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IZVLEČEK
Teoretični del diplomske naloge opisuje pojem oglaševanja v najširšem pomenu besede, nadalje
razlaga kaj oglaševalska agencija je, kakšna je njena organizacija in struktura ter katere vrste
oglaševalskih agencij poznamo. Razdelek “struktura oglaševalske agencije” bolj podrobno
analizira posamezne oddelke znotraj agencije, ki so oddelek za vodenje projektov, strateški
oddelek, kreativni oddelek in medijski oddelek. Opisani so tudi struktura delovnih skupin,
izhodišča za pripravo kreativnih rešitev (angl. brief) ter principi snovanja tako imenovane
“velike ideje”.

V drugem, eksperimentalnem delu diplomske naloge se analizira razvoj poklicne poti znotraj
treh oglaševalskih agencij. Sama rast, od študenta do umetniškega direktorja, se poskuša zaradi
lažje primerjave pokazati skozi delo za istega oglaševalca oziroma naročnika.

Cilj diplomske naloge je analiza poklicnega razvoja in predstavitev osebnega pogleda na delo
s konkretnim naročnikom. Skozi primerjavo delovnih procesov in narave dela, od izvajanja
osnovnih korektur do avtorske vizualizacije kreativnih elementov, je razvidno napredovanje od
študenta do umetniškega direktorja, pri čemer se glavnina kaljenja izvaja na delovnem mestu
izvedbenega oblikovalca in pomočnika umetniškega direktorja.

Ključne besede: oglaševanje, struktura oglaševalske agencije, umetniški oblikovalec, “velika
ideja”, kreativni proces.
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ABSTRACT
The theoretical section of the thesis begins with a description of advertising in the broadest sense
of the word. It explains what an advertising agency is, what kind of organisation and structure
it has and what types of advertising agencies exist. In explaining the structure of an advertising
agency this section describes the separate departments in more detail: the project management
department, the strategic department, the creative department and the media department. It
also describes how working groups are structured, what a brief is and outlines the principles of
creating the so-called “big idea”.

The experimental part of the thesis is an analysis of a career path within three advertising
agencies. For the sake of clarity, examples of work for a singular advertiser/client are used to
demostrate the steps in career progression from a student to an art director.

The goal of this thesis is to present a designer’s personal development and his outlook on work
with a specific client. In doing this all the steps in the process are included: from a print advert,
TV adverts to presenting a car model in 3D mapping technology on a professional level.

Key words: advertising, advertising agency structure, art designer, “the big idea”, creative
process, personal development.
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1. UVOD
Oglasi so tako temeljno vpeti v naše življenje, da jih nenehno zaznavamo, hkrati pa jih le redko
zares vidimo in o njih razmišljamo, a z nami še vedno komunicirajo, nas na nezavedni ravni
nagovarjajo. Prav zaradi te ogromne količine oglasov (takih in drugačnih) se nam dogaja, da
smo se jih naučili, vsaj večino, elegantno prezreti. Večina ljudi tako tudi goji prezirljiv odnos do
oglaševanja in nasploh oglaševalskega sveta, vendar obstaja veliko razlogov za spoštovanje ljudi
v oglaševalskih agencijah. Kot pravi kraetivni direktor Olivier Altmann iz agencije Publicis:
”Delo v oglaševanju je eden redkih načinov, da si lahko kreativen in da s tem služiš denar”. A
vendarle, kreativci trdo delajo, vsi, od tekstopisca do zadnjega oblikovalca.

Ali posamezni oglaševalski element lahko dejansko v nekomu vzbudi željo po nakupu izdelka?
Fascinantno in navdihujoče je dejstvo, da lahko z vizualno podobo in dobro idejo oglasa oziroma
oglaševalskega elementa dejansko ustvariš potrebo, pri čemer je na mestu vprašanje ali bi nek
oglas lahko še bolje zgledal, bi lahko naredili še kako drugače, kakšna je kompozicija oglasa, je
vključena simbolika, kako so “ustvarjalci” oglasa prišli do nekega učinka ter nenazadnje kako
se rojevajo “velike” kreativne ideje, kako nastajajo presežki. Vizualna podoba oglasov mnoge
tako zelo zgodaj začne nagovarjati, mnogi se želijo preizkusiti kot eden izmed “ustvarjalcev”
oblikovalske zasnove, se spoznati s ključnimi elementi vsakega dobrega oglasa, se naučiti kako
razdeliti po likovni površini informacije v obliki besedila, slike, tabele ali simbolov, vse to
prevedeno v izbrani likovni jezik. Tako lahko rečemo, da oglasi predstavljajo sisteme sporočil,
ki so sestavljeni tako, da organizirajo percepcije in ustvarjajo pomenske strukture. Oglaševalci
namreč potegnejo sociokulturne pomene iz potrošnikovega sveta in množičnih medijev, nato pa
te pomene oblikovalci vključijo v podobe. Zagotovo pa je, da je oblikovalec sporočila dosegel
svoj namen, če nas je pritegnil.

V teoretičnem delu diplomske naloge opišemo kaj je oglaševanje, kakšna je struktura oglaševalske
agencije in proces dela v njej. Nadalje analiziramo poklicno pot od študenta, ki najprej opravlja
prakso v manjšem studiu, se tam kasneje zaposli, se nauči osnov oblikovanja in rokovanja s
tedanjimi oblikovalskimi programi, gre na večjo agencijo kjer do potankosti spozna procese in

1

delo na njej. Kasneje zamenja še eno agencijo, kjer se zooblikuje v umetniškega direktorja.
Predstavimo poklicni razvoj oblikovalca (od študenta do umetniškega direktorja) ter pogled na
delo s konkretnim naročnikom v vseh treh agencijah.
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2. TEORETIČNI DEL
2.1 OGLAŠEVANJE JE ZRCALO DRUŽBE
Priznajmo si, da je oglaševanje eno tistih industrij, pri katerih nas zasrbi, da bi odgrnili zaveso
in si pobliže pogledali kaj se skriva za odrom. A vendarle, oglaševanje je posel, brez izjem, brez
popuščanja. To je posel v katerem se obrača veliko denarja. Če želiš delati v tem poslu in če se
želiš ohraniti, moraš biti profesionalen. Biti profesionalen pomeni biti „strokoven, kakovosten“
(Tavzes 2002). Tega se oglaševalske agencije, ki so glavni ali celo monopolni kreatorji oziroma
ustvarjalci oglaševanja dobro zavedajo, zato v skladu s tem tudi skušajo delovati. Namreč, v
sodobnem poslovnem svetu ni več subjektov, ki bi obvladovali vse sfere poslovanja in bi bili pri
tem vsakič znova uspešni (Možina 2007). Delo v oglaševalski agenciji je mnogo več kot le posel,
pri katerem je v ospredju odnos med oglaševalsko agencijo in naročnikom. Naročnik je ključen
za obstoj posla za oglaševalsko agencijo, vendar pa je za posel ključna tudi agencija sama; njena
sposobnost, da vdržuje odnos z naročnikom ob podpori dobro utečenih ekip (Župančič 2010).

Tako so oglaševalci podjetja ali posamezniki, ki izbranim ciljnim skupinam nekaj nudijo,
oglaševalske agencije pa podjetja, ki oglaševalcem pripravijo in izvedejo celosten proces
kodiranja obsežnih in zapletenih sporočil o prednostih njihove ponudbe v kratko, preprosto
in vsem razumljivo sporočilo, ki posameznike v ciljni skupini doseže preko komunikacijskih
medijev (Možina 2007), nemalokrat pa lahko preko sporočil prepoznamo tudi ključne vrednote
družbe.

A oglaševanje ni samo odsev prevladujočih vrednot, ki jih oglaševalci spretno dektirajo in
virtouzno na semantični ravni vpletajo v sporočila o izdelkih, storitvah, organizacijah, ljudeh
itd, temveč tudi odsev družbenih procesov, družbenih ureditev in tehnološke razvitosti. (Jančič
in Žabkar 2013).

“Da se nas nekaj lahko dotakne, mora vsebovati delčke naše skupne zavesti. Zavesti vseh
ljudi, ki smo družbena bitja” (Ferkov 2001). Oglaševanje tako predstavlja močno vejo kulturne
industrije, pomembno vpliva tudi na produkcijo in porabo ostalih medijskih vsebin, od vsebin
3

dnevnih časopisov do filmov. S tega vidika ima oglaševanje veliko moč, z njo pa nosi tudi veliko
družbeno odgovornost.

Vsakodnevno smo v povprečju izpostavljeni približno 200 oglasnim sporočilom (Kline in
Ule 1996). Oglaševanje je torej nepreklicno med nami in lahko ga opredelimo kot načrtovano,
naročeno in podpisano kreativno komunikacijo, katere namen je spodbujanje procesov menjave
med ponudniki in porabniki s podajanjem izpolnljivih obljub. Velja za eno najstarejših, najbolj
vidnih in najpomembnejših aktivnosti trženjskega komuniciranja, kar je razlog, da se v splošni
javnosti velikokrat pojma oglaševanje in trženjsko komuniciranje zamenjuje ali celo enači.
Znotraj integriranega marketinškega komuniciranja je oglaševanje zgolj eno izmed orodij
komuniciranja, ki ga je potrebno uporabljati smiselno ter v ravnovesju z drugimi marketinškimi
aktivnostmi za dosego zastavljenih marketinških ter tudi komunikacijskih ciljev (Jančič in
Žabkar 2013). Po Kotlerju je 5 sestavin promocijskega spleta, ki jih podjetje uporablja, da sledi
svojim trženjskim ciljem na ciljnem trgu poleg oglaševanja še neposredno trženje, pospeševanje
prodaje, odnosi z javnostmi in osebna prodaja (Kotler 1996). Ker za osrednjo temo mojega
diplomskega dela razumevanje preostalih navedenih prvih promocijskega spleta ni bistveno, jih
v nadaljevanju bolj podrobno ne obravnavamo.

2.2 SESTAVA OGLAŠEVALSKIH TRGOV IN AKTERJI V
OGLAŠEVANJU
Oglaševanje oziroma oglaševalske trge opredeljuje heterogen splet več različnih akterjev,
ki jih lahko združimo v t.i. oglaševalski trikotnik. Tega opredeljujejo oglaševalske agencije
z zunanjimi izvajalci (fotografi, raziskovalci, oblikovalci, producenti, zunanja produkcija kot
izvajalci akcij v imenu naročnikov, ki načrtujejo in uresničujejo oglaševalske aktivnosti),
oglaševalci (naročniki oglaševalskih akcij, ki želijo oglaševati) ter mediji (posredniki, preko
katerih oglaševalski elementi dosežejo ciljno publiko) (Jančič in Žabkar 2013). Vsi trije členi so
močno odvisni drug od drugega ter od okolja v katerem se nahajajo.

Sočasno s tem, ko se je na spletu zgodil pojav skupnosti, pa se je začela spreminjati tudi
oglaševalska pokrajina ter posledično tudi vloga vseh akterjev v njej. Tradicionalni oglaševalski
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trikotnik je potihoma postal kvadrat. Potrošniki oziroma bolje uporabniki so z razvojem
tehnologije in orodij, ki omogočajo nove načine komuniciranja in ustvarjanja skupnosti dobili
vzvode, s katerimi se postavljajo enakovredno ob bok oglaševalcem, medijem in oglaševalskim
agencijam (Pirc 2000).

Oglaševalci posredno preko oglaševanja v medijih poskušajo vplivati na porabnike. Novejši
vpogled upošteva, da je z novimi mediji komunikacija v večji meri postala dvosmerna, vedno
večjo vlogo kot akterji pridobivajo uporabniki (Jančič in Žabkar 2013). V nadaljevanju se
osredotočamo samo na enega akterja oglaševalskega trga in sicer na oglaševalske agencije;
kaj je oglaševalska agencija, kako so organizirane, kako potekajo procesi, odnosi med oddelki,
ključne vloge posameznikov v agenciji, s poudarkom na vlogi oblikovalca, saj je to ključno za
razumevanje drugega dela diplomskega dela.

2.2.1 “Kje so doma kreativci? ” ali kaj je oglaševalska agencija?
V Sloveniji se oglaševalska agencija v skladu s Kodeksom oglaševanja Slovenske oglaševalske
zbornice definira kot: „Oglaševalska agencija je podjetje, ki se ukvarja s tržnim komuniciranjem
in v okviru tega z oglaševanjem kot s svojo registrirano dejavnostjo za naročnika v vseh ali
posameznih delih procesa (raziskovanje, snovanje, kreacija, strategija, svetovanje, projektiranje,
izvedba in proizvodnja, načrtovanje, zakup prostora in časa v medijih itd.) ter s tem ustvarja
svoj dohodek“ (SOZ 2009).

Kot je razvidno, je v tej definiciji opredelitev dejavnosti zastavljena široko, saj je njena osnova
kar celotno tržno komuniciranje. Morda je zaradi širitve ponudbe oglaševalskih agencij in njenih
specializacij takšno definiranje celo smiselno, vendar le kadar so ostale tržno-komunikacijske
storitve le dodatek oglaševanju.

2.2.2 Organiziranost in tipi oglaševalskih agencij
Oglaševalske agencije se razlikujejo glede na to, katere storitve ponujajo. Značilne storitve
oglaševalskih agencij zajemajo (Jančič in Žabkar 2013):
5

•

vodenje projektov (angl. account management),

•

kreativne storitve (angl. creative services),

•

načrtovanje in zakup medijev (angl. media planning & buying),

•

načrtovanje projektov, raziskovanje, marketinško svetovanje, odnosi z javnostmi in drugo.

Avtorja Imber in Toffler oglaševalske agencije razdelita glede na razpon storitev, ki jih nudijo
(IMBER in TOFFLER 2008):
•

Agencije celovitega spleta storitev (ang. full-service agency): so praviloma večje agencije, ki
lahko ponudijo celoten nabor marketinških komunikacijskih storitev na enem mestu; torej
tudi neposredno prodajo in odnose z javnostmi. Pogosto so bile to sprva manjše agencije,
ki so oglaševalskim dodajale še druge storitve. Wells, Burnett in Moriarity jo definirajo
kot agencijo, ki pokriva vse naročnikove zahteve in mu nudi 4 osnovne storitve: vodenje
projekta, kreativno storitev, medijsko načrtovanje in zakupovanje ter raziskovanje. Srednje
velike agencije sodelujejo z zunanjimi sodelovci in z njimi dopolnjujejo omejeno kadrovsko
strukturo (Wells, Burnett in Moriarity 1998).

•

Hišna agencija: deluje znotraj podjetja in je praviloma redka.

•

Svobodnjaki (ang. freelancers): gre za zunanje izvajalce, ki jih najemajo oglaševalske
agencije ali oglaševalci sami. Delo poteka projektno, običajno gre za projekte bolj butične
ali personalizirane narave.

•

“A la carte“ agencija: agencija, ki je specializirana samo za določen del celovite oglaševalske
storitve.

•

„Rolodex“ agencija: agencija, ki jo vodi več oglaševalskih strokovnjakov, ponavadi vodje
projektov ali kreativni direktorji; ti najemajo specialiste s posameznega področja, da
opravijo določeno nalogo. Agencija nima osnovnega osebja.

•

Medijska agencija: agencija se je razvila s silovitim razvojem televizije v 60. letih. Agencija
opravlja popolno medijsko funkcijo (načrtovanje, pogajanje, zakup in spremljanje stanja
(angl. monitoring).

2.2.3 Organizacija in struktura oglaševalske agencije
Kreativnost je lastnost oglaševanja, a kljub temu je za oglaševalsko agencijo značilna relativno
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standardna oblika organizacije, ki se je razvila skozi desetletja delovanja na osnovi razvoja
oglaševanja, agencije in njenih funkcij. Agencija je splet neprestanih organizacijskih procesov,
odločitev, iskanja rešitev in reševanja problemov. Aljoša Bagola pravi: “Oglaševalska razdelitev
dela v agencijah poteka med vodji projektov in kreativnim oddelekom. Konkretno je v kreativnem
oddelku kreativni direktor odgovoren za celovito kreativno videnje in vodenje projekta. Je neke
vrste general. Sledi razdelitev dela med umetniške direktorje, ki skrbijo za celoviti vizualni
izraz in tekstopisce, ki skrbijo za snovanje idej. To je v bistvu zelo klasična razdelitev dela, ki je
zastarela in jo iz dneva v dan spreminjamo. Intenzivnost sodobnega medijskega okolja namreč
zapoveduje nove načine, kako proizvajati nove zgodbe” (Flego 2013).

Zaradi narave dela v oglaševanju je sicer možno agencijsko strukturo prilagajati in spreminjati
v skladu s trenutno situacijo in potrebami, vendar agencije običajno delujejo v dveh strukturah:
•

Formalna struktura: razdelitev glede na oddelke oziroma funkcijo, ki jo ti opravljajo. Osnova
funkcijske (formalne) strukture so 4 oddelki oglaševalske agencije: kreativa, vodenje
projektov, medijski oddelek in oddelek načrtovanja in raziskovanja, pri čemer slednja dva
oddelka za uspešnost delovanja agencije nista nujno potrebna in sta lahko predmet zunanjih
izvajalcev. Te oddelke White imenuje kar “nuklearna “ projektna skupina (White 1993).

•

Struktura delovnih skupin (angl. account group): razdelitev glede na naročnika oziroma
akcijo. Pri tem načinu strukturiranja je pomembna skupina ljudi, ki je sestavljena iz
posameznikov iz različnih oddelkov agencije (White 2000). Gre za zbrane strokovnjake
različnih profilov, ciljno usmerjenih, kjer se funkcija vodje skupine določa sproti ter za
vsako akcijo posebej. Z razliko od prejšnje strukture, kjer je v ospredju oddelek vodenja
projektov in/ali kreativni oddelek, je tu v osrednjo točko delovanja postavljeno načrtovanje,
ki smiselno povezuje te oddelke. Prednost ter oblike strukture pred formalno-funkcijsko
stukturo je predvsem v tem, da lahko vsak član skupine svobodno komunicira o kateremkoli
vidiku tega projekta (Wilmshurstin Mackay 2000).

Glavni dejavniki, ki vplivajo na potek strukturiranja agencije so: tehnološke spremembe,
povečana pomembnost mednarodnih naročnikov za velike agencije, ter spoznanje, da zahteve
od naročnika do naročnika zelo variirajo (White in Roderic 2000).
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Če se v nadaljevanju osredotočimo na posameznike, ki tvorijo posamezne oddelke je na mestu, da
navedemo katere sposobnosti oziroma kompetence se v oglaševalski agenciji od posameznikov
pričakuje (Jančič 1990):
•

specializirano znanje o potrebah segmentov potrošnikov, v našem primeru naročnikov,
nagnjenost k storitvam,

•

obvladovanje oblikovanja,

•

povezava s trgom,

•

sposobnost za uporabo pravih tehnologij,

•

sposobnost sistemskega načrtovanja,

•

hitro in fleksibilno odzivanje.

Sakan pa pravi: “Prav zaradi narave ideje sem pristaš teze, da vsi ljudje v agenciji so in morajo
biti kreativni” (Sakan 1996).

2.2.3.1 Oddelek za vodenje projektov
Za neposredni odnos med oglaševalsko agencijo ter naročnikom na dnevni ravni skrbi vodja
projekta. Oddelek vodij projektov je v ta odnos najbolj vpet, medtem ko preostali oddelki ne
vstopajo v odnose z naročnikom na dnevni ravni.
Oddelek za vodenje projektov obsega direktorje projektov, vodje projektov, asistente vodje
projektov. Gre za posameznike, ki povezujejo preostale oddelke znotraj agencije ter naročnike.
Pravimo, da so nekakšen most med naročnikom ter kreativno ekipo. Ti posamezniki, ki so
odgovorni za komunikacijo z naročniki, so tako središče, okoli katerih se vrtijo vsi drugi v
agenciji (Pattis 1990). V procesu snovanja so pomembni kot mediatorji med poslovno realnostjo
naročnika in občutljivim kreativnim egom snovalcev idej (Fox 1984). Velikokrat se jih definira
kot ljudi dveh svetov oziroma kot tiste, ki sedijo na dveh stolih hkrati: so zavezniki z naročnikom,
kot tudi s skupino, ki v agenciji dela za naročnika. Kako dragocen je dober vodja projektov
povzame pomenljiva misel: ”Vodja projektov je hudičev advokat” (Jančič 2005)
Vodje projektov morajo natančno poznati posel naročnika in njegove specifike, delovanje
oglaševalske agencije in načine ustvarjanja akcij, kot tudi oglaševanje in njegove učinke na
družbo. Dober vodja projektov je pravi multipraktik mnogoterih znanj.
Vloga vodje projektov je izvajanje vseh storitev oglaševalske agencije, ki so vodene v imenu
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naročnika, pri čemer mora prepoznati dvojnost svojega dela: Dober vodja projektov je pri
agenciji predstavnik naročnika, pri naročniku pa agencijski predstavnik (Jones 1999). Dodobra
mora poznati panogo naročnika, spremljati trende ter razvoj potrošnika, imeti sposobnosti
raziskovalca ter analitika ter biti sposoben pripraviti in izvesti dobro prezentacijo (Ogilvy 1985).
Njegova najpomembnejša odgovornost v procesu oglaševanja se kaže v začetni fazi, pri predaji
izhodišč. Po Jonesu slaba izhodišča naredijo slabo oglaševanje in nenazadnje slabe odnose z
naročnikom (Jones 1999). Le dobro pripravljena ter pravilno prenesena izhodišča in informacije
od naročnika preko vodje projekta v kreativni oddelek, so pogoj za snovanje učinkovitih
kreativnih elementov.

2.2.3.1.1 Izhodišča oglaševalcev
Oglaševalsko izhodišče ali oglaševalski (ang. Brief) je prvi korak sodelovanja med agencijo in
oglaševalcem. Informacije, dane s strani oglaševalca agenciji s ciljem, da ta na njih zasnuje,
predlaga in izvede proces prenosa kodiranega sporočila oglaševalca izbrani ciljni skupini, v
praksi imenujemo (ang. Brief) (Možina 2007).
Vsekakor to ni beseda, ki ljubi domači jezik, jo pa prejemniki oziroma delujoči v oglaševanju
zelo dobro poznajo. Oglaševalsko izhodišče je torej temeljni dokument sodelovanja med
oglaševalci in oglaševalskimi agencijami na področju snovanja, priprave in izvedbe akcij
trženjskega komuniciranja (Možina 2007). Na osnovi oglaševalskega izhodišča na agencijski
strani nastane kreativno izhodišče, ki vključuje prečiščene informacije iz oglaševalskega
izhodišča, podane jedrnato s pravilnim vpogledom v ciljnega potrošnika in izdelek ali storitev
ter z določenim glavnim sporočilom komunikacije. Kreativno izhodišče običajno nastane v
sodelovanju med vodjo projektov ter kreativnim direktorjem, od narave projekta pa zavisi tudi
vključitev strateškega in medijskega oddelka. Končni rezultat izhodišč je predstavitev rezultata
agencijskega dela; torej kreativnih elementov, ki jih je skozi podana oglaševalska izhodišča
naročil oglaševalec.

Dobro kreativno izhodišče bo agenciji posredovalo naslednje informacije; osnovne elemente
projektnega vodenja, kje oglaševalec je in kaj je njegov cilj, kam želi, kaj bo za dosego cilja
strojeno, koga se bo pri tem nagovorilo, kako izmeriti kdaj je cilj dosežen, druge praktične in
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uporabne napotke, proces potrditve ter ključne časovne mejnike (Možina 2007).
Zakaj pravzaprav pisati izhodišče? Drago Mlakar na kratko povzame nujnost izhodišča:
“Tako kot vsaka dobra zgodba potrebuje dobro izhodišče, tudi vsaka dobra kampanja potrebuje
dobro kreativno izhodišče – kratek, jedrnat in navdihujoč. Ko ga prebereš, ti mora biti jasno,
kaj je tvoja naloga, kakšen izziv moraš rešiti in po kateri poti boš prišel do cilja. Ivan Tanić je
nekoč rekel: “Ideja je odgovor agencije na vprašanje, ki ga naročnik zastavi v obliki izhodišča”
(Mlakar 2016).

2.2.3.2 Oddelek načrtovanja in raziskovanja
Naloga oddelka za načrtovanje in raziskovanje je pripraviti oglaševalsko strategijo za naročnikov
izdelek, storitev ali blagovno znamko. Strategija pomeni oblikovanje prihodnosti (Mckeown
2015). To pa je mogoče le na osnovi podrobnih informacij in podatkov iz različnih raziskav in
razumevanja ciljnega potrošnika in trga. Pomembno je, da so pri snovanju strategije prisotni
tudi posamezniki iz drugih oddelkov agencije, saj so z delom na drugih področjih pridobili
informacije in znanja, ki oddelku za načrtovanje niso dosegljiva. Na koncu vsake akcije bi
moral oddelek rezultate oglaševanja še ovrednotiti.

2.2.4 Kreativni oddelek ali “motor oglaševalske agencije”
Kreativni oddelek je motor katerekoli oglaševalske agencije. Bistvenega pomena za naročnikovo
zadovoljstvo je kvaliteta odnosa med vodjo projektov ter kreativnim oddelkom. Namreč, le dobro
razumevanje in pravilno prenesene informacije (izhodišča) od naročnika v kreativni oddelek,
so nujni pogoj za pripravo izvrstnih oglaševalskih elementov. Naloga kreativnega oddelka je na
osnovi prejetega kreativnega izhodišča oziroma oglaševalskih izhodišč ter strateškega načrta s
pomočjo dedukcije ter intuicije ustvariti oglasno sporočilo, ki bo kreativno in bo hkrati imelo
prodajni učinek kot si ga želi naročnik.

Vloge v kreativnem oddelku so običajno razdeljene med kreativnega direktorja, umetniškega
direktorja, oblikovalca, tekstopisca ter izvedbenega oblikovalca. Kreativni timi, oziroma
običajno govorimo o kreativnih duetih umetniškega direktorja ter tekstopisca, pogosto delajo
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skupaj leta in leta, celo skupaj se selijo iz agencije v agencijo.

Za razumevanje razvoja in delovanja kot oblikovalca ter umetniškega direktorja, v nadaljevanju
opisujemo ključne vloge v kreativnem oddelku.

2.2.4.1 Kreativni direktor
Kreativni direktor (KD) je vodja kreativnih timov. Je vodilna sila in najbolj odgovoren za to,
kakšni kreativni koncepeti in rezultati izvirajo iz agencije (Pattis 1990). Je izkušen oglaševalski
strokovnjak s potrebnim talentom in inovativnostjo. Odgovoren je za sestavo kreativne skupine,
ki jo običajno sestavljajo umetniški direktor (AD), tekstopisec in oblikovalec, hkrati pa je KD
tudi iskalec novih kreativnih talentov (Pattis 1990). KD sodeluje in ustvarja s svojo ekipo, jo
motivira, navdihuje, usmerja in poskrbi za smotrno razdelitev nalog glede na posamezno akcijo
oz. naročnikove želje. Rezultate skupinskega dela naročniku običajno predstavi skupaj z vodjo
projekta. Veliko kreativnih direktorjev bo svojo vpetost v posel opisalo ne le kot poklic, temveč
kot način življenja.

2.2.4.2 Oblikovalec / Umetniški direktor
Umetniški direktor (AD) je odgovoren za snovanje, načrtovanje in izvedbo vizualne podobe
vsakega elementa oglaševalske kampanje. Osnovni cilj je, da so vsi elementi vizualno privlačni
ter spročilno jasni za dosego ciljev naročnika. Je snovalec oblike vsega, kar ustvarja agencija.
Strokovno nadzira in pokriva vse ravni oblikovanja, od izbora črkovnih družin ali tipografije
do grafične zasnove, izbora barv, tona vizualne komunikacije in fotografskih motivov. Pri teh
dveh funkcijah (oblikovalec - umetniški direktor ) gre pravzaprav le za dva različna ranga dela,
kjer je AD ponavadi nadrejeni oziroma je vodja oddelka oblikovanja, v manjših agencijah pa sta
funkciji ponavadi združeni v eno, ki je poimenovana kot funkcija AD, in nikoli le oblikovalca.
Grafični oblikovalec tako soustvarja vizualno podobo oglaševalskih elementov. Je desna roka
oblikovalskega direktorja. Po njegovih navodilih poskrbi za eksekucijo osnovne likovne podobe
na vse elemente oglaševalske akcije.
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Če povzamemo, AD vodi celoten grafični proces oblikovanja oziroma je odgovoren za celoten
proces vizualne artikulacije informacije. Želja mnogih avtoritet oblikovalskega prostora je, da
se oblikovanje v prihodnje osredotoči na kakovostno oblikovanje, manjše vmešavanje tržnikov
v stroko in s tem izboljšanje celotnega kreativnega prostora.

Razlikovanje med nazivom oblikovalec ali AD je povod, da omenimo veliko željo in potrebo
ljudi v oglaševalskih agencijah, da imajo nazive, ki simbolno in statusno veliko pomenijo
ali naj bi veliko pomenili. Na eni strani bi lahko rekli, da gre za neko samovšečnost ljudi v
oglaševalskem poslu, saj so skoraj vsi vodje nečesa, direktorji itd. Po drugi strani pa je zato
tudi povsem praktični razlog. Ta se kaže v odnosu do naročnika, kjer morajo posamezniki, ki
sodelujejo z agencijo, dobiti občutek, da se pogovarjajo, dogovarjajo in sklepajo posle s sebi
enakimi, torej vodji, direktorji itd.

2.2.4.3 Tekstopisec
Tekstopisec ne piše le teksta, tekstopisec piše zgodbe (Gorenc 2015). Tekstopisec mora biti
sposoben preoblikovati prodajne predloge v prodajne ideje, ustvarjati teme in besedilne osnove
za akcije ter izluščiti prodajne argumente v čim manj besedah (Jefkins 1994). Smiselno je
poudariti, da prevod besede „copywriter“ v besedno zvezo „pisec besedil“, ne zajema celote
pomena delovne funkcije, saj “copywriter” ni le pisec besedil, ampak tudi snovalec konceptov
in idejnih zasnov oglaševalskih akcij. Zelo tesno sodeluje s snovalci oziroma oblikovalci
oglaševalskih elementov.
V mnogih agencijah so tekstopisci, umetniški direktorji in kreativni direktori združeni in delajo
kot ekipe. V te ekipe vključijo tudi druge člane kreativne ekipe, ko to narava dela zahteva (npr.
producenta, ki skrbi za povezovanje z izvajalci zunaj agencije, programerje, spletne oblikovalce,
izvedbene oblikovalce, lektorje itd.). Vsi člani kreativne ekipe pokažejo svoje delo kreativnemu
direktorju, ki je odgovoren za končni rezultat.

2.2.5 Medijski oddelek
Bistvo dela medijskega oddelka je, da ustvari medijski načrt, na osnovi katerega bo oglasno
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sporočilo doseglo prave ljudi ob pravem času za čim manj denarja. Potrošnike je treba prestreči
na vsaki točki dotika (Kruhar Gaberšček 2015). Da bi dosegli ta cilj pa morajo zaposleni v
tem oddelku neprestano spremljati spremembe na medijskem trgu in razvoj tako tradicionalnih
medijev kot novih. Oddelek je ponavadi opravlja tri nivoje dela: medijsko načrtovanje, medijski
zakup ter medijsko raziskovanje. V slovenskem prostoru se z lastnim medijskim oddelkom
lahko pohvali samo nekaj največjih agencij polnega servisa.

Če povzamemo, je oglaševalska agencija razdeljena na več oddelkov: oddelek vodij projektov,
kreativni oddelek, medijski oddelek ter finančni oddelek (zaradi same teme diplomskega dela
finančnega oddelka bolj podrobno ne obravnavamo, kljub njegovi izjemno pomembni vlogi
v strukturi agencije). Struktura agencije se lahko od agencije do agencije seveda razlikuje,
osnovne funkcije pa običajno sledijo prikazu v Sliki 1.
direktor/lastnik agencije

izvršni kreativni
direktor

umetniški
direktor

tekstopisec

digitalni
strateg

direktor projektov

vodja
projektov

asistent

direktor medijev

raziskovalec

medijski
planer

finančni direktor

računovodja

kadrovnik

oblikovalec

izvedbeni
oblikovalec

programer

Slika 1: Organizacijska shema (organigram) agencije celovitega spleta storitev. (Vir: Russell in
Lane 1993)
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2.3 PROCES USTVARJANJA - SNOVANJE “VELIKE “ IDEJE
Ustvarjalnost ali kreativnost je ultimativna lastnost oglaševanja. Brez nje bi se utopilo v
množici medijskih vsebin in v komunikacijski gneči kateri smo priča danes. Samo presek med
drugačnostjo ter relevatnostjo da tisto pravo “veliko” idejo, ki se bo dotaknila ciljne skupine.
Tisto, kar odloča med običajno ter “veliko” idejo, je t.i. kreativni zasuk. Ta namesto očitnega
ponudi nenavadno, a še bolj učinkovito. Pri tem snovalec posega po metaforah, analogijah,
nepredvidenih asociacijah in obratih, novih definicijah, besedni igri, drami…“Velika” ideja
temelji na: izvirnosti, relevantnosti, učinkovitosti, empatičnosti, moralnosti, primernosti
oglaševalca in njegove ponudbe ter nenazadnje na izvedbeni odličnosti (Jančič in Žabkar 2013).
Ocena, ali gre za “veliko” idejo ali zgolj za dober oglas, je vedno subjektivna, saj absolutnih
kriterijev ni. Težko je ocenjevati oglase. Kot pravi Toscani: “Kreativnost nikoli ni gotova. Kot
umetnik vedno stopaš v polje, ki ni gotovo, ki ti ne daje varnosti. Ne moreš biti gotov, kadar
delaš kaj novega. In vedno moraš delati nekaj novega, moraš biti unikaten” (Milek 2001).

Vsakdo ima možnost biti kreativen. Vse kar mora storiti je, da izrazi staro idejo na nov način.
Sakan pa idejo opiše kot osnovni poizvod oglaševalske agencije. Svet oglaševanja je zanj svet
idej, brez ideje pa je vsakršna oglaševalska aktivnost brez pomena (Sakan 1996). Kreativni
proces poteka v zaporedju naslednjih faz (Wells, Burnett in Moriarity 1998):
•

informacija - seznanitev s problemom,

•

inkubacija- na videz se nič ne dogaja, vendar je dogajanje na podzavestni ravni,

•

iluminacija - trenutek, v katerem se nepričakovano rodi ideja, pride do rešitve problema,

•

verifikacija- preverjanje ali je ideja oziroma rešitev prava.

Sakan opredeljuje kriterije za prepoznavanje “velike” ideje (Sakan 1996):
•

bistvenost: Do ideje lahko pridemo samo na podlagi inteligentnega razmišljanja in sklepanja
na osnovi informacij in dejstev iz stvarnosti. Odgovarjati mora na vprašanje “kaj je
sporočilo”, saj s tem postane relevatna.

•

izvirnost: Omogoča, da običajne stvari pogledamo neobičajno. Pritegne pozornost, je
razpoznavna in zapomnljiva, mora pa biti smiselna.
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•

fenomen sestavljanke: Če je ideja dobra, se bodo vse rešitve vkompinirale v celoto.

•

izvedba: “Velika” ideja potrebuje za piko na i še odlično izvedbo, brez katere lahko
marsikatera ideja pade v pozabo ali pa oddide s festivala neopažena.

Sakan tako pravi, da recept za vrhunski uspeh v oglaševanju vključuje močno strategijo,
edinstveno idejo ter čarovnijo izvedbe, ki včasih tudi povprečni ideji zagotovi pot med
oglaševalske presežke in visoko stopnjo privlačnosti. Če je gradivo slabo je vsaka dobra ideja
bore malo vredna oziroma končni izdelek mora biti prav tako kvaliteten kot je bila ideja sama
(Sakan 1996). V oglaševanju postanejo veliki oglasi tisti s preprostimi koncepti. Ljudje se ne
spominjajo samih podrobnosti toliko, kot se spominjajo koncepta. Seveda je pri ustvarjanju oglasa
ali bodisi kateregakoli drugega oglaševalskega elementa potrebno paziti tudi na podrobnosti
kot so besede, tipografija, fotografija in načrt. Dober oglaševalski koncept lahko preživi slabo
izvedbo, ampak spretneje je oglas narejen, večje so možnosti, da je potrošnik nagovorjen (Lane
in Thomas 2001). Leo Burnett, katerega akcije so se zapisale v zgodovino oglaševanja, svetuje,
da naj bo oglaševanje preprosto, zapomljivo, naj privabi pogled. Skrivnost učinkovite izvirnosti
ni ustarjanje novih zvitih besed in podob, temveč povezovanje znanih besed in podob v nova
razmerja. Oglas mora najprej opozoriti nase (Burnett 1995).
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3. EKSPERIMENTALNI DEL
3.1 IZHODIŠČE - OD ŠTUDENTA DO UMETNIŠKEGA DIREKTORJA
V eksperimentalnem delu opisujemo razvoj in nadgrajevanje poklicne poti skozi delo za
naročnika Renault, s katerim smo delali na vseh treh agencijah. Poskušamo prikazati pot in
razvoj od izvedbenega naročnika do umetniškega direktorja skozi delo za istega naročnika.
Namreč, obdobje dela za naročnika Renault sovpada z obdobjem našega prehoda od študenta
na praksi, preko izvedbenega oblikovalca in oblikovalca do umetniškega direktorja, zato v
nadaljevanju obravnavamo in analiziramo delo izključno za omenjenega oglaševalca. Na tem
mestu velja izpostaviti, da je bila vsebina dela na vseh v nadaljevanju omenjenih agencijah širša,
delokrogi, ki jih opisujemo v nadaljevanju, pa zavisijo od zahtevnosti posameznega projekta
oziroma akcije, pri čemer smo za lažjo primerjavo narave dela pri analizi upoštevali samo
delovno okolje ter aktivnosti za omenjenega oglaševalca.

V prvem delu eksperimentalnega dela na kratko opisujemo pot skozi tri oglaševalske agencije,
svoje začetke in naravo svojega dela. Na hitro se dotaknemo organizacije agencij ter vloge kot
oblikovalca v posamezni agenciji. V drugem delu eksperimentalnega dela analiziramo proces
dela za naročnika Renault v treh različnih oglaševalskih agencijah, primerjamo tako tri različne
delokroge ter predstavimo poklicni razvoj skozi delo v treh različnih delovnih okoljih.

3.2 POT PO OGLAŠEVALSKIH AGENCIJAH IN DELO ZA
NAROČNIKA RENAULT
Oblikovanje ima v sodobni tržni komunikaciji pomembno vlogo. Velik del sodobne
tržne komunikacije poteka preko vizualnega sporočanja, zato je zelo pomembno, da v tej
komunikaciji ustrezno sodelujejo tudi vizualna grafična sporočila. Ne pretiravamo, če rečemo,
da so oblikovalci snovalci naše vsakodnevne realnosti. Dandanes ljudje dihamo in živimo z
oblikovanimi proizvodi. Oblikovanje smo tako ponotranjili, da smo postali imuni na vse načine,
s katerimi nam laska, moti in nas navdušuje. Zdi se nam, da se nemudoma povežemo z vsebino
časopisa, TV oglasa, parfuma, embalažo jogurta. Oblikovanje je postalo del našega vsakdana in
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iz tega razloga je tako težko presenetiti, navdušiti in pritegniti pogled informacijsko zasičenega
potrošnika. Informacijsko in medijsko bombardiran potrošnik pa tako postane neločljivo
povezan z vsebino dela vsakega oblikovalca, ki nenehno išče nove likovne koncepte in podobe,
ki bi opisanega potrošnika vsaj malo nagovorile, ga ne pustile ravnodušnega. Kot oblikovalci
tudi sami poskušamo razumeti, kako bodo sporočila zaznavali in interpretirali potrošniki in
kako bodo njihove reakcije vplivale na njihov odnos z oglaševanimi izdelki ali storitvami.

3.2.1 Studio DTS
Začetki segajo v leto 2001. Studio DTS omogoči obvezno študentsko prakso in kasneje tudi
prvo zaposlitev. Majhen studio, ki se je poskušal uveljaviti v konkurenčnem svetu oglaševanja.
V tistem času je bil moto studia “vse na enem mestu”; od snovanja ideje do končne izvedbe
materiala, skeniranja fotografskih negativov in pozitivov na bonastem skenerju (eden redkih
v Sloveniji v tistem času), oblikovanja in postavitve oglasov, revij, brošur, letakov, plakatov,
fotografiranje izdelkov, izdelave poskusnih odtisov in izdelave filmov za tisk. Razdelitve dela,
kot je značilna za večje agencije glede na področje, naravo projektov in znanje posameznikov,
kot opisujemo v prvem delu diplomske naloge, ni bilo.

Lastnik studia je skrbel za pridobivanje novih naročnikov, komunikacijo z njimi, snovanje idej
ter oblikovanje vizualne podobe materialov, preostali pa smo bili zadolženi za oblikovanje
naročenih materialov, eksekucijo osnovne likovne podobe na preostale naročene materiale,
pripravo materialov za tisk, skeniranje, izdelavo poskusnih odtisov ter izdelavo filmov za tisk.
Za naročnika Renault se je v Studiu DTS prevajalo in oblikovalo njihove predstavitvene kataloge
modelov avtomobila. To je bil v tistem času eden izmed ključnih materialov oglaševalca, seveda
poleg ostalih klasičnih medijev kot je TV, radio in tisk.

3.2.2 Luna \ TBWA
Leta 2004 je bil čas za pristanek na veliki oglaševalski agenciji. Luna \ TBWA je imela vse
kar morajo imeti oglaševalske agencije. Oddelek za vodenje projektov, kreativni oddelek z
izvedbenim oddelkom, medijski oddelek, strateški oddelek, PR oddelek. Delo z “velikimi”
ljudmi kot so Janez Rakušček (KD), Katja Petrin (KD), Samo Geršak (KD), Tom Mezga (AD),
Jure Sotler (AD) in ostali, pripomorejo pri rasti ter kaljenju v oblikovalca. Iz izvedbenega
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oblikovalca smo skozi številne izkušnje, skozi delo na številnih projektih, ob mentorstvu
ključnih ljudi in veliki želji po novem znanju, učenju, nadgrajevanju vsega kar smo do sedaj
vedeli, počasi prešli na oblikovalca projektov. Spoznavali smo svet oglaševanja, njegovo
veličino in kaj vse je potrebno za “veliko idejo”, opazovali kreativne procese, prisostvovali
številnim prezentacijam, opazovali kako nastajajo zasnove nove likovne podobe, vizualiazacije
idej, se spoznavali z liki in likovnimi strukturami ter njihovim čustvenim nabojem in pomeni,
se spoznavali z barvami kot pomembnim delom vizualnega nagovora znotraj celostne grafične
podobe podjeti, opazovali kako nastajajo nove črkovne vrste, nove celostne grafične podobe ter
jih znati tudi brati in uporabljati v praksi.

- Na poziciji izvedbenega oblikovalca se za naročnika Renault pripravljajo formatne mutacije
oglasov in oddaje za tisk, obdeluje/retušira fotografije in pregleduje, če so vsi materiali
pripravljeni v skladu z renaultovo celostno grafično podobo.

- Na poziciji oblikovalca se v skladu s celostno grafično podobo znamke soustvarja novo vizualno
podobo oglaševalskih elementov posamezne trženjske akcije. Elementi za katere se skrbi so
bili predvsem tiskani oglasi, letaki, brošure, spletne pasice, oprema avtomobilskih salonov in
oprema tovarne Revoz iz Novega mesta ob lansiranju novega Renault Twinga. Sčasoma pa je
bilo vedno več poudarka na vizualizaciji in pripravi digitalnih materialov. Namreč, v tem času
je vedno večji poudarek pridobivalo oglaševanje na spletu oziroma digitalno oglaševanje.

Tako za izvedbenika komunikacijskih sredstev naročnika in kot tudi oblikovalca, pa je bilo
poznavanje naročnikove celostne grafične podobe, ključno. V “zakoniku” so opredeljena pravila
pojavljanja stalnic celostne grafične podobe kot so: simbol, logotipi, črkopis, barve, tipografska
podoba. Opredeljene so različice pojavnosti, kot jih zahtevajo različna likovna ozadja, njihova
okolja, materiali in druge izvedbene zahteve. Zapisano je, kaj se sme in česa ne. Določene
so meje kreativne svobode, ki jo imamo oblikovalci pri ustvarjanju podobe komunikacijskih
sredstev naročnika (Kline in Ule 1996).
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3.2.3 Publicis
Leto 2009 je bil čas za spremembo in sledi prestop na agencijo Publicis Groupe (danes MMS
Marketinške komunikacije d.o.o.) in sicer v vlogi oblikovalca. Del grupe so agencije Publicis,
Saatchi in Saatchi, Leo Burnet (od 2013) in medijske agencije Zenith optimedia in Starcom.
Delo z ljudmi kot so Gal Erbežnik (KD), Miha Bevc (KD), Drago Mlakar (tekstopisec), Robert
Bohinec (tekstopisec), Kristijan Andoljšek (AD), Petja Montanez (AD) in drugi, so še dodatno
pripomogli k rasti na poklicnem področju. Biti desna roka Kristijana Andoljška, je pomenilo,
drugačno gledanje na oblikovanje oglasov. Njegova predanost delu, natančnost, oblikovanje do
najmanjše podrobnosti, odgovornost do naročnika, sposobnost preliti kreativno idejo v govorečo
vizualno podobo, jo do potankosti razdelati, dati podobo celotni oglaševalski akciji ter njegov
način delovanja v skupini, so pripomogli, da se zooblikujemo kot zaupanja vreden oblikovalec,
da pričnemo samostojno prevzemati projekte znotraj agencije.

- Na poziciji oblikovalca se za naročnika Renault dela po enakem postopku kot na agenciji
Luna \ TBWA. Ključno razliko v naravi dela pa definira sam razvoj oglaševanja ter tehnologije
nasploh. Nabor oglaševalskih materialov dobiva nove dimenzije, vedno več je 3D modeliranja,
digitalnega oglaševanja in 3D mappinga. Tako sta se tudi dosedanji način dela in narava dela
začela prilagajati novim oglaševalskim potem, s tem pa je bilo potrebno nadgrajevati svoja
znanja tudi na omenjenih področjih.

Na poziciji umestniškega direktorja se skupaj s kreativnim direktorjem in tekstopisci soustvarja
nove komunikacijske akcije, vodi se svojo ekipo izvedbenih oblikovalcev in skrbi, da vse poteka
po začrtani poti v določenih časovnih okvirjih. Potrebno je trdo delo, idejno snovanje in iskanje
vedno novih, boljših inovativnih rešitev. Oblikovalci vedno poskušamo razumeti, kako bodo
sporočila zaznavali in interpretirali potrošniki in kako bodo njihove reakcije vplivale na njihov
odnos z oglaševanimi izdelki ali storitvami. Odgovor, če obstajajo pravila ali magični recept na
vprašanje kaj je tisto kar naredi določen oglas “tisti pravi”, da si ga bo potrošnik zapomnil, pa
ostaja še odprt.
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA
4.1 ANALIZA IN RAZISKAVA
V tem delu analiziramo procese dela za naročnika Renault v treh različnih oglaševalskih
agencijah, primerjamo tako tri različne delokroge ter predstavimo poklicni razvoj skozi delo v
treh različnih delovnih okoljih za istega naročnika.

4.4.1 Analiza procesa dela za naročnika Renault v treh agencijah
Studio DTS
Od podjetja Silveco d.o.o., ki je zadolženo za prevajanje, predelovanje, oblikovanje in tiskanje
Reanult prodajnih katalogov, smo prejeli naročilo za izdelavo kataloga, ki ga je bilo običajno
potrebno tudi prevesti (iz franscoščine v slovenščino). Kot izvorni material, na katerem se je
delalo, smo prejeli odprte datoteke ali pa smo prejeli samo stiskan katalog.
Analiza procesa dela izvedbenega oblikovalca za naročnika Renault
Proces dela se je pričel s sprejetjem naročila. Lastnik podjetja, ki je hkrati deloval tudi kot
direktor projektov ter kreativni in umetniški direktor obenem, je sprejel naročilo, pridobil
natančne informacije, prevode ter vse morebitne spremembe izvornega materiala, torej kataloga.
Vse informacije je združene predal, skupaj z načrtom za efektivno in natančno izvedbo projekta.
Ta je običajno vseboval želje naročnika, obdelavo in skeniranje fotografij, oblikovanje kataloga,
prilagoditve postavitve teksta v skladu z novimi, prevedenimi teksti, pošiljanje kataloga v
predogled naročniku, izvajanje morebitnih popravkov, končni pregled kataloga ter pripravo za
tisk.
Studio DTS je deloval po principu “en človek za vse”, ki je tako pokrival več vlog v delovnem
procesu. Razdelitve dela glede na zahtevnost projekta in znanje, tako ni bilo, vendar pa te
tovrstna razdelitev dela nauči discipline, natačnosti, dodobra se spozna vse procese dela ter v
tistem času vsa potreba orodja za izvedbo naročenih projektov (programe), predvsem pa kako
delati pod časovnim pritiskom. Namreč, roki za izdelavo so bili kratki, mnogokrat prekratki, a s
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tem se soočamo tudi v preostalih agencijah. Kratki / prekratki roki, so ugotovljamo, pravzaprav
neka stalnica v oglaševalskem poslu.
Luna \ TBWA
Od naročnika vodja projektov prejme izhodišča/navodila (angl. Brief), ki predstavlja osnovno
vodilo za pripravo vseh nadaljnih materialov. Izhodišča zajemajo opis naročnika, njegovo
vizijo in poslanstvo, opis storitve oziroma izdelka, ki je predmet izhodišč oziroma izhodišča za
pripravo strateških rešitev, razčlemba ciljne skupine, katere so konkurenčne prednosti izdelka/
storitve, določi se proračun ter časovni rok za izdelavo materialov. Le-ta mora biti premišljen in
dobro zastavljen, saj je temelj za kreativni del in samo izvedbo. Na osnovi prejetih izhodišč se
običajno pripravi interni dokument - kreativno izhodišče, ki ga vodja projektov pripravi skupaj
z kreativnim direktorjem (glede na naravo projekta), ta pa se potrdi tudi z naročnikom.

Kreativni direktor izbere ekipo za prejeti projekt, ki ga običajno sestavljajo eden ali več
tekstopiscev ter umetniški direktor. Velikost in sestava ekipe zavisi od narave projekta in njegove
zahtevnosti. Skupaj snujejo ter začrtajo kreativno idejo in koncept trženjske akcije. Umetniški
direktor v naslednji fazi zasnuje osnovno likovno podobo oziroma osnovno vizualizacijo
materialov, katero se naprej predstavi vodji projektov, sledi oblikovanje prezentacije oziroma
predstavitve za naročnika. Ko sta osnovni idejni in likovni koncept oziroma ideja potrjena, se
začne vizualizacija materialov, nadgrajevanje tekstov ter morebitni drugi popravki (sprememba
tipografije, uvajanje dodatnih grafičnih elementov, popravki ali nadgradnja teksta, sprememba
ali obdelava fotografije etc..). Vse poteka v sodelovanju z naročnikom. Ko je osnovni vizual
potrjen, umetniški direktor preda delo oblikovalcem in izvedbenim oblikovalcem, še vedno pa
je umetniški direktor odgovoren za celoten nabor pripravljenih oglaševalskih materialov.
Analiza izvedbenega oblikovalca za naročnika Renault na agenciji Luna \ TBWA
Izvedbeni oblikovalec za naročnika Renault opravlja formatne mutacije oglasov, oddaja v tisk,
obdeluje/retušira fotografije in pregleduje, če je vse po renaultovi celostni grafični podobi.

Analiza oblikovalca za naročnika Renault na agenciji Luna \ TBWA
Oblikovalec za naročnika Renault v skladu s celostno grafično podobo znamke soustvarja novo
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vizualno podobo oglaševalskih elementov posamezne trženjske akcije. Elementi, za katere se
skrbi so bili predvsem tiskani oglasi, letaki, brošure, spletne pasice, oprema avtomobilskih
salonov in oprema tovarne Revoz iz Novega mesta ob lansiranju novega Renault Twinga. Vedno
več je bilo poudarka na digitanem oglaševanju, ki se je v Sloveniji pričel v tistem času hitro
razvijati.
Publicis
Potek dela je na agenciji Publicis potekal enako kot poprej na agenciji Luna \ TBWA. Proces
se prične s prejetjem naročnikovih izhodišč, pripravo kreativnih izhodišč, ustvarjenje ekipe,
sledi snovanje konceptov in kreativne ideje, predstavitve naročniku, sledi izdelava osnovnega
vizuala in razdelave na vse materiale. Razlika je bila le v tem, da se je razvoj oglaševanja začel
vedno bolj nagibati k 3D modeliranju, digitalnemu oglaševanju in 3D mappingu. Tako se je tudi
dosedanji način dela začel prilagajati novim oglaševalskim potem. V kreativni proces se je tako
vključil še digitalni strateg in programer.
Analiza oblikovalca za naročnika Renault na agenciji Publicis
Oblikovalec skupaj z umetniškim direktorjem soustvarja vizualno podobo kampanje, razdeluje
osnovni vizual na različne materiale kot so oglasi, letaki brošure, spletni oglasi, skrbi za 3D
modeliranje elementov, ki so bili uporabljeni v kampanji, obdeluje in retušira fotografije ter
skrbi za scenoslede TV oglasov in animirane spletne oglase.

Analiza umetniškega oblikovalca za naročnika Renault na agenciji Publicis
Umetniški direktor je vključen že v sam kreativni proces in snovanje kreativne ideje/koncepta.
Postane del ekipe, ki razvije idejo in ustvari osnovno likovno podobo oziroma osnovni vizual
za predstavitev naročniku.

Vsako vizualno sporočilo pa mora slediti pravilnemu postopku kreiranja le-tega za dosego
najboljše vidne sporočilnosti. Za namen lažjega razumevanja na kratko povzemamo proces
snovanja vizualnega sporočila, ki je kompleksnejši postopek, kot bi se ga na prvi pogled
dalo oceniti. Razlog tiči v prikritem procesu dela, saj je javnosti z izjemo naročnika oziroma
odjemalca, predstavljen le končni rezultat dela, torej vizualna komunikacija v eni izmed svojih
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oblik. Proces snovanja videnega sporočila je grajen na osnovi krožnega zporednja štirih faz:
izhodišča, raziskava, konceptualizacija in refleksija, kar omogoča konstantno preverjanje
kakovosti sporočilnosti koncepta do točke, ko je zrel za zadnjo fazo procesa snovanja vizualne
podobe - realizacijo. Vendar, kot pravi Jernej Repovš, oblikovalec ni umetnik, ki bi mu bilo
dovoljeno osebno izpovedovanje, pač pa komunikator, ki mora imeti talent, znanje in izkušnje,
da lahko v likovne strukture vkodira načrtovana sporočila naročnikov (Repovš 1995).

Po potrditvi osnovne likovne podobe s strani naročnika, se nadalje skupaj s teksopiscem ter
kreativnim direktorjem do potankosti razdela osnovni vizual, ga nadalje implementira na
različne komunikacijske materiale ter v zadnji fazi preda material izvedbenemu oblikovalcu, ki
poskrbi za ustrezno pripravo za tisk.

V sliki 2, 3 in 4 prikazujemo avtorske (likovna podoba) in hkrati nagrajene (SOF 2015 - zlata
nagrada) oglase za oglaševalca Reanult.

Slika 2: Serija oglasov “Nevarno je iti čez črto” za naročnika Renault.
(osebni arhiv avtorja)
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Slika 3: Serija oglasov “Nevarno je iti čez črto” za naročnika Renault.
(osebni arhiv avtorja)

Slika 4: Serija oglasov “Nevarno je iti čez črto” za naročnika Renault.
(osebni arhiv avtorja)
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4.2 RAZISKAVA PROCESA DELA ZA NAROČNIKA REANULT
V tem delu diplomske naloge primerjamo delokroge v treh agencijah in prikazujemo poklicni
razvoj.

4.2.1 Delokrogi v treh agencijah za naročnika Reanult
V preglednici 1 je prikazana primerjava delokrogov v treh različnih agencijah. Razvidno je, da
se je delokrog večal z odgovornjostjo delovnega mesta in z razvojem oglaševanja.

Preglednica 1: Primerjava treh različnih delokrogov (osebni arhiv avtorja)

število ljudi v
procesu dela,
vključno z menoj
funkcije ljudi v
procesu dela

Studio DTS

DELOKROGI
Luna \ TBWA

izvedbeni
oblikovalec
2

izvedbeni
oblikovalec
3

oblikovalec

oblikovalec

4

4

umetniški
direktor,
tekstopisec,
vodja projektov

umetniški
direktor,
tekstopisec,
vodja projektov

NE

DELNO

DELNO

kreativni
direktor,
tekstopisec,
digitalni
strateg,
programer,
oblikovalec,
vodja projektov
DA

NE
90% / 10%

DELNO
80% / 20%

DELNO
60% / 40%

DA
50% / 50%

vodja projektov umetniški
in oblikovalec v direktor,
asistent
eni osebi
projektov

stopnja vpletenosti NE
v kreativnem
procesu
vodenje ekipe
NE
tiskani vs.
100% / 0%
digitalni materiali

Publicis
umetniški
oblikovalec
6

4.2.2 Napredek in poklicni razvoj v treh agencijah
Informacije in vizualne vire oblikovalci največkrat pridobivamo iz širšega medijskega prostora,
kot je splet, številne pa najdemo tudi v knjigah, revijah, razstavah, na oblikovalskih srečanjih,
seminarjih, predvsem pa je na tem mestu potrebna velika samoinciativa ter nenehno spremljanje
trendov v širšem medijskem in kulturnem področju. Oblikovanje se je v zadnjem desetletju
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razvilo v večfunkcionalno vlogo, kjer igrajo oblikovalci v mnogih primerih osrednjo vlogo v
celotnem produkcijskem procesu, kar zahteva potrebo po komunikaciji z različnimi vedami, s
katerimi sodelujejo. Tehnološki razvoj je postavil oblikovalca v središče kreativnega procesa, kot
del svojega dela mora pogosto upravljati celoten proces koordiniranja dela (Ambrose in Harris
2009). Zato je področje oblikovalčevih odgovornosti kar obsežno, od programiranja spletnih
strani, fotografiranja, celotno kreativno vodenje, risanje ilustracij, projektno planiranje, priprava
za tisk, snovanje oblikovalske predloge in nenazadnje osrednja točka - samo oblikovanje.

Izostren čut za estetiko, obilo oblikovalskega in tehničnega znanja, znanja o likovni teoriji in
računalniška znanja za uporabo primernih grafičnih programov, vrsta idej, čut za prepoznavanje
esencialnih detaljev, prilagodljiv značaj za timsko delo, vse to v dobro končnega rezultata,
mora odlikovati oblikovalca, ki se tako mnogokrat znajde pred nalogo ozaveščanja nastalega
“problema”, saj velik del njegovega dela predstavlja ravno njegovo analiziranje. Mora biti zmožen
sotiranja, naročanja in prilagajanja informacij, ki jih mora posredovati s kvaliteto presojanja, pri
tem pa aktivirati še domišljijo (Potter 2002).

V preglednici 2 prikazujemo ključne potrebne kompetence za delovanje znotraj posamezne
agencije, ki ga narekuje samo delovno mesto. Skozi prikaz je razviden tako poklicni napredek
skozi pot po treh agencijah, nabor novih veščin pa se veča z odgovornostjo ter leti izkušenj.
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Preglednica 2: Ključne kompetence za delovanje v agenciji
Luna \ TBWA

Studio DTS
•
•
•
•

natančnost
delo pod časovnim pritiskom
organiziranje svojega časa
delo na različnih programih
ter kakšna je njihova
kompatibilnost

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

delovanje v skupini
sklepanje kompromisov
nenehno iskanje še boljše rešitve
načrtovanje postavitve oglasa
spoznavanje s tipografijami,
barvami, strukturami
učenje načrtovanja zasnove nove
likovne podobe
znati sprejeti kritike
sledenje trendom
spremljanje velikih oblikovalcev
izobraževanja

Publicis
• delovanje v razširjeni ekipi
s kreativnim direktorjem in
tekstopiscem
• kako biti vodja, kako navdihniti,
voditi in nadzirati s svojo ekipo
• znati prisluhniti drugačnemu
mnenju
• biti dovolj samokritičen
• kako poteka ustvarjalni proces
• možnost celostnega vpogleda v
trženjsko akcijo
• odkrijem
• prepoznava lastnega sloga
oblikovanja
• kreativno snovanje likovne
podobe
• soustvarjanje kreativnih idej
• nova digitalna znanja
• modeliranje

Na sliki 5 je prikazan organigram kreativnega oddelka ter vloga oblikovalca na vseh treh
razvojnih stopnjah.

Organigram A prikazuje vlogo v Studiu DTS kot izvedbenega oblikovalca, ki skrbi za postavitev
katalogov, prevajanje, skeniranje, obdelavo fotografij, umeščanje le teh v katalog, pripravo za
tisk, izdelavo poskusnih odtisov in osvetljevanje filmov.

Organigram B prikazuje prikazuje oblikovalca na agenciji Luna \ TBWA, ki pod vodstvom
umetniškega direktorja skrbi za razdelavo osnovne kreative na vse ostale materiale, formatne
mutacije oglasov, reklamne panoje, plakate, letake, brošure, spletne pasice, opremo avtomobilskih
salonov.

Organigram C prikazuje umetniškega direktorja na agenciji Publicis, ki skupaj s kreativnim
direktorjem, tekstopiscem in digitalnim strategom snuje kreativno idejo oz. koncept, zasnuje
likovno podobo oziroma osnovni vizual za predstavitev naročniku in kasneje po njegovi
potrditvi, skupaj z ekipo (tekstopisec, oblikovalec, izvedbeni oblikovalec, programer) razdela
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osnovni vizual na vse ostale materiale, vodi ekipo in skrbi da delo poteka v zastavljenem
časovnem okvirju.
A.

B.

direktor/lastnik/vodja projektov/
kreativni direktor/oblikovalec
Studia DTS

izvršni kreativni direktor Luna/TBWA
kreativni
direktor

izvedbeni
oblikovalec
umetniški
direktor

C

tekstopisec

izvršni kreativni direktor Publicis

oblikovalec

kreativni
direktor

izvedbeni
oblikovalec

umetniški
direktor

digitalni
strateg

tekstopisec

oblikovalec

izvedbeni
oblikovalec

programer

Slika 5: Organigram kreativnega oddelka ter vloga oblikovalca v vseh treh razvojnih stopnjah
(osebni arhiv avtorja).
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5. ZAKLJUČEK
Pot od študenta do umetniškega direktorja vsekakor ni bila lahka. Veliko je bilo preprek, veliko
se je bilo potrebno naučiti, marsikatero kritiko sprejeti, delati dolgo v noč, se izobraževati,
spoznati samega sebe in delo z drugimi, zaupati vase, znati izraziti svoje mnenje, naučiti se
poslušati, postaviti si vedno nove cilje in jih doseči ter preseči, nikoli obupati in si želeti vedno
več.

V Studiu DTS se kot študent na praksi ter izvedbeni oblikovalec naučimo delati z različnimi
programi, pripravo materialov za oddajo v tisk, posebnosti pri skeniranju, izdelovanje poizkusnih
odtisov, izdelavo barvnih profilov, osvetljevanje filmov, natančnosti, dela pod pritiskom ter kako
si organizirati svoj čas.
V agenciji Luna \ TBWA se spoznamo z oglaševanjem, spoznamo, da je za odlično idejo potrebno
delo v skupini, z različnimi ljudmi, kjer vsak pokriva svoje področje, deli svoje mnenje, skupaj
soustvarja projekt, deluje kot eden, se spodbuja, sklepa kompromise, išče nenehno več, skrbno
načrtuje likovno podobo in postavitev oglasov. Ključno v tej fazi pa je predvsem, da moramo
oblikovalci biti sposobni sprejeti tudi kritiko, jo vzeti konstruktivno ter jo spremeniti v dragocen
nasvet.
V agenciji Publicis postanemo del kreativne ekipe pri razvijanju “velike ideje” kjer skupaj s
kreativnim direktorjem, tekstopiscem in digitalnim strategom, ustvarjamo različne trženjske
akcije. Naučimo se kako biti umetniški direktor, ki zna svojo ekipo oblikovalcev, izvedbenih
oblikovalcev in programerjev voditi, jih spodbujati in navdihovati ter skupaj z njimi narediti
vse, da bosta tako naročnik kot agencija ponosena na rezultat. Ob tem pa je bilo potrebno
ohraniti pravo mero samokritičnosti, znati prisluhniti drugim, sklepati neštete kompromise ter
nenehno bedeti nad izvajanjem delovnega procesa.

Oblikovalcem se na njihovi poti pogosto ponudbi možnost napredovanja oziroma prejetja
naziva umetniški direktor. Vendar, na tem mestu je potrebno pretehtati ali je oblikovalec dovolj
samostavesten za prejetje tega naziva, ki ga mora skozi delo tudi utemeljiti? Ima dovolj izkušenj,
da bi to vlogo lahko kompetentno prevzel? Včasih se bolje obrestuje narediti korak nazaj in se
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ob menjavi službe vrniti na delovno mesto oblikovalca ter tako začeti od začetka. To se pogosto
izkaže za pravo potezo in tega mnogi nikoli ne obžalujejo. Na poti razvoja si je sprva potrebno
nabrati izkušnje iz različnih agencij, delati z različnimi ljudmi, za različne naročnike, spoznati
različne pristope k delu, predvsem pa skozi delo spoznati sebe kot oblikovalca. Prepoznati svoj
slog, svoj način razmišljanja in nenazadnje postati in biti dovolj samokritičen in skromen, da
se zavedaš, da lahko vsako vizualizacijo, eksekucijo in nenazadnje vsako kreativno idejo, še
izboljšaš.

Velja pa eno: agencijski oblikovalci radi oblikujemo, radi delamo oglase, radi sedimo na dolgih
kreativnih sestankih, radi smo del “oglaševalske smetane” in radi smo v dobri ekipi ljudi, ki
čutijo isto. In vse dokler bomo to radi počeli, bomo ostali v oglaševanju.
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