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IZVLEČEK
Diplomska naloga na podlagi teoretskih usmeritev predstavi potek izdelave celostne grafične
podobe (CGP) novo ustanovljenega podjetja T3 TECH d.o.o.. Izhaja iz referenčnega
trikotnika, ki izpostavlja ključne dejavnike organizacije in odnose med njimi. Definira
osnovne elemente strateške opredelitve organizacije.
V eksperimentalnem delu je prikazan proces zbiranja bistvenih informacij o podjetju, ki so
usmerjale nadaljnje snovanje logotipa in pozicijskega gesla. Končna oblika CGP podjetja
odraža notranjo organizacijo podjetja in njegovo vizijo, simbolizira povezovanje znanja vseh
treh sestavnih oddelkov organizacije, katerih namen je nuditi podporo in celovite rešitve na
področju klimatizacije, ogrevanja in hlajenja. Podjetje je potrebovalo tudi razne oblike
poslovnih tiskovin ter osnutek vstopne strani na spletno mesto, končni rezultat pa je izdelan
priročnik CGP podjetja. Uporabljali ga bodo kot izhodišče vseh prihodnjih oblik
komuniciranja s svojimi naročniki in partnerji.
Ključne besede: referenčni trikotnik organizacije, logotip, pozicijsko geslo, priročnik
celostne grafične podobe
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ABSTRACT
The diploma thesis presents course of making corporate image for a newly established
company T3 TECH on the basis of theoretical orientations. It results from the reference
triangle, which highlights the key factors of the organization and the relationships between
them. Further defines the basic elements of the definition of strategic organizations.
In the experimental part shows the process of gathering essential information about the
company, which have guided the further design of the logo and positioning password. The
final form of graphic design reflects the internal organization of the company and its vision,
symbolizes the integration of knowledge of all three constituent departments of the
organization, whose purpose is to provide support and comprehensive solutions in the field of
air conditioning, heating and cooling. The company in the next step acquired form of printed
business matters and the draft of the first page of company website. As the final result was
constructed corporate identity manual. The latter will be used as the starting point of all future
forms of communication with their clients, partners and other key audiences

Key words: reference triangle, logo, positioning password, corporate identity manual
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UVOD

Zaradi vse večje konkurence in vse večjega števila podjetij na trgu je vse težje prepričati
uporabnike/kupce v nakup izdelkov oziroma storitev. Pri oglaševanju in promoviranju
podjetij je dobra celostna grafična podoba (CGP) eden ključnih in najmočnejših dejavnikov
pri prepoznavnosti podjetja na trgu.
»CGP simbolne identitete organizacije je strateško najmočnejše orožje pri vzpostavljanju
ekvivalentne menjave izdelkov, storitev ali idej, ki jih ustvarja organizacija s potrošniki.
Snovanje in udejanjenje CGP v prakso pa je strokovno najzahtevnejši in ustvarjalno najbolj
prefinjen posel, kar jih pozna komunikologija.« (Repovš 1995, 11)
Cilj diplomskega dela je oblikovati CGP podjetja T3 TECH. Podjetje je namreč novo na trgu
in CGP še nima izdelane. V diplomskem delu bom najprej teoretično predstavil proces
izdelave CGP podjetja, ki zajema pripravo izhodišč in sestavo referenčnega trikotnika
organizacije. Te metode iz teorije bom uporabil na primeru podjetja T3 TECH, torej bom
opravil analizo podjetja (opredelil njegov imidž, realno in simbolno identiteto). Zbrane
informacije bodo vsebovale tudi strateško opredelitev organizacije (njeno poslanstvo, vizijo,
filozofijo in cilje za prihodnost), kar bo izhodišče za oblikovanje vizualnih elementov CGP.
Ti bodo rezultirali v končnem izdelku – priročniku CGP podjetja T3 TECH, vidnem v prilogi
diplomske naloge.
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2
2.1

TEORETIČNI DEL
IZHODIŠČA ZA IZDELAVO CGP ORGANIZACIJE

CGP organizacije predstavlja vizualno podobo podjetja, s katero se predstavlja na trgu in s
katero se loči od svoje konkurence. Kakovostna grafična podoba podjetja zato ni samo nek
likovno oblikovan element organizacije, ampak je dejansko predstavitev organizacije v celoti.
Če torej grafična podoba ni v skladu z imidžem in realno identiteto podjetja, je ne morejo
sprejeti niti kupci niti zaposleni v tej organizaciji.

Pri izdelavi CGP je pomembna povezanost treh ključnih elementov, ki opredeljujejo
organizacijo. To prikazije referenčni trikotnik, ki sta ga prva predstavila Richards in Ogden
leta 1936. Trikotnik na Sliki 1 sestavljajo simbolna in realna identiteta organizacije ter njen
imidž. Stranice trikotnika pa prikazujejo odnosi med temi tremi elementi, ki organizacijo v
svojem okolju opredelijo in vplivajo na njeno uspešnost menjave proizvedenih produktov s
končnimi kupci (Repovš 1995, 16).

Slika 1: Referenčni trikotnik
IMIDŽ

PRAVILEN

USTREZEN

IDENTITETA SISTEMA
NA SIMBOLNI RAVNI

REALNA IDENTITETA
RESNIČEN

Vir: Repovš 1995, 16.
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2.1.1 REALNA IDENTITETA PODJETJA
Realno identiteto organizacije predstavljajo njeni osnovni vitalni deli, ki so predpogoj za
obstoj tega podjetja. To je zgodovina in razvoj organizacije, njena lastnina (stavbe, stroji in
naprave), njena kadrovska struktura, način organizacije dela in delovnih postopkov, tip
vodenja ter obnašanje vseh zaposlenih znotraj podjetja in tudi v tujih okoljih. Še bolj slikovit
del realne identitete organizacije so njeni proizvodi (outputi), storitve ali ideje, vključno z
njihovimi tehnološkimi in psihološkimi vrednostmi (Repovš 1995, 17). Identiteta organizacije
zajema njeno vizijo, politiko dela, filozofijo in ključne vrednote, za katere pričakuje, da jih
bodo ponotranjili zaposleni v podjetju, hkrati pa bodo prepoznavni del podjetja v javnosti
(Rozman 2006).
Da lahko organizacija preživi in se razvija, morajo biti vsi elementi njene realne identitete »v
notranjem sozvočju; realna identiteta v celoti pa mora biti prilagojena svojemu okolju in
tržnim razmeram« (Repovš 1995, 18).

2.1.2 ZUNANJA PODOBA (IMIDŽ)
Imidž podjetja predstavlja njegova zunanja podoba ali predstava, ki so si jo o njem ustvarili
posamezniki in javnost. Torej gre za »rezultat medsebojnega vpliva vseh izkušenj, vtisov,
prepričanj, občutkov in vedenja ljudi o organizaciji« (SPEM komunikacije).
O imidžu podjetja govorimo že od 50ih let 20. stoletja, ko je David O'Gilvy postavil tezo, da
potrošniki ne kupujejo izdelkov, temveč blagovne znamke. Blagovna znamka je dobila
osebnost, ki jo gradi podoba podjetja, ki znamko proizvaja oziroma uporablja. Posameznik si
sam ustvari neko predstavo o nekem podjetju preko informacijskih dražljajev, ki jih prejme ob
njegovem neposrednem stiku z elementi realne identitete organizacije (npr. pri nakupu
izdelka, pri ogledu poslovnih prostorov podjetja ali pri pogovoru z zaposlenim v tem
podjetju). Pomembno pa na oblikovanje imidža organizacije vplivajo tudi informacije, ki jih
podjetje posreduje potrošnikom preko formalnih in neformalnih informacijskih kanalov. Pri
tem igra ključno vlogo način tržnega komuniciranja in oglaševanja, ki ga izvaja organizacija,
saj ta »sproža dražljaje, ki oblikujejo, utrjujejo ali spreminjajo imidž organizacije pri
predstavnikih različnih javnosti« (Repovš 1995, 18).
Močne, naklonjene in edinstvene asociacije na blagovno znamko so sestavni del marketinških
programov, ki gradijo pozitivni imidž podjetja. Asociacije se ustvarjajo iz različnih virov
3

informacij: tržno-komunikacijskih, preteklih izkušenj in govoric ter iz povezovanja blagovnih
znamk s podjetjem, osebo ali dogodkom (Keller 1998, 51). Če imidž podjetja napačno ali
nerealno predstavlja realno identiteto organizacije, to škoduje potrošniku in organizaciji.
Predober ali preslab imidž prinese zgolj kratkoročno blagovno menjavo. Imidž namreč zajema
psihološko vrednost proizvodov podjetja in zato vpliva na njihove visoke ali nizke cene
(Repovš 1995, 18).

2.1.3 SIMBOLNA IDENTITETA SISTEMA
Simbolna identiteta sistema prikazuje realno identiteto organizacije na simbolni ravni. Gre za
različne verbalne in grafične simbole, črkopise, barve in ostale likovne strukture, ki jih
uporablja podjetje na površinah komunikacijskih sredstev, in sicer na način, ki se v očeh
bralca, gledalca ali poslušalca loči od drugih organizacij. Čeprav simbolna identiteta sistema
zgolj na posreden način predstavlja organizacijo, saj ni v direktnem stiku z elementi njene
realne identitete, vseeno močno vpliva na oblikovanje vtisa, mnenja in končnega imidža o njej
(Repovš 1995, 21).
Simbolna identiteta sistema zaključuje opisani referenčni trikotnik. Načrtovalci in oblikovalci
simbolnega identitetnega sistema morajo v znakih, barvah in ostalih likovnih strukturah
prikazati lastnosti realne identitete organizacije, njene cilje in vizijo, če želijo, da je odnos
med realno identiteto sistema organizacije in njenim simbolom resničen (ibid.).
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2.2

ANALITIČNA STOPNJA PROJEKTA

Analitično stopnjo dela pogosto imenujemo tudi situacijska analiza. Obsega namizno
raziskovanje, inventarizacijo doslej uporabljenih komunikacijskih sredstev v organizaciji ter
številne druge raziskave in študije. Tako se definira realna identiteta organizacije, kakršna je
pred spreminjanjem njene celostne grafične podobe. Rezultat zbranih podatkov in informacij
na tej stopnji je izdelava sklepnega situacijskega poročila, ki opisuje trenutno realno identiteto
organizacije (Repovš 1995, 32).

2.2.1 NAMIZNO RAZISKOVANJE
Pri namiznem raziskovanju zbiramo vse že obstoječe informacije o organizaciji, kamor sodijo
vse informacije v pisni obliki (npr. letna poročila, letni plani, medijski članki, bilteni, prodajni
katalogi, video predstavitve, oglasi, raziskave trga), informacije o zgodovini in razvoju
podjetja od njegovega nastanka dalje ter načrti in cilji za prihodnost. Tako raziskovanje
pomaga pri spoznavanju samega podjetja in prepoznavanju njegovih kompetenc, ki so
bistvena prednost pred konkurenčnimi podjetji ali organizacijami (Repovš 1995, 38).

2.2.2 INVENTARIZACIJA KOMUNIKACIJSKIH SREDSTEV
Z inventarizacijo komunikacijskih sredstev pridobimo informacije o tem, kakšen je
komunikacijski sistem v organizaciji v trenutku projekta. Komunikacijska sredstva zajemajo
široko polje obstoječega materiala: vizitke, dopise, žige, oblike računov, dobavnice,
dovolilnice, mape, označevalne ter usmerjevalne simbole in napise, označitve na transportnih
sredstvih, biltene, interne časopise, oglase, prospekte, kataloge, monografije, predstavitve,
grafične oznake znotraj stavb, embalaže izdelkov itd. (Repovš 1995, 39–40).
Raziskava naj zbere tudi informacije o uporabljenih komunikacijskih sredstvih v
konkurenčnih in podobnih podjetjih, ki jih bomo uporabili pri umeščanju simbolnega
identitetnega sistema preučevane organizacije v značilnosti širšega komunikacijskega prostora
na tem področju (Repovš 1995, 40).
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2.2.3 RAZISKAVE IN ŠTUDIJE
Z namenom, da bi pridobili čim bolj objektivne informacije o organizaciji, ki jo preučujemo,
opravimo tudi različne druge raziskave in študije. Obsegajo naj intervjuje in skupinske
pogovore z različnimi zaposlenimi znotraj podjetja o njegovi zgodovini in razvoju, trenutnem
stanju ter viziji za prihodnost (Repovš 1995, 41).
Oblikovalec simbolnega identitetnega sistema organizacije mora spoznati njen imidž, kakršen
je v realnosti oziroma kakršnega vidijo zunanji opazovalci ali ocenjevalci. Zmotno bi bilo o
predstavi podjetja sklepati zgolj na osnovi informacij, ki so pridobljene le na ta način.
Pomemben vir informacij o realni identiteti organizacije je merjenje njene organizacijske
kulture. Quinn (v Repovš 1995, 46–47) je opredelil štiri osnovne tipe organizacijskih kultur:


kultura storilnosti, ki je usmerjena na cilje,



kultura sodelovanja, ki je usmerjena na podporo,



kultura razvoja, ki je usmerjena na inovacije,



kultura hierarhije, ki je usmerjena na spoštovanje hierarhije.
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2.3

STRATEŠKA OPREDELITEV ORGANIZACIJE

2.3.1 POSLANSTVO ORGANIZACIJE
»Poslanstvo opisuje namen oziroma smisel obstoja podjetja. Kot jedro identitete podjetja, kot
osrednji temelj ravnanja podjetja in njegovih ljudi, opredeljuje odgovornost podjetja do
zaposlenih, vodstva, lastnikov, ustanoviteljev, uporabnikov in širše družbe« (Musek Lešnik
2006).
Vsaka organizacija mora imeti razlog za svoj obstoj. Ljudje v njenem imenu opravljajo
aktivnosti z določenim namenom. Ustvarjanje dohodka ni zadosten razlog za obstoj podjetja,
saj prinaša zgolj kratkoročne rezultate. Dolgoročno preživijo le podjetja z opredeljenim
poslanstvom, ki se transformira v vrednost, ceno izdelanih produktov organizacije za
končnega kupca ali uporabnika storitev. Vendar pa poslanstvo organizacije ni zgolj
proizvodnja produktov, temveč so to koristi, vrednosti in vrednote, ki jih podjetje prinaša v
menjavo okolju. Okolje poslanstvo organizacije prepozna in zato dopusti njen obstoj ter ji
ponudi svoje potenciale v uporabo. Rezultat je povpraševanje in nakup koristnih produktov
podjetja, kjer velja načelo - vrednost za denar (Repovš 1995, 54).

2.3.2 VIZIJA ORGANIZACIJE
Vizija predstavlja osnovni temelj podjetja. Gre za vez med sedanjostjo in prihodnostjo
organizacije, ki podjetje vodi do končnega cilja (Borštnik 2013). Vizija je torej projekcija
organizacije v prihodnosti oziroma njena predvidena realna identiteta. Gre za izdelano
predstavo o tem, kakšno organizacijo si želi njeno vodstvo in zaposleni. Zajema cilje za
bodočnost rasti poslovanja, notranje organizacije, števila zaposlenih, organizacijske kulture,
profitov, nastopa na trgu, usmeritve razvoja itd. Vizija je torej postavljeni ideal o prihodnosti
podjetja in hkrati motivacija za zaposlene ter vodilne, da prispevajo k uresničevanju te želje
(Repovš 1995, 56–57).

2.3.3 FILOZOFIJA ORGANIZACIJE
Vsaka organizacija ima svojo filozofijo, kadar jasno definira pravila – kodekse, po katerih se
bodo ravnali lastniki in vsi zaposleni. Pravila opredeljujejo etične, poslovne in moralne norme
v podjetju. Filozofija obsega prepričanje organizacije, da bo z načinom svojega delovanja
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dosegla zastavljene cilje in ohranila lastne prednosti pred konkurenčnimi podjetji (Repovš
1995, 58).

2.3.4 POZICIJSKO GESLO
CGP pogosto vsebuje tudi pozicijsko geslo ali slogan. Ta naj izraža poslanstvo in filozofijo
organizacije, njene ključne vrednote in sposobnosti, ki so v prid potrošnikom. Pozicijskemu
geslu bi lahko rekli tudi 'opisni del osnovnih stalnic CGP'. Osnovno sporočilo imena in
simbola organizacije s pravim sloganom postane še bolj nedvoumno in enopomensko.
Zavedati se moramo, da so preveč splošna gesla neučinkovita oziroma ne simbolizirajo
organizacije, ki ji ga pripišemo. Pozicijsko geslo naj vsebuje specifične, konkretne obljube
naročnikom storitev podjetja ali kupcem njegovih produktov. Komuniciranje s potrošniki in
javnostjo je z uporabo pozicijskega gesla bolj prodorno ter ima večjo sporočilno moč, zato naj
postane sestavni del verbalnih in likovnih elementov CGP podjetja (Repovš 1995, 74–76).

2.3.5 LOGOTIP
Logotip je vizualna predstavitev organizacije. Sestavljajo ga lahko ime, simbol, monogram,
znak, lik, znamka ali katerakoli druga oblika, ki je oblikovana za lažjo prepoznavnost podjetja
njegovim potencialnim uporabnikom (Altius).
Simboli, ki jih uporabimo v logotipu, so lahko različnih oblik in barv. V osnovi ločimo tri
tipe:
-

tipografski ali kaligrafski simbol: črka ali sestavljenka iz več črk, monogram, ima
določeno tipografijo;

-

abstraktni simbol: ni podoben konkretni stvari ali pojavu, geometrijski liki v novi
likovni strukturi,

-

deskriptivni ali ikonični simbol: posnetek stvarnega sveta, nazorno naslika
usmerjenost podjetja.

Seveda pa so možne tudi razne kombinacije zgoraj opisanih tipov simbolov, najpogosteje se z
logotipom povezuje abstraktni simbol (Repovš 1995, 101–103).
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Pri oblikovanju logotipa naj oblikovalec sledi temeljnim oblikovalskim načelom:
pomembnost, razmerja, smer, skladnost, kontrast, celotni videz, zadržanost, podrobnosti,
jasnost, organiziranost in preprostost (Parker in Beverly 1997, 9–12).

2.4

BARVE

Ustvarjalec CGP mora pri izbiri barv upoštevati kontrast in harmonijo ter njun vpliv na
berljivost. Barve namreč že na nezavedni ravni izražajo neko sporočilo, zato je nujno
spoštovati psihologijo barv (Dabner, Calvert, Casey 2011, 92). Čustveni in psihološki naboj
posamezne barve lahko oblikovanju koristi ali škoduje. Odziv ljudi na nekatere barve lahko
celo predvidimo (Parker in Beverly 1997, 171).
Večino barv lahko razdelimo v dve skupini: tople in hladne barve. Medtem ko se tople barve
na videz približujejo, se hladne barve na videz oddaljujejo. Posledično so hladne barve
primerne za ozadja, tople pa za ospredja. Po priporočilih pa ni primerna enakomerna uporaba
barv iz obeh skupin (Parker in Beverly 1997, 171–172).
Barvna razmerja imajo tri temeljne vrednosti: barvni odtenek, svetlobno ali tonsko vrednost in
zasičenost barve. Barvni odtenek definira položaj določene barve v barvnem krogu. Svetlobna
ali tonska vrednost opisuje položaj barvnega odtenka med belo in črno. Zasičenost barve pa
določa relativno čistost, bistrost barve (Parker in Beverly 1997, 173–174).

2.5

TIPOGRAFIJA

»Tipografija je vizualna manifestacija jezika, ki uporablja vse njegove izrazne in praktične
lastnosti.« Črke morajo biti berljive in hkrati ustrezno sporočati svoj pomen. Na lepoto zapisa
vplivamo s tipografskimi spremenljivkami, npr. z velikostjo, debelino, črkovno vrsto, razmiki,
lociranjem na stran (Dabner, Calvert, Casey 2011, 62).
Izbrana pisava določa razpoloženje, držo in ton ter bralcu sporoča pomembne informacije. Pri
izbiri moramo biti pozorni tudi na poravnavo stolpcev, tipografsko družino, slog in debelino
reza (Parker in Beverly 1997, 60).
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2.6

PREDSTAVITEV PODJETJA T3 TECH d.o.o.

Podjetje T3 TECH d.o.o. je bila leta 2016 ustanovljena kot organizacija, ki je nastala z
odkupom dejavnosti podjetja Hidria Inženirig d.o.o.. Podjetje se ukvarja s servisiranjem in
vzdrževanjem naprav ter sistemov za prezračevanje, ogrevanje in hlajenje objektov, razvija
tudi lastno programsko opremo za krmiljenje naprav in centralno nadzornih sistemov (CNS).
Podjetje ima sedež v Ljubljani in zaposluje 24 oseb, ki sestavljajo tri oddelke: servis in
vzdrževanje, oddelek za avtomatiko in CNS ter oddelek svetovanja in sistemskih rešitev.

2.6.1 ZGODOVINA PODJETJA
Blagovna znamka T3 TECH je na trgu nova, česar pa ne moramo trditi o zaposlenih. Svoje
izkušnje in znanje so namreč pridobili pri podjetju Hidria Inženiring d.o.o., še prej pa pri IMP
Klimat d.d., ki je imelo več kot 50-letno zgodovino in je bilo vodilno podjetje za izdelavo
klimatskih naprav na področju nekdanje Jugoslavije in vzhodne Evrope.

2.6.2 VIZIJA PODJETJA
Cilj in vizija organizacije je nuditi podporo in celovite rešitve na področju klimatizacije,
ogrevanja in hlajenja, v fazi izbora, odločanja in kasneje v fazi vzdrževanja, energetske
optimizacije, dodelave ter zamenjave opreme in sistemov. Na podlagi preteklih izkušenj in
znanj bodo doprinesli k zmanjšanju vpliva na okolje (manjša poraba primarne energije in
toplogrednih plinov) in skrbeli za večjo zanesljivost sistemov. Stremeli bodo k dolgoročnim
partnerskim odnosom z naročniki in dobavitelji (Zabukovec 2016).

2.6.3 IME PODJETJA
Ime podjetja T3 TECH predstavlja tri oddelke, ki jih ponazarja črka T in število tri; beseda
TECH pa simbolizira TE kot tehnologija, C kot hlajenje (ang. Cooling) in H kot ogrevanje
(ang. Heating). Celotno ime izraža notranjo organizacijo podjetja in hkrati njegovo
poslanstvo, ki je ponuditi celovite rešitve na področju tehnologije hlajenja in ogrevanja.
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3

EKSPERIMENTALNI DEL – IZDELAVA LOGOTIPA

Za izhodišče izdelave logotipa smo izbrali ime organizacije, ki že samo pove, s čim se
podjetje ukvarja in kakšna sta njegovo poslanstvo ter filozofija. Poleg imena organizacije smo
želeli vključiti abstraktni simbol, ki bi predstavljali povezanost, združevanje treh sestavnih
oddelkov

podjetja,

katerih

skupno

znanje

proizvaja

njegove

končne

produkte.

Slika 2: Predloge logotipa
Po posvetu in pregledu vseh predlog (nekatere so vidne na Sliki 2) smo se odločili, da bi bil
najprimernejši logotip, v katerem ime T3 TECH zaokrožuje elipsa kot simbol povezanosti. Na
podlagi dokončne odločitve o sestavi logotipa smo izdelali končno verzijo predloge (glej Slika
3), ki smo jo nato pretvorili v vektorsko obliko (na Sliki 4) za dokončno izdelavo logotipa.
Vektorsko obliko logotipa smo oblikovali v programu Adobe Illustrator.
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Slika 3: Končna verzija predloge logotipa

Slika 4: Vektorska oblika logotipa

Predlogo, ki smo jo dali v vektorsko obliko, smo po dogovoru z mentorjem zaradi boljše
preglednosti malo popravili, predvsem v predelu števila tri. Ker v logotipu črka C predstavlja
hlajenje in H ogrevanje, smo ju obarvali v modro in rdečo barvo. Za elipso smo dorekli, da bo
v srebrni barvi ter nastavili 7 % prosojnost, s čimer črki C in H ne vzbujata občutka
odrezanosti. Z odpravo manjših pomanjkljivosti smo izdelali končno obliko logotipa (glej
Slika 5), pripravljenega za nadaljnjo uporabo.

Slika 5: Končna oblika logotipa
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4

REZULTATI IN RAZPRAVA

4.1 PRAVILA UPORABE LOGOTIPA
Preden smo se lotili nadaljnje uporabe logotipa, smo morali definirati razmerja in dimenzije,
ki nam bodo v pomoč pri pravilni uporabi logotipa, barve in njihove vrednosti ter tipografijo.

Slika 6: Razmerja v logotipu

Osnovna mera, ki nam je vodilo za nadaljnje dimenzije, je višina pisave v logotipu. Ta je
označena s črko X, kakor je navedeno na Sliki 6 zgoraj. Če na primer določimo, da je x = 1
cm, je dolžina napisa 5 × 1 cm = 5 cm. Spodnji in zgornji skrajni rob elipse je od pisave
oddaljen 0,25 cm, levi in desni skrajni rob pa 0,5 cm.

Slika 7: Minimalni prostor okoli logotipa

Določili smo tudi minimalni prazni prostor, ki znaša polovico višine pisav v logotipu (x/2).
Minimalni prostor okoli logotipa (skica na Sliki 7) je prostor, v katerega ne posegamo in ne
dodajamo kakršnihkoli drugih znakov oz. simbolov.
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Slika 8: Najmanjša dovoljena velikost logotipa

Ker se bo logotip uporabljal tudi v manjših dimenzijah (npr. žig), je potrebno definirati
najmanjšo velikost logotipa za uporabo, pri kateri je logotip še jasno razpoznaven. Opredelili
smo jo v dolžini razdalje 5 mm od skrajne zgornje točke do skrajne spodnje točke elipse (glej
Slika 8).

Slika 9: Črno-bela različica logotipa

V primeru dvobarvnega tiska se lahko uporabi črno-bela različica logotipa (Slika 9). Za tisk
na oblačila s črno podlago pa se uporabi logotip, kjer so črke in številka 'T3 TE' v beli barvi,
kakor je prikazano na Sliki 10.

Slika 10: Najmanjša dovoljena velikost logotipa
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4.2

BARVE CGP

Za vsako barvo smo v programu Adobe Illustrator odčitali barvne vrednosti v CMYK-u, na
podlagi katerih smo določili še barvne vrednosti v RGB, PANTONE in HEX barvnih
prostorih. V Tabeli 1 so opisane barvne vrednosti, ki sestavljajo napis T3 TECH.

Tabela 1: Barvne vrednosti CGP podjetja T3 Tech d.o.o.
CMYK

RGB

PANTONE

HEX

SIVA

0, 0, 0, 90

65, 64, 66

446

#414042

BELA

0, 0, 0, 3

246, 246, 246

/

#F6F6F6

CIAN

70, 17, 0, 0

45, 176, 223

299U

#2DA7DF

RDEČA

3, 99, 97, 0

230, 35, 40

485

#E62328

Elipsa v logotipu je srebrne barve in je sestavljena iz dveh barvnih prelivov, iz sive in bele
barve. Preliva na Slikah 11 in 12 sta sestavljena iz barvnih vrednosti, ki so podane v Tabelah
2 in 3 v natančno določenem zaporedju.

Slika 11: Svetlejši preliv elipse v logotipu
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Tabela 2: Barvne vrednosti svetlejšega preliva elipse v logotipu
CMYK

RGB

HEX

0%

0, 0, 0, 50

147, 149, 152

#939598

33.5 %

0, 0, 0, 15

220, 221, 222

#DCDDDE

57.5 %

0, 0, 0, 45

157, 159, 162

#9D9FA2

75.5 %

0, 0, 0, 9

233, 233, 234

#E9E9EA

100 %

0, 0, 0, 55

138, 140, 142

#8A8C8E

Svetlejši preliv (Slika 11) sestavlja zgornji obroč, medtem ko temnejši preliv (Slika 12)
predstavlja spodnji obroč – senčni del elipse, kar daje občutek 3D.

Slika 12: Temnejši preliv elipse v logotipu

Tabela 3: Barvne vrednosti temnejšega preliva elipse v logotipu
CMYK

RGB

HEX

0%

0, 0, 0, 65

147, 149, 152

#77787B

33.5 %

0, 0, 0, 22

205, 207, 208

#CDCFD0

57.5 %

0, 0, 0, 65

119, 120, 123

#77787B

75.5 %

0, 0, 0, 26

196, 198, 200

#C4C6C8

100 %

0, 0, 0, 68

113, 115, 117

#717375
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4.3

TIPOGRAFIJA

Pisava, ki smo jo določili in se bo uporabljala v vseh tiskovinah, kot so dopisni listi, kuverte,
vizitke, v pozicijskem geslu in na ostalem promocijskem materialu, je Myriad Pro.

Myriad Pro Regular

Myriad Pro Italic

ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ

ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ

abcčdefghijklmnoprsštuvzž

abcčdefghijklmnoprsštuvzž

1234567890

1234567890

Myriad Pro Semibold

Myriad Pro Semibold Italic

ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ

ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ

abcčdefghijklmnoprsštuvzž

abcčdefghijklmnoprsštuvzž

1234567890

1234567890

Myriad Pro Bold

Myriad Pro Bold Italic

ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ

ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ

abcčdefghijklmnoprsštuvzž

abcčdefghijklmnoprsštuvzž

1234567890

1234567890
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4.4

POZICIJSKO GESLO PODJETJA T3 TECH d.o.o.

Pozicijsko geslo »ZDRUŽUJEMO ZNANJE« v dveh besedah povzema vizijo in poslanstvo
podjetja, kar ubesedeno dopolnjuje logotip organizacije, v katerem elipsa simbolizira
združitev.
Velikost pisave pozicijskega gesla je 1/3 velikosti črk v logotipu. Pisava je Myriad Pro Bold
Italic, Soft light 70 %. Pozicijsko geslo se uporablja skupaj z logotipom v dveh variantah, in
sicer pod in za simbolom, kakor je prikazano na Slikah 13 in 14.
Pri varianti pod simbolom se slogan začenja na sredini logotipa z minimalnim prostorom, ki
ga na Sliki 13 prikazuje sivi kvadrat okoli logotipa, ter sega polovico višine črk v logotipu
(x/2) čez minimalni prostor.

Slika 13: Logotip s pozicijskim geslom spodaj

Pri varianti za simbolom na Sliki 14 je pozicijsko geslo v isti ravnini, kot je napis T3 TECH v
logotipu ter se začenja takoj za minimalnim prostorom.

Slika 14: Logotip s pozicijskim geslom zadaj
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4.5

POSLOVNE TISKOVINE

4.5.1 DOPISNI LIST
Na Sliki 15 je prikazan dopisni list, pozicija postavitve logotipa in ostalih podatkov ter
razmerja med njimi. Logotip s pozicijskim geslom se nahaja v levem zgornjem kotu, v
desnem pa sta ime in naslov podjetja. Na spodnjem delu dopisnega papirja se nahajajo
kontaktni podatki podjetja ter bančni račun, matična in davčna številka.

Slika 15: Dopisni list
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4.5.2 KUVERTE
V podjetju T3 TECH d.o.o. uporabljajo dva tipa kuvert, in sicer amerikanko za račune in
dopise ter kuverto formata C4 za dokumentacijo, projekte, itd. Logotip z naslovom se na obeh
kuvertah nahaja v levem zgornjem kotu v razmerjih, kakor je prikazano na Slikah 16 in 17.

Slika 16: Amerikanka

Slika 17: Kuverta formata C4
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4.5.3 VIZITKA
Vizitko podjetja T3 TECH d.o.o. dimenzije 8,5 × 5,5 cm smo oblikovali v programu Adobe
Illustrator. Na njeni sprednji strani (glej Slika 18) se logotip nahaja zgoraj, pod logotipom pa
so podatki v dveh stolpcih. V levem stolpcu sta naziv ter ime in priimek, v desnem stolpcu pa
so kontaktni podatki (mobilni telefon, elektronski naslov, spletna stran). Na dnu se nahaja ime
in naslov podjetja. Ozadje sprednje strani je sivobel preliv, ki z višino izgublja nasičenost.
Velikost pisave:
-

levi stolpec: 10 t.e.

-

desni stolpec 9 t.e.

Slika 18: Sprednja stran vizitke

Hrbtna stran vizitke, prikazana na Sliki 19, zajema logotip s pozicijskim geslom v črno-beli
varianti ter na sivi podlagi. Lociran je na sredini površine.
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Slika 19: Zadnja stran vizitke

4.5.4 ŽIG
Žig (Slika 20) je v črni barvi dimenzije 4 × 1,5 cm. Na njem je logotip podjetja in njegov
naslov. Velikost pisave v žigu je 6 t.e.

Slika 20: Žig
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4.6

OSNUTEK VSTOPNE STRANI SPLETNEGA MESTA

Podjetje T3 TECH d.o.o. trenutno nima vzpostavljene svoje spletne strani. V okviru priprave
CGP podjetja smo zasnovali tudi vizualni osnutek, ki je viden na Sliki 21. Za osnovo smo
uporabili barve, ki sestavljajo logotip podjetja (črna, modra, rdeča in siva). Ozadje predstavlja
načrt elektroinštalacije, s katerim smo želeli prikazati, da se podjetje ukvarja s področjem
tehnologije.
Obiskovalec bo na vrhu spletne strani najprej opazil izpostavljeni logotip podjetja in njegovo
pozicijsko geslo. V zgornjem desnem kotu so zapisani osnovni kontaktni podatki
organizacije. Orodna vrstica spletne strani bo omogočala prehod na podstrani (predstavitev
podjetja, natančnejši kontaktni podatki zaposlenih in seznam referenčnih naročnikov). Na levi
strani je večja vertikalna orodna vrstica, ki ponuja prehod na podstrani z več informacijami o
posamičnih oddelkih podjetja.
V osrednjem delu vstopne strani bodo potencialne naročnike nagovarjale fotografije značilnih
produktov podjetja. Pod njimi pa bo prostor za objavo raznih novic, nasvetov in drugih
komunikacijskih sporočil.
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Slika 21: Osnutek vstopne strani spletnega mesta
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5

ZAKLJUČEK

V diplomskem delu smo najprej spoznali pot za izdelavo CGP organizacije v teoriji, nato pa
smo izhajajoč iz zbranih napotkov pričeli s pripravo CGP podjetja T3 TECH d.o.o.. Glede na
to, da je bilo podjetje novo ustanovljeno, svoje grafične podobe še ni imelo. Naloga avtorja je
bila najprej spoznati podjetje, njegovo realno identiteto, filozofijo in vizijo za prihodnost.
Na podlagi pridobljenih informacij in želja vodstva podjetja smo pričeli s snovanjem oblike
logotipa. Ko so lastniki podjetja iz predlog izbrali končno obliko logotipa, smo natančno
določili vse elemente njegove sestave ter predlagali pozicijsko geslo. Končna oblika logotipa
je tipografska z abstraktnim simbolom, ki vse osnovne sestavne dele poslovanja organizacije
povezuje v celoto. Pozicijsko geslo »Združujemo znanje« še dodatno utrdi sporočilo logotipa.
Za podjetje smo pripravili tudi končne predloge za poslovne tiskovine, žig in osnutek vstopne
strani njegovega spletnega mesta. Končni rezultat naloge pa je Priročnik CGP organizacije, ki
je diplomskemu delu priložen v priponki. Podjetju bo služil kot vodilo pri pripravi drugih
promocijskih materialov, marketinških akcij in pri raznoliki komunikaciji s svojimi strankami.
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