UNIVERZA V LJUBLJANI
NARAVNOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

DIPLOMSKO DELO

URŠA KUŠAR

LJUBLJANA, 2016

UNIVERZA V LJUBLJANI
NARAVNOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA
ODDELEK ZA TEKSTILSTVO, GRAFIKO IN OBLIKOVANJE

CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA
MASAŽNEGA SALONA MASART

DIPLOMSKO DELO

URŠA KUŠAR

Ljubljana, oktober 2016

UNIVERSITY OF LJUBLJANA
FACULTY OF NATURAL SCIENCES AND ENGINERRING DEPARTMENT
OF TEXTILES, GRAPHISC AND DESIGN

CORPORATE IDENTITY
MASSAGE SALON MASART

DIPLOMA THESIS

URŠA KUŠAR

Ljubljana, october 2016

PODATKI O DIPLOMSKEM DELU

Število listov: 54
Število strani: 54
Število slik: 16
Število preglednic: 8
Število literarnih virov: 15
Število prilog: 1

Študijski program: visokošolski strokovni študijski program (1. stopnja)
Grafična in medijska tehnika

Komisija za zagovor diplomskega dela:
Predsednica: izr. prof. dr. Urška Stanković Elesini
Mentor: viš. pred. dr. Gorazd Golob
Somentor: asist. dr. Nace Pušnik
Član: viš. pred. dr. Gorazd Golob
Član: doc. Domen Fras

Delovni somentor:

Ljubljana, 4. 9. 2016

ZAHVALA

Prva zahvala gre seveda mojim staršem, ker so bili vedno krasni, saj so mi stali ob strani in
verjeli vame ne glede na to, česa sem se lotila. Vedno so vzpodbujali mojo kreativnost in mi
pustili prosto pot pri ustvarjanju prihodnosti.

Druga zahvala pa gre mentorju in somentorju, ker sta mi vedno znala pomagati in sta me
usmerjala na pravo pot, s čimer sta pripomogla k dokončanju diplomskega dela.

Zahvalila bi se tudi sorodnikom in prijateljem, ker so me vedno vzpodbujali in mi dali veliko
volje pri pisanju diplomskega dela.

I

IZVLEČEK
Diplomsko delo z naslovom Celostna grafična podoba masažnega salona Masart je nastal iz
radovednosti in želje po novem znanju. Vedno me je zanimalo, kaj vse je potrebno za odprtje
novega podjetja.
Celostna grafična podoba je vizualni del podobe podjetja in je sestavljena iz več elementov.
V diplomskem delu so opisani vsi elementi, ki sestavljajo celostno podobo, in potek izdelave
logotipa. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in eksperimentalnega dela.

V teoretičnem delu smo povedali, kaj je celostna grafična podoba in njeni elementi, med
katere spadajo logotip, barva, tipografija in črkopis. Poudarili smo že preverjena dejstva
različnih avtorjev, ki se ukvarjajo s področjem grafike, oblikovanja in podobnih ved. V
eksperimentalnem delu smo predstavili postopek in potek izdelave logotipa ter priročnik
celostne grafične podobe. Večino časa smo namenili oblikovanju novega simbola oziroma
logotipa. Začeli smo z idejno zasnovo logotipa in oblikovanjem več različnih primerkov, da bi
postopoma oblikovali najprimernejšega. Tej glavni točki diplomskega dela je bilo
posvečenega največ dela in časa. Pri oblikovanju novega logotipa smo izdelali veliko idejnih
zasnov. Diplomsko delo vsebuje tudi prilogo, v kateri je predstavljen priročnik celostne
grafične podobe masažnega salona Masart.

Glavni namen diplomskega dela je bil oblikovati nov logotip in osnovna komunikacijska
sredstva, kot so: vizitka, dopisni list, kuverta, darilni bon, majice in spletna stran.

Ključne besede: barva, grafično oblikovanje, logotip, priročnik, simbol, tipografija/črkopis

II

ABSTRACT

The thesis entitled Corporate Identity of Masart massage salon arose out of curiosity and a
desire for new knowledge. I always wondered what it takes to open a new business.

Corporate identity is the visual part of the company image and is made up of several
elements. The thesis describes all the elements of wholesale company image and its logo
design process. The thesis is based on theoretical and experimental work.

The theoretical part describes visual identity and its elements. It is supported by articles of
different authors in the field of graphics, design and other similar disciplines. The
experimental part presents the process and the course of making the logo and corporate
image manual. Most of the time was devoted to design of a new logo. It begins with a
conceptual design of a logo and creating multiple instances in order to create the best and
most suitable design solution. This was the main point of the thesis. Many different concepts
and alternatives were established when designing the new logo. The thesis also contains an
appendix which presents a corporate identity manual of Masart massage salon.

The main purpose of the thesis was to create a new logo and basic means of communication
such as: business card, letterhead, envelopes, gift certificates, T-shirts, website.

Keywords: color, graphic design, logo, guide, symbol, typography/typeface
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1. UVOD
Celostna grafična podoba je namenjena vizualnemu komuniciranju in kupce prepriča v nakup
določenega izdelka. Običajno je treba v tak projekt vložiti veliko truda, volje in časa. Za
začetek smo morali zadevo podrobno preučiti, raziskati in premisliti. Narisali smo veliko skic
in pregledali veliko objav drugih avtorjev s tega področja, opredeliti pa smo morali tudi
strategijo podjetja in le-tega analizirati. Določiti smo morali barve in tipografijo, ki smo jih nato
uporabili za izdelavo logotipa. Ko smo pripravili vse omenjeno, smo lahko logotip umestili na
različne tiskovine in aplikacije. Na koncu smo vse elemente združili v priročnik celostne
grafične podobe.

Glavni namen diplomske naloge je bil oblikovati nov logotip in osnovna komunikacijska
sredstva, kot so: vizitka, dopisni list, kuverta, darilni bon, majice in spletna stran.

Cilji diplomske naloge: raziskati in definirati pomen celostne grafične podobe; preučiti in
opredeliti primarne in sekundarne grafične elemente, pomen simbola, tipografijo, barve in
priročnik celostne grafične podobe; izdelati različne komunikacijske elemente in jih združiti v
priročnik.

Na začetku smo raziskovali literaturo na temo celostne grafične podobe in posameznih
elementov v njej, nato pa smo se lotili praktičnega dela. V zadnji fazi smo oblikovali priročnik
in posamezne elemente v njem.

Na koncu diplomskega dela je priložen priročnik celostne grafične podobe, ki vsebuje vse
potrebne informacije.
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2. TEORETIČNI DEL

2.1. CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA
Celostna grafična podoba je mešanica elementov, idej, metod in tehnik, ki jih podjetje
potrebuje za predstavitev širšemu okolju oziroma množicam. Gre za učinkovito zaznavo
celote, ki odraža realno identiteto podjetja z grafičnimi dokazi. Vsako podjetje mora imeti
svojo lastno identiteto, poslanstvo, strategijo, vizijo in cilj. S tem ima večjo možnost, da bo
ustvarilo dobro celostno grafično podobo, ki mu bo dala prednost pred konkurenco. Tako
podjetje ima svojo prepoznavnost, originalnost, ugled in dodano vrednost izdelka, s čimer
lahko poveča svoje poslovne rezultate. (1)

2.2. OBLIKOVANJE CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE
Pred oblikovanjem celostne grafične podobe je treba ugotoviti, kaj naj bi ta sploh
predstavljala. Oblikovanje celostne grafične podobe je zahtevno, saj se je treba zavedati, da
ta odločilno vpliva na prepoznavnost in uspešnost podjetja. Pred izdelavo celostne grafične
podobe je treba opredeliti poslanstvo, vizijo in vrednote podjetja. (2)

2.3. IZDELAVA PRIROČNIKA CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE
Po vsem trudu in času, ki smo ga vložili v raziskave, smo projekt zaključili s priročnikom
celostne grafične podobe, saj v nasprotnem primeru delo ne bi imelo pravega pomena.

Veliko podjetij nima ustreznega priročnika celostne grafične podobe, v katerem so navedene
vse možne rešitve in možnosti uporabe. Če je uporaba logotipa nepravilna, je nepravilen tudi
prikaz celostne grafične podobe podjetja.
V priročniku se nahajajo določena pravila pojavljanja barve, črkopisa, logotipa in tipografije.
Napisana so pravila različnih variant pojavnosti, ki so odvisna od likovnega ozadja, okolja in
materialov. Tiskovni material podjetja se mora ločiti od poplave drugega papirja s pomočjo
veznega skupnega člena, kot je zaščitni znak, črkovna vrsta ali značilna ureditev.

Razpoznavni element mora biti vselej enako postavljen na vizitkah, dopisnih papirjih, blokih,
računih in na vseh ovojnicah, ki jih uporablja podjetje. (2)
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2.4. ELEMENTI CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE
Vsako podjetje mora imeti svoje osnovne elemente prepoznavnosti, kot so:
•

ime podjetja;

•

logotip podjetja;

•

slogan podjetja;

•

črkopis/tipografija;

•

barvni sistem.

Elementi morajo biti oblikovani tako, da so primerni za uporabo v različnih medijih. Prikazati jih
je treba v različnih velikostih in na različnih izdelkih v materialih. (2)
Po končanih raziskavah in analizah se lahko začne proces oblikovanja celostne grafične
podobe. (3)
Primarni in najpomembnejši elementi celostne grafične podobe so: barva, črkopis, logotip,
simbol in tipografija. Velikokrat se kot pomemben del celostne grafične podobe pojavlja tudi
slogan. (3)
2.4.1. ZNAK/SIMBOL
Simbol je predmet, ki razkriva globlje vsebine, ali znak za mnogo različnih matematičnih in
kemijskih elementov ter za abstraktne pojme. (4)
Simbol organizacije je del stalnice celostne grafične podobe. Njegova glavna naloga je
pritegniti pozornost; običajno je središče vsega in pove več kot tisoč besed. Njegova
pomanjkljivost pa je, da ima lahko čisto drugačen pomen, če je ločen od besede oziroma
slogana. (5)
Simbol ima določeno strukturo; velikokrat so to geometrijski liki, ki so lahko samostojno
postavljeni v skupino. Simboli so skrbno načrtovani, saj je njihova sporočilnost kot rezultat
preteklosti skrita v človekovi podzavesti. Prav zaradi tega lahko nove simbole povezujemo s
pozitivnimi ali negativnimi asociacijami. Pomen simbola je odvisen tudi od njegove oblike,
velikosti in barve, kar je treba upoštevati pri oblikovanju. (2)
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VRSTE SIMBOLOV

TIPOGRAFSKI SIMBOL
Tipografski simbol je lahko črka ali sestavljenka iz več črk. Ta simbol je kot grafični element
zanimiv in drugačen od konkurenčnih. Lahko predstavlja monogram z začetnico podjetja.

ABSTRAKTNI SIMBOL
Abstraktni simbol je sestavljen iz geometrijskih likov in oblik, ki skupaj tvorijo celoto. Simbol z
različnimi barvami lahko pridobi še dodaten pomen. Abstraktni simboli so bolj primerni za
večja podjetja, ki nudijo različne storitve, saj lažje prenesejo razvoj in spreminjanje podjetja.

IKONIČNI SIMBOL
Ikonični simbol predstavlja stvari iz realnega sveta. Ta vrsta simbolov predstavlja posnetek
realnega sveta, ki v opazovalcu vzbuja določene emocije, enakovredne realnemu svetu.
Zaradi podobnosti simbola z realnim svetom si opazovalec ikonične simbole lažje zapomni.
(2)
2.4.2. LOGOTIP
Po besedah Stevensona (6) je logotip, krajše »logo«, enoten zapis oziroma element, ki nosi
ime podjetja ali blagovne znamke.
Logotip je glavni del grafičnega elementa, ki predstavlja podjetje. Lahko je sestavljen iz črk,
podob ali likov, včasih pa kar iz vseh treh gradnikov. Zelo pomembno je, da so logotipi
čimbolj preprosti, unikatni in lahko čitljivi ter da je njihov pomen jasen; da se nam za vedno
vtisnejo v spomin. Z logotipom je najlažje promovirati neko podjetje, ki za predstavitev ne
potrebuje dolge razlage. (7)
2.4.3. TIPOGRAFIJA
Tipografija je veda, ki preučuje izdelovanje črk in pisav ter analizira njihovo uporabo v besedilu.
(7)
Tipografija izmed vseh vizualnih elementov najbolj vpliva na sporočilnost, vendar mora
oblikovalec, da okrepi sporočilnost komunikacije in ustvari značilnosti, vključiti še ilustracije in
fotografije. (7)
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Prvoten namen pisave je, da služi kot orodje za verbalno komuniciranje. Gre za vsesplošno
uporabnost, pri kateri se bralec ukvarja le z vsebino besedila, zato mora biti pisava ustrezna.
Primerne so enostavne pisave, ki so hitro berljive in od bralca pri pridobivanju informacij iz
besedila ne zahtevajo dodatnega truda. (7)
Črke, ki pritegnejo pozornost, vendar niso čitljive, niso primerne. Polet tega je potrebno pri
izbiri paziti na poravnavo in širino stolpcev, razmik med črkami, tipografsko družino, velikost
in slog. (7)

Pisave se običajno razlikujejo med seboj po petih različnih značilnostih:
•

velikosti: verzalke ali majuskule in minuskule;

•

debelini: navadna, odebeljena, z razlikami v podebelitvi;

•

položaju: vertikalna, ležeča;

•

širini;

•

vrsti: serifna ali linearna, brez serifov. (8)

Tipografija je namenska veda, zato sledi predvsem zakonom čitljivosti in možnostim tiska.
Tipograf mora zato poznati lastnosti in pomen svojega gradiva; mora ga znati ovrednotiti in
mu podati odnose, razmerja in nasprotja. (9)
Sodobno tipografsko oblikovanje ni vezano le na navdih ali dobro idejo, temveč bolj teži k
spoznavanju in razumevanju smisla in lastnosti oblik, proučevanju gradiva v celoti, tako da se
izogiba utrujajoči enoličnosti in utemeljenim oziroma prenagljenim rešitvam. Ne ubada se več
s težkimi in zapletenimi vprašanji umetnosti, ampak skuša po oblikovni in funkcionalni plati
zadostiti vsakodnevnim potrebam. Celostno besedilo knjige mora biti razdeljeno tako, da mu
bralec brez problema sledi od strani do strani. (9)

ČRKOPIS
Črkopis je sistem črk, ki sestavljajo abecedo, ter ločil in drugih različnih znakov. Vsaka črka ima
svojo potezo, ki ima značilno podobo ali karakter. (2)
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Črkovna pisava:
•

mezopotamska pisava (klinopis);

•

egipčanska pisava;

•

kitajska pisava;

•

japonska pisava;

•

feničanska pisava (aramejska in hebrejska pisava, arabska in hebrejska pisava);

•

indijska pisava;

•

grška pisava (cirilica);

•

latinska pisava (karolina, gotica, humanistika). (15)

ČRKOVNE SKUPINE
Pri črkopisu poznamo različne črkovne sloge oziroma skupine pisav:
•

renesančno pisavo;

•

baročno pisavo;

•

klasicistično pisavo;

•

egipčansko pisavo;

•

linearno pisavo.

Črkovne skupine so običajno razdeljene po zgodovinskih obdobjih, v katerih so nastale
posamezne nove skupine črk. Latinica ima dve glavni črkovni družini, prva je pisava s tankimi
in podebeljenimi potezami, druga pa s skoraj enakimi ali celo z enako debelimi potezami.

Prvo družino sestavljajo tri skupine, ki se imenujejo po zgodovinskih obdobjih, v katerih so
nastale, in imajo svoje značilnosti. To so črke renesančnega, baročnega in klasicističnega
sloga. Drugo družino sestavljata dve skupini, v kateri spadajo črke egipčanskega in
linearnega sloga. (10)
2.4.4. BARVA
Barva je subjektivna izkušnja vsakega posameznika, ki nastane v možganih. Barve vplivajo
na naša čustva in posledično tudi na naše dojemanje. Večina ljudi se ne zaveda, da imajo
barve velik psihološki pomen in vpliv na občutke ter asociacije. Njihov vpliv je odvisen tudi od
naše starosti, spola, izkušnje, predvsem pa od kulture, v kateri živimo. Vsak posameznik
drugače interpretira določeno barvo, saj je vsaka barva edinstvena, zaradi česar lahko barve
uporabljamo za zdravljenje in uravnovešanje globljih zavesti. (11)
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Barva je ustvarjena za privabljanje pozornosti, v odnosu z drugimi barvami pa pripomore k
večji učljivosti, prepoznavnosti, razlikovalnosti, berljivosti in čitljivosti. Enaki barvi na
različnem ozadju oddajata različne vtise in globine. (2)

IZBIRA BARVE
Pri izbiranju barve za celostno grafično podobo je treba misliti na to, kako bodo barve vplivale
na razpoloženje ljudi. Poleg tega je treba biti previden tudi pri izbiri posebnih dražjih barv
(srebrna, zlata), saj ni nujno, da so te vedno opravičene do večjega finančnega vložka glede
na oblikovni videz. Pri nekaterih je nemogoče uporabiti barvne variante, zato mora biti
celostna grafična podoba učinkovita tudi v črno-beli kombinaciji. (12)

UPORABA BARVE
Pri celostni grafični podobi so v uporabi tudi barve, namenjene lažji vidnosti in poudarjanju
pomembnih besed ali besedil. Poudarimo lahko naslove, inicialke, marginalije, pomembne
dele grafov, diagramov, preglednic ipd. Če želimo doseči, da bi bil nek podatek res
poudarjen, moramo uporabiti kontrastne barve, da se ga takoj opazi. (10)

POMEN BARV

BELA
Bela je absolutna barva. Gre za hladno barvo, ki predstavlja čistost, vedrost in oddaljenost.
Ljudje, ki imajo radi belo barvo, so običajno odprtega duha, iskreni, razumevajoči, predani in
pošteni, lahko pa so kritični in pravi perfekcionisti.

RUMENA
Rumena je najtoplejša barva. Predstavlja mladost, moč, božanskost, ustvarjalnost, modrost,
veselje in vedrino in ima ugoden učinek na človekov metabolizem.

MODRA
Modra je najgloblja barva. Ljudje, ki imajo radi modro barvo, težijo k umirjenosti,
zadovoljnosti, harmoniji, emocionalnem miru, počitku in sprostitvi. Modra barva ima ugoden
učinek na človekov živčni sistem in na samoobrambni mehanizem. Vedno je asociirana z
mirnostjo in uravnoteženostjo.
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RJAVA
Rjava je barva praktičnosti, preprosti in trdnosti. V nas vzbudi tudi asociacijo na jesen, žalost
in starost. V krščanstvu predstavlja simbol ponižnosti in revščine. Ljudje, ki imajo radi rjavo
barvo, si želijo varnosti in stabilnosti.

ČRNA
Črna je hladna in negativna barva. Gre za pasivno barvo, ki predstavlja smrt, v povezavi s
tem pa velja tudi za barvo žalovanja in dokončne izgube. Ljudje, ki imajo radi črno barvo,
zatirajo svoja čustva in boječnost ter izražajo kritičnost. Največkrat so ti ljudje samotarji. Črna
barva pomeni tudi odrekanje, zapuščanje in skrajno padanje. (13)
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3. EKSPERIMENTALNI DEL

3.1. MASAŽNI SALON MASART
3.1.1. PREDSTAVITEV PODJETJA MASART
Masažni salon Masart je izmišljeno podjetje, ki se ukvarja z različnimi vrstami masaž. V
ponudbi ima klasično, športno, terapevtsko, švedsko in refleksno masažo. Masaža je
izmenjava dotika med dlanmi in telesom. Dobra masaža ne prodre samo v kožo, ampak celo
globlje, v mišice in kosti. Masaža spada med najstarejše in najpreprostejše načine
zdravljenja, ki ljudem koristi, jih vzpodbuja ali miri, odpravlja napetost, preganja nespečnost
ter sprošča boleče mišice, torej na splošno poskrbi za dobro počutje. (14)

3.2. OPIS ANKETE
Anketa je potekala v obdobju med 13. in 19. 7. 2016. Na spletni strani jo je izpolnilo 48
anketirancev. V anketo je bilo vključenih 8 vprašanj v zvezi z diplomskim delom celostne
grafične podobe masažnega salona Masart. Preglednice so bile narejene v programu Excel.
Namen ankete je bil ugotoviti všečnost tipografije in logotipa.
PREGLEDNICA 1
Anketo je izpolnilo 81 % žensk in 19 % moških.
Preglednica 1: Udeleženci po spolu
Spol
Odgovori

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (moški)

9

19 %

19 %

19 %

2 (ženski)

39

81 %

81 %

100 %

Skupaj

48

100 %

100 %
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PREGLEDNICA 2
Anketo je izpolnjevalo več starostnih skupin. Med njimi je bila največja tista med 21 in 40 letom,
in sicer 83 %, tej sledita dve enakovredno zastopani (8 %) starostni skupini do 20 let in med 41
in 60 let.
Preglednica 2: Udeleženci glede na starost
V katero starostno skupino spadate?
Odgovori

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (do 20 let)

4

8%

8%

8%

2 (21–40 let)

40

83 %

83 %

92 %

3 (41–60 let)

4

8%

8%

100 %

4 (61 let ali več )

0

0%

0%

100 %

Skupaj

48

100 %

100 %

PREGLEDNICA 3
Največ anketirancev je končalo srednjo šolo, in sicer 56 %, sledijo tisti s končano fakulteto
(35 %).

Preglednica 3: Udeleženci glede na izobrazbo
Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?
Odgovori

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (osnovna šola)

2

4%

4%

4%

2 (srednja šola)

27

56 %

56 %

60 %

3 (fakulteta)

17

35 %

35 %

96 %

4 (višja šola)

2

4%

4%

4%

Skupaj

48

100 %

100 %
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PREGLEDNICA 4
Anketiranci so za najbolj čitljive vrste pisav izbrali Arial, Calibri in Tahoma; zanje se je odločilo
kar 22 % anketiranih. Za najbolj berljivo pisavo velja Arial (28 %). Pisava NeoSans je bila
izbrana kot najbolj všečna (43 %) in izvirna (68 %) pisava. Za najbolj vidno pisavo si prvo mesto
delita Arial in Tahoma (26 %), najbolj enostavna pisava pa je po mnenju anketiranih Arial (53
%).
Preglednica 4: Izbira pisave
Izberite, katera pisava je ...
Podvprašanja

Odgovori

ARIAL

Veljavni

CALIBRI HELVETICA NEOSANS

Št. enot

TAHOMA

Povprečje Std. odklon

Skupaj

čitljiva

10 (22 %) 10 (22 %) 8 (18 %)

7 (16 %) 10 (22 %) 45 (100 %) 45

48

2.9

1.5

berljiva

12 (28 %) 4 (9 %) 12 (28 %) 9 (21 %) 6 (14 %) 43 (100 %) 43

48

2.8

1.4

všečna

6 (15 %) 8 (20 %) 5 (13 %) 17 (43 %) 4 (10 %) 40 (100 %) 40

48

3.1

1.3

8 (21 %) 9 (23 %) 10 (26 %) 39 (100 %) 39

48

3.2

1.5

1 (3 %)

3 (8 %) 27 (68 %) 3 (8 %) 40 (100 %) 40

48

3.5

1.2

20 (53 %) 5 (13 %)

3 (8 %) 5 (13 %) 5 (13 %) 38 (100 %) 38

48

2.2

1.5

vidna

izvirna

enostavna

10 (26 %) 2 (5 %)

6 (15 %)
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PREGLEDNICA 5
Za logotip Masart je najbolj ustrezna pisava NeoSans (49 %).

Preglednica 5: Ustreznost tipografije
Katera pisava oziroma tipografija je najbolj ustrezna za ta logotip?

Podvprašanja

Odgovori

ARIAL

Št. enot

Veljavni

CALIBRI HELVETICA NEOSANS TAHOMA

Povprečje Std. odklon

Skupaj

5 (11 %) 5 (11 %) 5 (11 %) 23 (49 %) 9 (19 %) 47 (100 %)

47

48

3.6

1.2

PREGLEDNICA 6
Tipografija Neosans je ocenjena sledeče: za berljivost z oceno 4 (38 %), za čitljivost z oceno 5
(41 %), za pozornost z oceno 5 (30 %), za zapomnljivost z oceno 4 (30 %) in za sodobnost z
oceno 5 (41 %).

Preglednica 6: Pisava Neosans
Pisava NeoSans
1 (slabo) 5 (odlično)
Podvprašanja

Odgovori

Št. enot

Veljavni

1

2

3

je berljiva

2 (4 %)

4 (9 %)

8 (17 %)

18 (38 %) 15 (32 %)

47 (100 %)

47

48

je čitljiva

1 (2 %)

1 (2 %)

8 (20 %)

14 (34 %) 17 (41 %)

41 (100 %)

41

48

4 (10 %) 4 (10 %) 10 (25 %) 10 (25 %) 12 (30 %)

40 (100 %)

40

48

je zapomnljiva

5 (13 %) 5 (13 %)

9 (23 %)

12 (30 %)

9 (23 %)

40 (100 %)

40

48

je sodobna

3 (7 %) 5 (12 %)

4 (10 %)

12 (29 %) 17 (41 %)

41 (100 %)

41

48

pritegne pozornost

4

12

5

Skupaj

PREGLEDNICA 7
V naslednji preglednici se nahaja vprašanje o Masartovem logotipu. Največ anketirancev je
odgovorilo, da jim je logotip masažnega salona Masart všeč, in sicer kar 85 % anketiranih.

Preglednica 7: Všečnost logotipa
Ali vam je všeč logotip masažnega salona Masart?
Odgovori

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (da)

41

85 %

85 %

85 %

2 (ne)

7

15 %

15 %

15 %

Skupaj

48

100 %

100 %

PREGLEDNICA 8
Logotip Masart je bil ocenjen z naslednjimi ocenami: zanimivost 4 (36 %), prepoznavnost 5
(31 %), preprostost s pravo sporočilnostjo 5, (40 %), vidnost 5 (46 %), simbolnost 5 (49 %),
izvirnost 4 (32 %) in izstopanje 4 (28 %).

Preglednica 8: Logotip Masart
Logotip Masart
Std.
Podvprašanja

Odgovori

Št. enot

Veljavni

Povprečje
odklon

1
je zanimiv
je prepoznaven
je preprost s pravo
sporočilnostjo
je viden
je simbolen
je izviren/edinstven
je izstopajoč zaradi barvne
kombinacije

2

3

5
7
8
(11%) (16%) (18%)
5
5
8
(12%) (12%) (19%)
4
8
2 (5%)
(10%)
(19%)
6
2 (5%) 2 (5%)
(15%)
5
3 (8%) 2 (5%)
(13%)
7
6
2 (5%)
(17%) (15%)
7
8
7
(16%) (19%) (16%)
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4

5

16
9 (20%)
(36%)
11
13
(26%) (31%)
11
17
(26%) (40%)
12
19
(29%) (46%)
10
19
(26%) (49%)
13
13
(32%) (32%)
12
9 (21%)
(28%)

Skupaj
45
(100%)
42
(100%)
42
(100%)
41
(100%)
39
(100%)
41
(100%)
43
(100%)

45

48

3.4

1.3

42

48

3.5

1.4

42

48

3.8

1.3

41

48

4.1

1.1

39

48

4.0

1.2

41

48

3.5

1.5

43

48

3.2

1.4

3.3. IZDELAVA NOVE CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE
3.3.1. IME
Prvi korak je bila izbira imena za nov masažni salon. Želela sem uporabiti besedi masaža in
umetnost. Gre za besedi, ki prevladujeta v mojem življenju, zato sem ju hotela uporabiti tudi
v novem imenu za masažni salon. Na sliki 1 so prikazana različna imena za masažni salon.

Slika 1: Izbira imena (osebni vir)
Po tehtnem razmisleku sem se odločila za ime Masart, saj menim, da je primerno za masažni
salon, ker zelo nazorno pove, s čim se ukvarja podjetje.
3.3.2. SIMBOL
Razvoj simbola sem začela s skiciranjem na papir. Preizkušala sem različne motive in oblike.
Vključiti sem želela masažo, sprostitev, neskončnost, raj, dobro počutje, lahkotnost ipd.
Omenjene izraze sem prenesla na simbolno raven in pričela skicirati različne simbole, ki bi
odražali masažni salon Masart (slika 2).

Slika 2: Primer skic (osebni vir)
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3.3.3. LOGOTIP
Po izbiranju imena je sledilo skiciranje simbola oziroma logotipa na papir. Preizkušala sem
različne motive in skice. Po več predlogih sem uspela ustvariti logotip, ki po mojem mnenju
dobro odraža podobo podjetja Masart (slika 3).

V logotip sem hotela vključiti roko, krog in črko M. Simbol roke sporoča izmenjavo dotika med
dlanmi in telesom, zato ga lahko povežemo z masažo oziroma masažnim salonom. Simbol
kroga sporoča, da ima tretma masaže določen časovni učinek na telo in počutje, zato ga je
treba večkrat ponoviti. Črko M sem uporabila kot začetnico imena podjetja Masart.

Skice na papirju sem v digitalno obliko prenesla s programom Adobe Illustrator, s katerim
sem ustvarila bolj natančne oblike in motive. Računalniško narejeni simboli se zaradi
nenatančnosti pri skiciranju samega končnega izgleda simbola nekoliko razlikujejo od ročno
narisanih.

Slika 3: Računalniško oblikovanje logotipov v programu Adobe Illustrator (osebni vir)
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3.3.4. TIPOGRAFIJA
Grafični sistem Masart sestavlja primarna pisava, ki je poleg znaka in logotipa pomemben
nosilec vizualne identitete.

Slika 4: Končna pisava Masart (osebni vir)

Zelo pomembna je tudi pravilna izbira pisave, saj ta pritegne pozornost.
Kot je razvidno iz preglednice 4, je pisava NeoSans ljudem všečna in izvirna. Na vseh
tiskovinah (kuvertah, dopisnih listih, vizitkah) sem torej uporabila pisavo, imenovano NeoSans
(slika 5).

Slika 5: Pisava NeoSans (osebni vir)
Pisava je pomemben del pri posredovanju sporočil javnosti. Pomembno je, da je dobro vidna
in čitljiva. Izbrana pisava ima linearne značilnosti, saj je dobro čitljiva in berljiva. Tipske črke,
uporabljene za izpis imena Masart, so sodobne in lahko zapomnljive, hkrati pa odražajo tudi
značilnost ikonskega simbola (preglednica 6). Osnovo predstavlja pisava NeoSans, v
sekundarni podobi pa je za zapis podatkov uporabljena pisava Myriad Pro, ki odraža
podobne značilnosti kot črke, uporabljene za izdelavo osnovnega simbola, le da je nekoliko
bolj resna.

Slika 6: Pisava sekundarnih elementov celostne grafične podobe Myriad Pro (osebni vir)
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Za ostale tiskovine celostne grafične podobe podjetja Masart sem uporabila linearno pisavo
Myriad Pro (slika 6).
3.3.5. BARVNE KOMBINACIJE SIMBOLA
Barve so pomemben del grafične podobe. Celostna grafična podoba podjetja Masart je
predstavljena z barvami, ki opazovalcu hitro posredujejo podobo in delovanje podjetja.
Celostna grafična podoba je sestavljena iz dveh barv.

Slika 7: Osemnajst različnih barvnih kombinacij (osebni vir)
Pri končni izdelavi oblike simbola sem se poigrala z različnimi modrimi in rjavimi
kombinacijami. Na ta način sem želela dobiti kombinacijo, ki bi najbolje predstavila podjetje.
Osnovni barvi masažnega salona Masart sta svetlo modra in rjava. Nekatere kombinacije
niso primerne oziroma ne ustrezajo salonu (slika 7).
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Pripravila sem več grafičnih predlogov. Po analizi in mnenju svojcev sem izbor grafičnih
predlogov omejila na štiri primere. Odločila sem se za svetlo modro podlago in rjav logotip
(slika 8).

Slika 8: Štiri različne barvne kombinacije (osebni vir)
Po tehtnem razmisleku sem se odločila za najbolj ustrezno barvno kombinacijo. Kombinacija
modre in rjave barve se mi zdi najbolj primerna za masažni salon, saj predstavlja nežno
podobo salona. Podlago tvori modra Pantone 545 EC, tipografijo pa rjava Pantone 7516 EC.
Izbrala sem izstopajočo barvno kombinacijo, ki me spominja na naravne kombinacije ob
morju (morje in kamenje) in izraža nekaj naravnega, pomirjajočega, sproščujočega, rajskega,
večnega, neskončnega. Na sliki 9 je prikazan logotip masažnega salona Masart. Kot je
razvidno iz preglednice 7, je bil ljudem logotip všeč.

Slika 9: Končna izbira za logotip Masart (osebni vir)
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4. RAZPRAVA O REZULTATIH Z ZAKLJUČKI

4.1. OSNOVNE TISKOVINE

VIZITKA
Vizitka je prvo in zelo pomembno prodajno orodje za podjetje, zato mora biti pri prejemniku
dobro sprejeto. Dajati mora vtis zanesljivosti in kvalitete. Vizitke so lahko različne velikosti.
Vizitka podjetja Masart ima dimenzije 85

54 mm in je obojestranska. Na eni strani se nahajajo

osnovne informacije, na drugi pa je predstavljen logotip masažnega salona (slika 10).

Slika 10: Vizitka Masart (osebni vir)
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DOPISNI LIST
Dopisni list ima velikost formata A4, torej meri 210

297 mm. Dopisni list podjetja je osebna

oznaka, ki vsebuje osnovne podatke, kot so: ime podjetja, naslov, kontaktne številke in
logotip. Vse omenjeno mora biti dobro čitljivo in vidno. Namenjen je za dotisk računov,
ponudb in poslovnih dopisov. Moja dopisna lista sta različna. Prvi je namenjen za formalno
rabo, in sicer za pogodbe, račune ipd., drugi pa je neformalni, kot na primer vabilo na tečaj ali
rojstni dan (slika 11).

Slika 11: Formalni in neformalni dopisni list (osebni vir)
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KUVERTA
Kuverta je prvi kontakt podjetja z naslovnikom, zato je pomembno, da pusti dober prvi vtis.
Grafična postavitev kuverte je zelo pomembna, saj je naš cilj, da bo naslovnik z zanimanjem
odprl kuverto in začel brati sporočilo. Običajna velikost kuverte je 190

90 mm. Na moji

kuverti je logotip z modrim ali rjavim trakom za lažje prepoznavanje podjetja (slika 12).

Slika 12: Kuverta Masart (osebni vir)

4.2. PROMOCIJSKI MATERIALI
POSLOVNI ŽIG
Štampiljka ali poslovni žig je znak podjetja ali posameznika, ki se uporablja za določanje
dokumentov, pisem ali uradnih listin. Poslovni žig običajno vsebuje logotip, naslov in kraj,
nekateri pa tudi datum odtisa. Poslovni žig podjetja Masart vsebuje samo logotip (slika 13).

Slika 13: Poslovni žig (osebni vir)
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DARILNI BON
Zadnje čase je zanimanje za darilne bone čedalje večje, zato sem izdelala tudi primer
darilnega bona. Njegov format je 200

100 mm. Na voljo imamo različne darilne bone: za

klasično, športno, terapevtsko ali refleksno masažo (slika 14).

Slika 14: Darilni bon za masažni salon (osebni vir)
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SPLETNA/INTERNETNA STRAN
Internetna stran je namenjena predstavitvi podjetja oziroma predstavitvi izdelka ali storitve, ki
jo ponuja podjetje. Pri pripravi interne strani moramo biti pozorni predvsem na tekst, njegovo
berljivost in razporeditev na strani. Zelo pomembno je, da je spletna stran v skladu s celostno
grafično podobo podjetja. Spletna stran podjetja Masart ima v zgornjem delu logotip in
kontaktne informacije. V osrednjem delu se nahajajo tri krogi. S klikom na krog z napisom
»masaže« dobimo različne informacije o posamezni vrsti masaže. S klikom na »darilni bon«
lahko izberemo različne vrste masaž ali tretmajev. S klikom na »cenik« izvemo cene storitev.
Na spletni strani dobijo stranke osnovne informacijo o našem podjetju, njegovih storitvah in
lokaciji, preberejo pa si lahko tudi mnenje stalnih strank (slika 15).

Slika 15: Spletna stran Masart (osebni vir)
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MAJICE

Slika 16: Majica za masažni salon Masart (osebni vir)
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5. ZAKLJUČEK
Namen diplomskega dela je bil izdelati celostno grafično podobo masažnega salona Masart.
Končni izdelek deluje zelo enostavno in preprosto, vendar mu je bilo posvečenih veliko ur
dela, razmišljanja, odločanja, stresa in skiciranja. Prišla sem do spoznanja, da na videz
enostaven projekt in končni izdelek terja veliko časa in truda. Potrebnih je veliko dobrih idej,
predvsem pa vztrajnost.
Na začetku je treba glede oblike in funkcije podjetja preučiti želje strank. Nato se prične
proces prve idejne zasnove oziroma oblikovanja z grobim skiciranjem na papir. Po izboru
idejne zasnove se prične proces izdelave v digitalni obliki s točnimi tehničnimi značilnostmi,
pisavo, barvo, obliko itd.

Po končani izdelavi logotipa se začne proces oblikovanja za tiskovine (vizitke, kuverte, dopisne
liste) in digitalne oblike (spletno stran).
Kot je razvidno iz preglednice 8, menim, da sem dobro izdelala celostno grafično podobo
masažnega salona Masart. Celostna grafična podoba je ljudem všečna, prepoznavna,
preprosta s pravo sporočilnostjo, čitljiva, vidna, berljiva, simbolna, izvirna, edinstvena in
izstopajoča zaradi barvne kombinacije.

Znanje, ki sem ga pridobila z izdelavo diplomskega dela, bom uporabila pri novem projektu.
Zaradi vseh pridobljenih izkušenj bom lažje začela z izdelavo novega projekta, vsekakor pa
bom lažje kos novim izzivom v svetu podjetništva in oblikovanja.
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