer smo iskale navdih in nove ideje. Bile smo
navdušene. Odkrile smo znamko denarnic in torbic Vendula in jih kasneje kontaktirale. Ker v
Sloveniji še niso imeli distributerja, smo se kar hitro zmenile za uvoz izdelkov in sodelovanje
preko očetovega podjetja. Prvi naročeni izdelki so pošli kot za šalo, le v enem dnevu. Zato
smo naslednji dan naročile več izdelkov in tako se je prodaja začela.
Prijateljica se je odločila za svojo pot, ki si jo je začrtala pred sodelovanjem z nama, midve pa
sva očetovo podjetje prevzeli in preoblikovali, saj se je ravno v tem času upokojil. Nastalo je
podjetje, ki se ukvarja s spletno prodajo, izdelavo unikatnih izdelkov in izdelkov po naročilu
ter uvoza izdelkov iz tujine, prav tako pa tudi z grafiko.
Prodaja tujih izdelkov se je zdela neizbežna, saj je dobro dopolnjevala najino ponudbo, hkrati
pa sva imeli premalo časa in rok, da bi zadovoljili potrebe najinih strank. Večkrat sva
obiskovali sejme v Londonu in Parizu, kjer sva spoznali veliko prijetnih ljudi in podjetij, s
katerimi smo kasneje sodelovali. Vsa podjetja, s katerimi sodelujeva so iz Evrope, saj tako
lažje preveriva kakovost materialov in samih izdelkov. Izbirava izdelke, ki niso najcenejši
ampak s kvaliteto upravičijo svojo ceno. Morajo biti pisani in drugačni, da pašejo k najinim
unikatom. Največji delež uvoza predstavljajo denarnice, saj je njihova cena občutno nižja, kot
če bi bila izdelana pri nas. Večino torbic pa izdelujeva sami, včasih jih tudi prilagajava
izdelkom iz uvoza, tako nastajajo kompleti. V teh prvih letih obstoja podjetja sva obiskali
precej tečajev šivanja iz različnih materialov – blaga, usnja in umetnega usnja, zato sva
pridobili tudi precej znanja in izkušenj.
Kupili, prodali in zamenjali sva že kar nekaj šivalnih strojev, trenutno pa pri nama domuje
šest gospodinjskih in dva industrijska šivalna stroja. Za vso opremo in material sva morali
opremiti tudi delavnico, kjer sva sedaj nastanjeni skorajda dan in noč. Hobi je postal najino
življenje in trenutno si ne želiva početi ničesar drugega.
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Nastanek podjetja je za sabo potegnil precej stvari, ki jih na začetku nisva vedeli. Ker gre
predvsem za spletno prodajo, morajo biti izdelki lepo predstavljeni, spletna stran mora biti
lično izdelana in dobro pregledna, saj drugače lahko izgubljaš stranke, kljub temu, da so jim
všeč tvoji izdelki. Spletna omrežja so dobro komunikacijsko sredstvo za delo, ki ga
opravljava, zato precej časa namenim tudi temu. Trenutno se je na Facebooku nabralo že kar
26000 oboževalcev, zato jih obveščava o novostih in zanimivostih tudi tam. Precej časa in
denarja gre tudi v reklamo in spletno oglaševanje, pomembna je tudi optimizacija za
iskalnike. Tudi v ta namen sva obiskali precej predavanj, tako da sva se v teh petih letih
obstoja podjetja naučili zelo veliko.
V podjetju sem zaposlena kot kreativni direktor in skrbim za grafično podobo podjetja ter
spletne strani. Skrbim tudi za fotografije izdelkov in objave na spletnih omrežjih ter
obveščanje strank o novostih. Večinoma izdelujem torbe iz umetnega usnja, včasih pa tudi iz
blaga in veliko časa posvetim našitkom. Sem zelo natančna, zato mora biti izvedba vedno
odlično izpeljana in izdelek brez napak. Včasih mi to sicer vzame zelo veliko časa, predvsem
pri izdelavi novih krojev, vendar se izplača, saj moram biti na koncu zadovoljna. Predvsem pa
želim strankam prodati izdelek, na katerega sem ponosna.
Trenutno v najini delavnici nastajajo pisani izdelki kot so manjše denarnice in drobižnice,
toaletne torbice, etuiji za kartice, ovitki za telefone, tablice in računalnike, zapestnice ter
torbice. Občasno pa za hobi ustvarjava kaj čisto drugačnega, takrat nastajajo igračke za
najmlajše, okraski za dom ali pa kakšno oblačilo zase.
3.1.2. Dejavnosti podjetja
Podjetje je registrirano kot podjetje s trgovino, unikatnimi izdelki in grafičnimi storitvami.
Registrirane dejavnosti podjetja so (interno gradivo DOSA d.o.o.):
-

Dodelava tekstilij

-

Proizvodnja usnjenih oblačil

-

Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil

-

Proizvodnja drugih oblačil, pokrival ter dodatkov

-

Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov

-

Priprava za tisk in objavo

-

Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov

-

Proizvodnja bižuterije

-

Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov

-

Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov

-

Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov

-

Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo

-

Nespecializirana trgovina na debelo

-

Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili

-

Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
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-

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili

-

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki

-

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki

-

Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah

-

Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom

-

Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom

-

Trgovina na drobno po pošti ali po internetu

-

Drugo podjetniško in poslovno svetovanje

-

Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo

Temeljne dejavnosti, ki jih podjetje trenutno opravlja pa so:
Proizvodnja modnih dodatkov
Ročno izdelujemo modne dodatke, kot so torbice, denarnice, toaletne torbice, etuiji za telefon,
etuiji za očala, zapestnice ipd. Izdelke izdelujemo iz umetnega usnja in blaga, včasih pa tudi
usnja. Večino izdelkov izdelamo po naročilu, nekaj vzorcev torb in denarnic pa si lahko
stranke ogledajo tudi v razstavno prodajnem prostoru v Savljah ali pa na Facebooku, kjer
redno objavljamo svoje izdelke.
Za izdelavo uporabljamo industrijske in gospodinjske šivalne stroje. Pri težjih in močnejših
materialih je nujna uporaba industrijskih strojev.
Posredništvo pri prodaji modnih dodatkov
Modne dodatke uvažamo tudi iz tujine. Izdelki, ki jih stranke najdejo v naši ponudbi so pisani,
drugačni, praktični in vzdržljivi. Prihajajo iz Evrope, natančneje iz Anglije, Španije in Italije.
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
Izdelke kupci lahko naročijo preko spletne trgovine, e-pošte ali telefona, mi pa jih pošljemo
po pošti.
Priprava za tisk in objavo
Oblikujemo tiskovine, kot so vizitke, dopisi, letaki, ovojnice, nalepke, knjižna kazala ipd. ter
jih pripravimo za tisk.
Tisk
Tiskamo manjše obsege tiskovin. Pri tisku uporabljamo enobarvni stroj Heidelberg, stroj za
osvetljevanje tiskarskih plošč, rezalni in izsekovalni stroj.
Oblikovanje
Oblikujemo tudi oglasne pasice, slikovne oglase za splet, retuširamo fotografije za objavo v
spletni trgovini in socialnih omrežjih. Večinoma to znanje uporabljamo za svoje potrebe,
včasih pa izdelamo kaj od naštetega tudi drugim podjetjem.
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3.1.3. Strateške
Popikoki

opredelitve

in

oblikovalska

zasnova

blagovne

znamke

Strategija je premišljeno ravnanje. Podjetje si mora najprej ogledati svoja okolja in trg, na
katerem se pojavlja ter prednosti in slabosti, da bo lahko ravnalo premišljeno. Pomembno je,
da si zastavimo premišljene cilje in dobro strategijo.
Popikoki je mlada blagovna znamka, ki je nastala pred petimi leti. Na začetku je bila vizualna
podoba blagovne znamke precej drugačna, po treh letih pa je bila sprememba že nujna, saj ni
predstavljala identitete blagovne znamke danes. Logotip je bil preveč pisan, spominjal je bolj
na otroški vrtec, kot na modne dodatke. Tudi spletna stran je bila zelo pisana, kar je bilo
precej moteče, glede na to, da so tudi izdelki pisani. Želeli smo bolj umirjen logotip in čisto
ter enostavno spletno stran, saj morajo izdelki izstopati.
Na analitični stopnji dela, ki jo pogosto imenujemo tudi situacijska analiza, smo v podjetju
zbrali vsa dosedanja komunikacijska sredstva blagovne znamke in opravili še vrsto drugih
raziskav.
V podjetju smo nato opredelili ime blagovne znamke, pozicijska gesla, definirali smo svoje
poslanstvo in vizijo podjetja. Po strateških opredelitvah smo zapisali svoje želje glede
grafičnega izgleda blagovne znamke.
Pripravila sem nekaj predlog logotipa, simbola, črkopisa in barv, skupaj pa smo izbrali
končno podobo. Izbrane barve smo uporabili tudi pri izdelavi spletne trgovine, tiskovin in
oblikovanih izdelkov za spletno objavo. Novo podobo želimo vpeljati tudi v nekatere izdelke,
ki bodo dopolnjevali našo ponudbo.
3.1.4. Poslanstvo blagovne znamke
Poslanstvo je razlog za obstoj podjetja oziroma blagovne znamke. Poslanstvo Popikoki
blagovne znamke je, da kupcem nudi izdelke, ki si jih lahko zamislijo čisto sami in so zato
unikatni. Skorajda vsi naši izdelki so pisani, drugačni in zato izstopajo in se s tem razlikujejo
od drugih. Želimo jim ponuditi izdelke, ki bodo kvalitetni in hkrati na voljo po dostopnih
cenah. Cene se seveda razlikujejo glede na zahtevnost izdelave in kvaliteto materiala, v
vsakem primeru pa morajo biti dostopne večini.
Tudi izdelki, ki jih uvažamo, so drugačni od ostalih izdelkov, ki so v ponudbi v Sloveniji.
Izdelki so kvalitetni, uporabni in nekaj posebnega.
Najpomembnejše so želje in mnenja kupcev, zato z njimi redno komuniciramo preko
socialnih omrežij, e-pošte ali telefona. Pomagajo nam pri izbiri materialov, pri nakupu novih
kolekcij pa upoštevamo njihove želje.
3.1.5. Vizija podjetja
Vizija je to, kar si želimo v podjetju v prihodnosti. Popikoki blagovna znamka si prizadeva,
da bi postala še bolj prepoznavna in bi izstopala iz konkurence. Želimo si, da bi bili naši kupci
zadovoljni, pri čemer bomo upoštevali njihove želje.
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3.1.6. Filozofija podjetja
Podjetje ima svojo filozofijo, kadar opredeli etične, poslovne, moralne norme in smeri svojega
ravnanja. Filozofija je religija podjetja, z njo pa vzpostavljamo delovne rituale, v katere
verjamemo zaposleni.
Blagovna znamka Popikoki bi svojo filozofijo opredelila kot:
-

usmerjenost h kakovosti

Blagovna znamka si prizadeva za visoko kakovost svojih izdelkov, varnost pri delu ter za
zdravje delavcev in uporabnikov.
-

usmerjenost h kupcem in trgu

Zavedamo se, da moramo kupcu nuditi najboljšo možno izkušnjo. Če bo kupec zadovoljen, se
bo večkrat vrnil, hkrati pa bo naše izdelke nevede oglaševal dalje.
-

usmerjenost k sodelavcem

Popikoki tim je izredno sproščen in zabaven, to pa zelo pripomore k delovnemu vzdušju. S
tem vzdržujemo motivacijo v podjetju. Zadovoljni delavci so vendar osnova za uspešnost
podjetja.
3.1.7. Ime podjetja
Ime podjetja izhaja iz imen Petra in Kaja. Želeli sva, da je ime razigrano, zabavno in
zanimivo. Hkrati pa ne sme biti predolgo ali težko za izgovorjavo. Pri imenu Popikoki je
zanimivo ravno to, ker se veliko kupcev zabava ob izgovorjavi. Večkrat slišiva tudi Pipikoki,
Pokikoki, Pikipoki ipd. Vsi pa vemo, da gre za nas, saj podobne blagovne znamke zaenkrat še
ni na trgu.
V nekaj letih delovanja se je ime dobro uveljavilo in je prepoznavno daleč naokoli. Imena
podjetja ne želimo spreminjati, saj nam je všeč, hkrati pa se lahko uporablja na večih koncih
sveta, saj ga izgovarjajo enako kot mi.
3.1.8. Pozicijsko geslo
Danes redka podjetja nimajo pozicijskega gesla. Geslo mora biti zanimivo, saj le tako daje
lahko konkretno obljubo potrošniku. Pozicijsko geslo se včasih opredeljuje kot konkurenčna
prednost podjetja pred njihovimi konkurenti.
Popikoki uporablja pozicijsko geslo kot dopolnitev imena. Ker iz imena Popikoki težko
razberemo, za kakšno dejavnost gre, smo si zamislili, da bomo za pozicijsko geslo uporabili
»za dame z domišljijo«.
S tem hitro pokažemo za kakšno dejavnost gre. Izdelki so namenjeni ženski populaciji, ki si
želijo drugačnosti in unikatnosti.
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3.1.9. Simbol, logotip, črkopis in barve
Simbol
Simbol organizacije je najosnovnejša stalnica CGP.
Popikoki je blagovna znamka, ki ji zaupa veliko število uporabnikov. Popikoki blagovna
znamka za svoj simbol uporablja ptičke – Popikokije. Popikoki ptički se uporabljajo tudi kot
obeski na unikatnih torbicah, pojavljajo pa se tudi izven logotipa in sicer na raznoraznih
tiskovinah kot zaščitni znak.

Slika 9: Simbol blagovne znamke Popikoki

Vir: Interno gradivo DOSA d.o.o.
Simbol podjetja so torej trije ptički, vsak v svoji barvi. Popikoki simbol se uporablja v barvni
verziji kadar je le to mogoče.

Slika 10: Simbol v sivinah

Vir: Interno gradivo DOSA d.o.o.
Simbol se v sivinah uporablja le, če barvna verzija ni mogoča.
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Logotip
Dosedanji logotip ni več predstavljal prave podobe podjetja. Bil je preveč razigran in pisan.
Glede na to, da je že ime podjetja takšno, moramo paziti, da vse skupaj ne izpade preotročje.

Slika 11: Dosedanji logotip podjetja na barvni in beli podlagi

Vir: Interno gradivo DOSA d.o.o.
Podjetje se je za premembo celostne grafične podobe odločilo predvsem:
-

ker je blagovna znamka prerasla dosedanji logotip,

-

ker je potrebna jasna komunikacija s kupci,

-

ker je podjetje sodobno in v koraku s trendi, mora tako komunicirati tudi s svojo
podobo,

-

ker bo tako poskrbela za večji ugled blagovne znamke,

-

zaradi pozitivnih ekonomskih učinkov.

Slika 12: Novi logotip blagovne znamke

Vir: Interno gradivo DOSA d.o.o.
Prejšnji logotip je bil razigran in pisan, sedaj pa smo uporabili pisavo, ki je razločna in
enostavna. Dodali smo simbol ptičkov, po katerih smo prepoznavni že od začetka. Ptički še
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vedno dodajajo blagovni znamki tisto drugačnost in razigranost, ki je bila prej vidna v
logotipu.
Konstrukcijska mreža kaže razmerje med višino in širino logotipa. Logotip je določen in ne
dovoljuje nobenih odstopanj.

Slika 13: Popikoki logotip v konstrukcijski mreži

Vir: Interno gradivo DOSA d.o.o.
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Črkopis
Črkopis je sistem črk, ki predstavljajo abecedo. Črkopis ima značilno podobo, črte pa so
osnova tipografskega oblikovanja.
Pisava, ki smo jo uporabili pri logotipu je dobro berljiva in prepoznavna. Pri vizualnih
komunikacijah smo se odločili za pisavo Dosis. Tudi ta je dobro berljiva in drugačna, hkrati
pa zelo preprosta. Pojavlja se v sedmih različicah, vse od ultra svetle do ekstra krepke.

Slika 14: Sedem različic pisave Dosis

Vir: www.1001fonts.com/dosis-font.html
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Barve
Osnovna barva znamke Popikoki je modro-zelena, ptički pa se pojavljajo v rumeni, zeleni in
rdeči barvi. Ker se znak pojavlja na različnih kakovostih materialov, lahko barve malce
odstopajo od pravih.

Slika 15: Primarni barvni sistem vizualne podobe blagovne znamke Popikoki

Vir: Interno gradivo DOSA d.o.o.

Slika 16: Barvni sistem simbola blagovne znamke Popikoki

Vir: Interno gradivo DOSA d.o.o.
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3.2.

Celostna grafična podoba blagovne znamke Popikoki

Celostna grafična podoba blagovne znamke je torej spremenjena. Ker nas je zanimalo, kakšne
navade imajo potrošniki, sem izdelala anketo, s pomočjo katere bomo izvedeli, kako lahko
blagovno znamko in njeno vizualno podobo še nadgradimo.
3.2.1. Rezultati ankete
Moja ciljna skupina so bile ženske od 20 do 50 let. Skupno število anketirank je 335.
Anketiranje je potekalo od 20. 2. 2016 do 25. 2. 2016, preko spletne ankete.
Ker je naša glavna dejavnost prodaja preko spleta, sem se pri anketi najbolj osredotočila na
našo spletno trgovino in izdelke, ki jih ponujamo.

Slika 17: Ali nakupujete preko spleta?

Anketiranke večkrat kupujejo preko spleta, saj je to že nekaj povsem vsakdanjega. Nekatere si
izdelke še vedno raje pogledajo v živo in jih primejo v roke, druge pa povsem zaupajo
spletnim trgovcem. Ob natrpanem urniku je spletna prodaja dobrodošla, saj za nakup
porabimo precej manj časa, hkrati pa lahko po spletu pobrskamo za podobnimi izdelki in
primerjamo cene. Spletni nakup v naši trgovini je povsem varen, saj ob nezadovoljstvu strank
povrnemo strošek nakupa in poštne stroške.
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Slika 18: Ali ostajate zvesti najljubšim blagovnim znamkam?

57% anketirank rada nakupuje tiste blagovne znamke, ki jih pozna in jim lahko zaupa, seveda
pa spremlja tudi druge. Le 12% jih kupuje le pri preverjenih blagovnih znamkah, 31% pa jih
kupi kar jim je všeč in pri tem ne gleda na blagovno znamko.

Slika 19: Kaj vam je pomembno pri izbiri izdelkov preko spleta?

Pri izbiri izdelkov preko spleta je najpomembnejša uporabnost izdelka. Zelo pomembni sta
tudi kvaliteta in cena, stranke pa si želijo tudi dober opis izdelka. Le tako se lahko dobro
informirajo o nakupu.
Precej manj pomembne so jim izkušnje uporabnikov, hitra dostava, lepa spletna stran,
fotografije in pakiranje izdelka, najmanj pa darilo ob nakupu.
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Slika 20: Ali poznate blagovno znamko Popikoki?

V anketi je sodelovalo 55% deklet, ki so lastnice naših izdelkov in 38% tistih, ki poznajo našo
blagovno znamko. Anketa torej dobro prikazuje mnenje naših kupcev in njihove zahteve ter
želje.

Slika 21: Kakšni so Popikoki produkti v primerjavi z drugimi podobnimi produkti

Našim uporabnicam so naši izdelki všeč, kar je razvidno iz grafa. Izdelki so kvalitetnejši, lepši
in bolj zanimivi od drugih blagovnih znamk, za kar se tudi trudimo in kar je naš namen.
13% deklet ne ve, kakšni so naši izdelki v primerjavi z drugimi, zato predvidevam, da še
nimajo naših izdelkov oz. jih ne poznajo dovolj dobro.
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Slika 22: Bi želeli večjo ponudbo?

Naša ponudba je ravno pravšnja. Nekatere bi si želele večjo ponudbo in nekatere manjšo. Ker
pa gre za precej manjši procent odgovorov, kot tistih, ki se jim zdi ponudba ravno pravšnja,
zaenkrat ponudbe ne bomo povečali.

Slika 23: Ali dobite na spletni strani dovolj informacij o izdelku?

Naša spletna trgovina je dobro zastavljena in ustreza željam naših kupcev. Trudimo se, da
uporabnice naše spletne strani dovolj informiramo o vsem, kar bi jih utegnilo zanimati in jim
nudimo kar se da dobro uporabniško izkušnjo.
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Slika 24: Kako bi se razveselila naslednjih darilc ob nakupu?

Stranke bi se najbolj razveselile ob nakupu balzama za ustnice. Trenutno ga lahko ob nakupu
kateregakoli izdelka naročijo le za 1,00 €, ob večjih nakupih pa ga podarimo. Vesele so tudi
zahvale za nakup, ki jo priložimo vsakemu spletnemu naročilu. Za darila si želimo ponuditi še
kakšen drug izdelek s Popikoki motivom, saj je takšna reklama najboljša za našo blagovno
znamko.

Slika 25: Ali bi kupili izdelek s Popikoki motivom?

Anketiranke bi z veseljem kupile še kakšen izdelek s Popikoki motivom. Največja želja je
ponudba vrečk iz blaga, malce manjša pa tudi skodelica, majica ali balzam za ustnice. Za
namizno igro se je odločilo najmanj anketirank, saj gre za popolnoma drugačen izdelek.
Prepričana sem, da bi se odločile tudi za to, če bi bila dobro predstavljena in zanimiva.
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Slika 26: Katera od naštetih blagovnih znamk, ki so na voljo v naši spletni trgovini vam je najbolj všeč?

Uporabnicam so daleč najbolj blizu unikatni Popikoki izdelki, kar se zavedava tudi midve.
Želiva si, da bi jim lahko predstavili vrsto novih in hkrati pester izbor izdelkov, ki bi jih
utegnili zanimati. Takšen je tudi letošnji plan blagovne znamke.
Na koncu ankete so uporabnice lahko zapisale tudi svoja mnenja, predloge za izboljšave,
želje, pohvale in kritike. Uporabnice so zapisale kar 93 mnenj.
Večina jih je bila mnenja, da so Popikoki izdelki lepi in kvalitetni, prejeli sva tudi precej
pohval za dobre ideje ter ustrežljivost in pomoč pri izbiri. Uporabnice so navdušene nad
unikatnimi izdelki, predvsem torbicami, denarnicami in toaletnimi torbicami. Želijo si še več
izbire le teh. Nekatere še vedno motijo visoke cene unikatnih izdelkov, teh pa žal ne moremo
znižati. Naše cene so postavljene povsem realno, glede na porabljen material, kvaliteto in čas
izdelave. Želijo si tudi unikatnih oblačil in ostalih modnih dodatkov, to pa bova zaenkrat
prepustili konkurenci.
Zelo so zadovoljne z uporabnostjo in preglednostjo naše spletne strani. Nekatere si želijo več
fotografij izdelkov, predvsem takšnih, ki bodo fotografirani na osebi oz. pri uporabi izdelka.
Izpostavile so tudi, naj izboljšamo stran za mobilne telefone, kar smo nemudoma popravili.
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3.3.

Predlogi

Menim, da smo se za menjavo celostne grafične podobe odločili pravi čas. Naredili smo nov
korak pri komuniciranju z okolico in s predstavitvijo svoje dejavnosti. Tako se bomo še lažje
približali našim strankam, ki so ključne za naše delovanje.
Blagovna znamka Popikoki CGP do sedaj ni imela. Vse, kar smo potrebovali za delovanje je
nastajalo sproti. Sama sem pripravila neke vrste celostni grafični priročnik, v katerem sem
zajela elemente celostne grafične podobe blagovne znamke Popikoki.
Glede na to, da se je Popikoki blagovna znamka razvijala do sedanje podobe nekaj let, je
pravzaprav dobro, da z izdelavo celostne grafične podobe nismo hiteli. Ker so se najine želje
in pričakovanja v tem času precej spremenila, bi se morala tudi CGP. Sedaj imava veliko bolj
začrtane cilje, kot prej, saj se je dejavnost razvila kot hobi, takrat pa se nisva ukvarjali z rastjo
blagovne znamke, vendar le z izdelki.
Popikoki ptički dobro predstavljajo blagovno znamko in navdušujejo kupce. Pravzaprav smo
po njih toliko bolj razpoznavni, saj se s tem razlikujemo od drugih. Ptički morajo ostati v
simbolu, prav tako pa naj se pojavljajo na različnih komunikacijskih in reklamnih kanalih.
Nova CGP je dobro vplivala na mnenja kupcev in prodajo, zato v tej smeri ne bi veliko
spreminjala. Pomembno je, da redno spremljamo izkušnje uporabnikov in spletno trgovino
prilagajamo njihovim željam.
Moji predlogi za izboljšavo:
-

Menim, da bi ob prenovi CGP na novo zapisati tudi vizijo blagovne znamke, ki smo jo
zapisali pred leti. Dosedanji podatki so zadovoljivi, vendar bi bila za rast podjetja
potrebna osvežitev. Predvsem bi morali zastaviti nekaj novih ciljev v zvezi s prodajo
na tujih trgih.

-

Z novim logotipom smo opremili novo spletno trgovino, vizitke, račune, uporabljamo
ga tudi na reklamnih pasicah in v ostalih oglaševalskih akcijah. Logotip bi bilo
potrebno zamenjati tudi na zunanji strani objekta in na službenih vozilih.

-

Delovne obleke bi lahko bile zanimivejše, na njih pa bi bil obvezen Popikoki logotip.
Tako bi dobile boljši vtis o podjetju tudi tiste stranke, ki si izdelke ogledajo v
razstavno prodajnem prostoru.

-

Za še boljšo prepoznavnost bi lahko izdelali več reklamnih produktov, kot so nalepke,
ogledalca, vrečke iz blaga in namizna igra. Ob večjih nakupih bi izdelke podarili, ob
manjših pa bi jih kupec lahko izbral po simbolični ceni.

Lastnici imava dobro kombinacijo znanja za vodenje podjetja. Petra Gorenc kot diplomirana
ekonomistka vodi marketing v podjetju, jaz pa skrbim za vizualno podobo podjetja. Ker
imava tudi lastno proizvodnjo pa lahko za to skrbiva le v omejenem času, kar se lahko pozna
tudi na kakovosti blagovne znamke. Ker nama za izdelavo novosti primanjkuje časa, bova
morali najverjetneje vzeti v službo še nekoga, ki bo pomagal pri logistiki in urejanju spletne
trgovine.
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4. ZAKLJUČEK
CGP je del celostne podobe, ki je najbolj viden in najpogosteje zaznan del informacij o
blagovni znamki. CGP mora biti čim bolj enostavna in razumljiva ter zapomnljiva. Če smo si
jo hitro zapomnili pomeni, da smo dosegli svoj namen. CGP sestavljajo ime organizacije,
simbol, slogan, barve itd. Posamezniki v zunanjem okolju si na osnovi podanih informacij
izoblikujejo subjektivne podobe o organizaciji, saj s CGP postajamo prepoznavni, lahko
pridobimo ugled in zaupanje. Dobro zastavljena izdelava CGP je prvo, kar ciljna skupina
opazi pri blagovni znamki.
V diplomskem delu sem predstavila CGP v teoriji in nato še na praktičnem primeru blagovne
znamke Popikoki. V drugem poglavju sem opredelila bistvo referenčnega trikotnika in CGP
(elemente, razloge za spremembo, strateške opredelitve). S tem sem dosegla cilje, ki sem si
jih zastavila.
V tretjem poglavju sem se posvetila oblikovanju CGP blagovne znamke Popikoki. Z
anketnim vprašalnikom sem izvedela prednosti in pomanjkljivosti blagovne znamke, tudi
tukaj so bili moji cilji doseženi.
S pomočjo anketnega vprašalnika sem ugotovila, da se blagovna znamka dobro predstavlja in
da so kupcem njeni izdelki všeč. Potrebnih je le nekaj manjših popravkov, da bomo
zadovoljili čim več kupcev. Blagovna znamka se dobro predstavlja tudi preko oglaševalskih
akcij, ki na podlagi nove CGP pritegne veliko kupcev.
V podjetju smo prepričani, da smo z novo CGP dosegli pričakovanje cilje, trenutno pa že
stremimo k novim. Ker je blagovna znamka prepričala ogromno slovenk je letošnji cilj
prodreti tudi v tujino in sicer predvsem na nemški in angleški trg. Veliko povpraševanja
prihaja od tam, zato menim, da je ta korak nujen.
Ker nas dandanes obkrožajo najrazličnejše CGP, bi morali vedno upoštevati pravilo naj bomo
boljši in drugačni od drugih. Tako lahko dosežemo tudi največji uspeh.
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