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Izvleček
Namen diplomskega dela je predstaviti proces oblikovanja celostne grafične podobe.
Delo, predstavljeno v nadaljevanju, temelji na dejanskem primeru. Podjetje, za
katerega je podoba izdelana, je v času od začetka delovanja do prenove celostne
grafične podobe uporabljalo drugo ime in popolnoma drugačen pristop. Diplomsko
delo zajema teoretični in eksperimentalni del. V teoretičnem delu so predstavljene
vizualne konstante, ki so izhodišče za celostno grafično podobo identitete, kot so
prepoznavni znak/logotip, uporabljene barve, izbrana črkovna vrsta. Obravnavane so
tudi tiskovine, kot so vizitke, dopisni list, pisemska ovojnica ter operativne tiskovine.
Eksperimentalni del pa zajema rezultate vprašalnika po katerem so bile določene
smernice oblikovanja ter analizo nove celostne grafične podobe v primerjavi s
prejšnjo različico, ki jo je podjetje uporabljalo.

Ključne besede: celostna grafična podoba, logotip, oblikovanje, kreativnost

III

Abstract
The aim of this thesis is to present the design process of creating the corporate
identity. The work, presented below is based on an actual case. The company, which
the logo is produced for, was using a different name and a completely different
approach start until the time it refreshed its identity. The thesis covers both
theoretical and practical part. The theoretical part presents visual constants, which
are the starting point for the wholesome corporate identity identity such as an iconic
logo/symbol, color scheme, selected typeface and others, as well as discussed
stationary such as business cards, letterhead, envelopes and other operational
stationary. The experimental part includes the results of the questionnaire which set
out the design guidelines. It also includes the comparative analysis of the new
complete graphic design and the previous version that the company was using.
Keywords: corporate identity, logo, design, creativity
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1 Uvod
Kamorkoli se obrnemo, nas obdajajo vizualne kreacije. Reklamni panoji na ulicah,
logotipi in napisi na avtomobilih, lepo oblikovane embalaže izdelkov, ki jih
uporabljamo vsak dan, oglasi na radijskem sprejemniku in televiziji, oglasi na spletnih
straneh, mestni avtobusi so postali ogromni zavojčki čokolade in so praktično orjaški
oglasi na kolesih, vendar si le peščico njih dejansko zapomnimo. Mogoče zato, ker je
predstavljena na drugačen, unikaten način, ali pa ker se nekako prepoznamo ali
poistovetimo z njimi.
In ko začnemo sami oblikovati vizualno sporočilo, se vprašamo, kako ustvariti nekaj
novega, ko pa so že vse dobre ideje izčrpane. Izziv je najtežji ravno pri oblikovanju
logotipa. Kako ustvariti znak, ki bo čez nekaj let, ko se oblikovalski trendi popolnoma
spremenijo še vedno aktualen. Kako povedati čim več s samim znakom, vendar
oblikovno ostati na minimumu.
V diplomskem delu je opisan proces oblikovanja celostne grafične podobe oz.
identitete podjetja. Raziskala bom bistvo ideje in ga uporabila v celotnem sistemu
elementov, ki predstavljajo eno samo zamisel in hkrati ustvarijo identiteto.
Pri celostni grafični podobi je pomembno, da se podjetje vedno predstavlja z istim
videzom. To pomeni, da moramo za vse oblike uporabe podobe postaviti pravila. Ta
pravila so opisana v priročniku celostne grafične podobe in zajemajo od definicije
osnove, po kateri je logotip oblikovan, opisa barvnega sistema (dovoljene in
nedovoljene barvne kombinacije), do uporabljene tipografije in možnih kombinacij. Z
upoštevanjem teh navodil, zagotovimo optimalno uporabo znaka in vedno isto
pojavnost na različnih aplikacijah.
Pred začetkom oblikovanja celostne podobe, ki je predstavljena v nadaljevanju
naloge, je podjetje uporabljalo drugačno podobo, s popolnoma nasprotnim
sporočilom, kot je oblikovana zdaj. Podjetje je namreč asociiralo na dobro voljo ter na
pozitivnost. Logotip, ki je bil v uporabi pred prenovo podobe, je bil sestavljen iz
kombinacije črk ter simbola, ki se je bral kot del imena. Okrogle in mehke črke v
imenu so dajale občutek mehkobe in prijaznosti.
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Poudarek v diplomskem delu je torej na oblikovanju logotipa. Logotip v današnjem
času predstavlja podpis podjetju in je oblikovno izhodišče za vse ostale kreacije, ki
nastanejo v celostni grafični podobi.
Oporne točke za oblikovanje so bile formirane s pomočjo odgovorov iz ankete. Po
potrditvi osnutka izbranega logotipa je bila razvita končna različica, za katero so bile
naknadno definirane tudi barve. Na podlagi določenih barv, tipografije so bile
oblikovane še vizitka, dopisni list, pisemska ovojnica ter različni promocijski materiali.
Prav tako je predstavljena še primerjava med staro in novo različico celostne grafične
podobe istega podjetja.
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2 Teoretični del
Celostna grafična podoba
Celostna grafična podoba je izražanje podobe podjetja v vizualnem jeziku. Je
identiteta organizacije predstavljena s simboli, barvami, tipografijo in ostalimi
likovnimi strukturami, ki so po površini razporejeni na samosvoj, prepoznaven način
[1].
Industrijska revolucija je s seboj prinesla tudi razvoj blagovnih znamk, ki so postajale
del vsakdanjega življenja in so jih podjetja želela kupcem predstaviti do najmanjše
podrobnosti. Neprestano širjenje blagovnih znamk je s seboj potegnilo tudi razvoj
celostne grafične podobe, ki se je prilagajala družbi in bila osredotočena na moderne
tehnološke inovacije in sodobna komunikacijska sredstva. Znamčenje blagovnih
znamk se je začelo v sedemdesetih letih 20. stoletja. Logotipi na oblačilih so bili
največkrat skriti pogledu. S časom so logotipe povečali do take mere, da je pripeljalo
do spremembe njegove vsebine. Ko so postali logotipi dominantni niso znamčili več
samo oblačil, ampak tudi zunanjo kulturo [2]. »Branding« se je tako iz mode prenesel
tudi na storitvene dejavnosti, tovarne, prehrambne izdelke …
Celostna grafična podoba sicer ni nujna, je pa uspešnost podjetja pogosto odvisna
od učinkovitosti vizualnih materialov [3].
Celostna grafična podoba zajema tudi oblikovanje logotipa, ki je izhodišče za
oblikovanje korespondenčnega materiala, ki ga podjetje potrebuje. Potrebe po
materialu se razlikujejo glede na naravo podjetja. V to lahko prištejemo splošne
operativne tiskovine, oblikovanje embalaže za izdelke, priprava predstavitve za
storitvene dejavnosti, oblikovanje letakov ali pa večjih tiskovin (reklamni panoji),
poslovnih daril … Možnosti in izdelkov, ki jih lahko s pomočjo osnovnih smernic iz
priročnika celostne grafične podobe oblikujemo in prilagodimo potrebam podjetja
glede na tip dela, je veliko.
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Elementi celostne grafične podobe
2.2.1 Logotip

Beseda logotip izhaja iz grščine: »logos« – »beseda« in »typos« −odtis, logotip je
tako unikatna oblika, ki ga v današnjem času prepoznavamo kot grafični podpis
podjetja. Njegova naloga je, da zagotovi edinstveno in značilno prepoznavnost
organizacije. Množična uporaba in pomembnost logotipa se je začela z razcvetom
industrijske revolucije. Prvi prepoznavni znaki so se pojavljali kot reprodukcije slik.
Sčasoma se so se oblikovalski trendi spreminjali in pojavljali so se vse bolj preprosti
prepoznavni znaki, kot so Nike kljukica, Audijevi štiri krogi, napis Coca-cola, na rdeči
podlagi ... Preprostost prepoznavnih znakov je pripomogla k hitrejši zapomnitvi
simbola. Oblikovalski trend »manj je več« pa se je ohranil vse do danes.
Logotip je najosnovnejša in najmočnejša stalnica celostne grafične podobe. Moč in
sporočilnost simbolov sežeta globoko v človekovo podzavest in so rezultat
zgodovinskih izkušenj, ki so zakodirane v človekovem genetskem spominu. Za to,
tudi novi, še nikoli videni grafični simboli vzbujajo pozitivne ali negativne vtise,
pozitivne ali negativne asociacije, ne da bi se tega zavedali ali poznali razlog. Logotip
mora biti oblikovan tako, da si ga ciljno občinstvo hitro vtisne v spomin, da sproži
asociacijo, ki bo povezovala logotip s storitvijo ali izdelkom [4].
Prepoznavni znak, logotip ali ideogram je osnovni element celostne grafične podobe.
Naučeni smo, da ga prepoznavamo kot predstavnika podjetja. Obstaja več vrst
logotipov. Lahko so abstraktni, tipografski, deskriptivni ali kombinacija. Logotip
podjetja je izdelan iz kombinacije grafičnega simbola in napisa z imenom podjetja.
Množični širitvi uporabe prepoznavnih znakov je močno pripomogla tudi širitev
znanja, dostopnosti in enostavnosti sodobne programske opreme ter digitalizacija
tipografije. Na ta način lahko preprosto spreminjamo razmike med znaki, oblike,
barve, ter na ta način ustvarjamo kreativne oblike, ki jih lahko brez dodatne simbolike
uporabljamo kot prepoznavne znake. Tipografija tako vključuje tudi praktično
postavljanje črk, ki morajo biti hkrati berljive, estetske in ustrezno sporočati želene
informacije [5].
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Ko prepoznavni znak oblikujemo, moramo na prvem mestu paziti, da je razumljiv. Če
s sporočilom logotipa zmedemo potencialno stranko, lahko to slabo vpliva na
podjetje. Prav tako mora biti edinstven, izstopati v poplavi logotipov in blagovnih
znamk, ki nas obdajajo. Naslednja pomembna lastnost dobrega znaka je
prepričljivost. Pri opazovalcu mora spodbuditi zanimanje, izražati nekaj običajnega
na neobičajen način.
Zaradi svoje moči so logotipi postali največji približki mednarodnega jezika,
prepoznavni in razumljivi so brez, da bi morali poznati jezike.
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2.2.2 Vizitka

Vizitka je pomemben del prvega vtisa, ko jo nekomu izročimo. Njen osnovni namen
je izmenjava kontaktnih podatkov. Vizitka ima poleg izmenjave podatkov tudi
pomemben marketinški pomen. Če je vizitka dovolj privlačna in kreativno oblikovana,
lahko z njo pritegnemo potencialne nove stranke. Prav tako je za širjenje imena
podjetja s pomočjo vizitke pomembna njena kakovost. Če je vizitka natisnjena na
slabše kakovostnem papirju, ne bo pustila tako dobrega vtisa, kot če je na tršem
papirju, tiskarsko dodelana, z bogatimi barvami.
Velikost vizitk je standardizirana in opredeljena v standardu ISO/IEC 7810 [6].
Standard opredeljuje štiri različne velikosti predvsem zaradi učinkovitosti, ker se ne
nanaša samo na poslovne vizitke, ampak še na ostale identifikacijske kartice.
Dimenzije poslovnih vizitk se večinoma gibljejo okoli prvega sklopa standarda, ki
določa dimenzije 85,60 × 53,98 mm (ID-1), ali pa so popolnoma poljubne velikosti in
oblike (Slika 1). Njen glavni namen je posredovanje kontaktnih podatkov. Navadno
na vizitki najdemo ime podjetja, opcijsko še ime osebe ter njena funkcija, elektronska
pošta, telefonska številka in spletna stran. Vizitka ni nujno, da nastopi kot potiskan
kos papirja. Kontaktne podatke lahko najdemo tudi na primer na škatlici za vžigalice,
modernem USB ključu, ki je v velikosti vizitke, svinčniku, balonu, [7] …

Slika 1: Kreativno oblikovane vizitke
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2.2.3 Operativne tiskovine

V operativne tiskovine uvrščamo dopisni list, pisemsko ovojnico, žig ter interne
tiskovine, kot so ponudbe in računi.
Dopisni list je osnovna operativna tiskovina, ki je namenjena za poslovna pisma, ki
se običajno natisnejo in pošiljajo preko pošte. Uvrščamo ga pod operativne tiskovine,
saj vsebuje osnovne podatke podjetja, naslov, kontaktne številke, logotip, ter nanj
natisnemo vso pošto, ki izhaja iz podjetja. Dopisni list, tako služi kot uradni način
komunikacije podjetja s ciljnim občinstvom. Običajno na dopisu najdemo kontaktne
podatke ter ostale poslovne podatke o podjetju ter logotip. Ti podatki so razdeljeni v
glavi in nogi. Dopisni list v večini primerov tiskamo na standardni A4 format, ki je
definiran v standardu ISO 216 [8] v izmeri 210 × 297 milimetrov. Ta velikost je
najpogosteje v uporabi, ker se dopis v večini primerov pošilja v standardnih
pisemskih ovojnicah, ki so opredeljene v istem standardu pod zaporedno črko C
formata papirja in se ob prepogibanju na tri dele ujema z DL formatom.
Naslednja operativna tiskovina je pisemska ovojnica, ki se skoraj v vseh primerih
uporablja skupaj z dopisnim listom. Standardne velikosti pisemskih ovojnic so prav
tako standardizirane v ISO 216. V poslovnih tiskovinah se najpogosteje uporablja
velikost, ki jo poznamo pod imenom »amerikanka« oziroma po standardnem
poimenovanju velikost DL, 110 × 210 milimetrov. Na pisemski ovojnici so lahko prav
tako logotip, kontaktni podatki, in sicer samo v zgornjem levem kotu, pod podatki
pošiljatelja pa je (opcijsko) okence, kjer se z dopisnega lista vidijo podatki
prejemnika. Zgornji desni kot je rezerviran za poštno znamko in žig.
Žig ali pečat podjetja je še ena od operativnih tiskovin, ki se uporablja kot podpis
podjetja. Na žigu podjetja prevladuje logotip, opcijsko še kontaktni podatki podjetja
(samo spletna stran ali naslov) saj so žigi omejeni z velikostjo.
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2.2.4 Promocijski material

Promocijski material uporabljamo za to, da potencialne stranke in hkrati širšo ciljno
občinstvo opozorimo nase, ter da nove stranke pridobimo z učinkovitim materialom
ter tako pritegnemo pozornost. S kreativnim oblikovanjem lahko dosežemo, da
navadni promocijski predmeti izstopajo, pri potrošnikih vzbudijo zanimanje in hkrati
dajejo občutek zaupanja. Promocijski material tako na neki način deluje kot
alternativa poslovni vizitki, saj z njim prav tako kot z vizitko delimo kontaktne
informacije vendar na nezaveden način in tako komuniciramo s širšo množico
potencialnih strank.
Pri oblikovanju promocijskega materiala je glavna ideja poiskati izdelek, ki ne bo
služil le kot promocija, ampak tudi kot uporaben izdelek, kot so na primer svinčniki ali
pa USB ključki. Z uporabnimi promocijskimi darili tako stranko in ostale ljudi, ki niso
primarna ciljna skupina, ves čas opozarjamo na podjetje, kar je glavni cilj promocije.
Mednarodno

združenje

Promocijskih

izdelkov

(ang.

Promotional

Products

Association International) je v raziskavi iz leta 2010 potrdilo, da si 94 % izprašanih
spomni, kje so prejeli promocijski izdelek za več let nazaj [9].
Za podjetje, katerega primarna dejavnost so računalniške storitve, je ustvarjen
promocijski material, ki asociira na to področje dela. To so: podloga za miško, USB
ključki, kemični svinčniki ter beležka in majica.
Prav tako je za namen promocije oblikovana tudi mapa, ki jo lahko uporabljamo
skupaj z dopisnimi listi in vizitko.
Ker je v današnjem času pomemben del promocije tudi medmrežje ter kanali na
socialnih omrežjih, bo za ta namen oblikovana tudi spletna pasica (ang. banner), ki
se uporablja na najbolj razširjenem socialnem omrežju Facebook ter je lahko
uporabna tudi kot samostojen letak.
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2.2.5 Tipografija in barve

Tipografija je umetnost in veščina oblikovanja besedila s pomočjo različnih tipov črk,
velikosti ipd. Veda tipografije ne obsega samo oblike črk, ampak tudi prostorsko
razporeditev na strani, dodatke k alfabetičnim znamenjem (npr. odstavki) in
modifikacija znamenj (dodatki o razločevanju, razlike v velikosti, barvi, obliki …).
Na razvoj tipografije je skozi zgodovino močno vplivala umetniška svoboda tipografa,
umetniška svoboda posameznika, ki jo uporablja, posledica širšega družbenega
dogajanja ter posledica čitljivosti in zaznavanja [10].
Črke so osnova tipografskega oblikovanja. V celostni grafični podobi to pomeni, da
mora tipografska podoba izražati filozofijo, vizijo in ugled podjetja, kakršno želi izraziti
v očeh ciljne javnosti [11].
Z razvojem računalnikov se je močno razvilo in razširilo tudi oblikovanje novih pisav.
Na svetovnem spletu lahko izbiramo med tisoče različnih pisav, ki jih zaradi
preprostosti sodobne programske opreme lahko dandanes oblikuje prav vsak.
Barva je način zaznavanja vidne svetlobe v očesu, njena zavestna zaznava, pa se
zgodi v možganih. Barvo v tipografiji uporabljamo za poudarjanje, strukturiranje in
označevanje informacij, manipulacijo občutkov ter za dekoracijo. Z barvo besedila in
ozadja lahko vplivamo na čitljivost besedil.
Pri človeku barva vzbuja različne občutke. Z uporabo le-te lahko napovemo tudi
čustveni odziv. Na primer, če bi v zobozdravstveni čakalnici prevladovala rdeča
barva, bi pri bolniku lahko vzbudila strah, tesnobo. V isti sapi pa lahko rdeča barva
vzbuja strast, poželenje in moč. Neskončno število vrednosti ali odtenkov
posameznih barv ustvarja še večji niz odzivov [12].
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2.2.6 Priročnik celostne grafične podobe

Priročnik celostne grafične uporabe je pripomoček, ki določa smernice konsistentne
in vizualno homogene uporabe celostne grafične podobe, kar vpliva na pozitivno ali
negativno zaznavanje podjetja. V priročniku so opredeljene možnosti uporabe in
možne dovoljene variacije grafične podobe, ki izražajo vizijo podjetja ter ga umeščajo
na trg.
Samo z uporabo vseh predpisanih smernic v priročniku lahko dosežemo optimalni
učinek in nastop podobe na vseh ravneh.
Razložene so vizualne konstante, ki so osnovno izhodišče za logotip, možnosti
uporabe minimalne velikosti ter minimalni beli prostor okoli znaka.
Definirane so uporabljene barve ter dovoljene in nedovoljene barvne sheme logotipa.
V priročniku so tudi navodila glede uporabe primarne in sekundarne tipografije.
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3 Eksperimentalni del
Raziskava
Za namen raziskovanja smo pripravil anketo (Priloga 1), na katero sta odgovorila
predstavnika podjetja. Namen ankete je bil bolje spoznati podjetje ter preučiti njihove
želje in zahteve, ki jih imajo glede nove celostne grafične podobe. Anketa je
sestavljena iz štirih sklopov vprašanj:
1. splošne informacije,
2. trenutni logotip,
3. pričakovanja,
4. konkurenca.
V splošnem sklopu so zastavljena vprašanja glede imena podjetja, slogana, ali ga
imajo in ali ga želijo vključiti v podobo, ter opis dejavnosti.
Drugi sklop obsega analizo trenutnega logotipa ter koliko časa je v uporabi. To
vprašanje je pomembno predvsem za to, ker če je podjetje širše prepoznavno, je
ciljno občinstvo že navajeno na eno podobo in je sprememba zahtevnejša, saj je z
novim logotipom treba spet pridobiti zaupanje. Naslednje vprašanje je nekoliko bolj
abstraktno zastavljeno in sprašuje po primerjavi podjetja z avtomobilom. Iz odgovora
tega vprašanja smo razbrali, na kakšno raven naj postavimo oblikovanje. Bolj
kompleksno ali preprosto, bolj razkošno minimalistično.
V tretjem sklopu vprašanj sta predstavnika podjetja odgovarjala na vprašanja, ki se
nanašajo na pričakovanja od novega logotipa. Predvsem želita poudariti nastop
logotipa, njegovo kakovost, profesionalnost, ki jo povezujejo z dejavnostjo, ter
občutek osebnega stika. Hkrati mora ustrezati trenutnim oblikovalskim trendom, kot
so minimalistično in plosko oblikovanje. (ang. flat design). Naslednje vprašanje je o
že oblikovanih logotipih drugih blagovnih znamk, za katere menijo, da bi pristajal
njim. Zadnje vprašanje v sklopu je namenjeno analizi njihovega delovnega procesa.
S pomočjo tega odgovora bi lahko razbrali neki del opreme, del končnega izdelka ali
pa korak v procesu njihovih storitev ter ga simbolno uporabili kot logotip.
Zadnji sklop vprašanj je namenjen analizi konkurence, koga imajo za le-to ter kaj
menijo o njihovi grafični podobi. Odgovori na ta vprašanja so predvsem dobra
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odskočna deska in na koncu priporočilo za primerjavo, če je ustvarjen boljši logotip,
kot ga ima glavna konkurenca.
V pomoč pri oblikovanju končnega izdelka je prišlo predvsem vprašanje iz tretjega
sklopa, in sicer: »Kaj je v vašem procesu ali izdelku bistvenega in simbolnega, kar bi
lahko vključili v logotip? Del opreme, korak v delovnem procesu itd.?«
Iz odgovora smo se osredotočili na besedo ideje in jo asociirali z žarnico. S simbolom
žarnice in imenom podjetja smo razvili osnutke različnih konceptov in primerov
logotipa. Podjetje se je odločilo za znak, ki je predstavljen v nadaljevanju naloge.
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4 Rezultati in razprava
Logotip
Glede na rezultate zastavljene ankete smo se pri oblikovanju držali naslednjih
smernic:


minimalistično,



kreativno,



profesionalno,



osebni stik.

Logotip, ki je prikazan na Sliki 2, je torej sestavljen iz napisa cr3ativ7 in simbola
žarnice. Žarnica kot simbol, ki asociira na idejo, je oblikovana z enako debelino črte,
kot so črke v imenu. Namesto žarilne nitke (prikaz na Sliki 3) je v simbolu z isto
debelino upodobljena številka 7, ki oblikovno spominja na žarilno nitko in je kot
številka del imena podjetja. Namenoma je upodobljena večje kot ostali znaki, saj
želimo z njo v kombinaciji z besedilom poslati sporočilo »kreativnost krat 7«.

Slika 2: Novo oblikovan logotip
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Slika 3: Številka 7 v notranjosti žarnice [13]

Prvotni logotip, ki ga je isto podjetje uporabljalo pod imenom Yappse, prikazan na
Sliki 4 je izražal popolnoma nasprotno sporočilo kot to, ki ga izraža nov logotip.
Namesto igrivosti je nastopila resnost in profesionalnost, namesto velikega
razkošnega simbola pa minimalizem s pridihom kreativnosti. Prav tako se pri starem
logotipu pojavi slogan, ki ga pri novem ne najdemo.

Slika 4: Star logotip podjetja
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Tipografija in barve
Za oblikovanje logotipa je bila izbira primerne črkovne vrste zelo zahtevna, saj se je s
tehnološkim napredkom poenostavila izdelava digitalnih črk in je izbira velika. Za
logotip cr3ativ7 je uporabljena pisava »Elliott Sans«. Črkovno družino sestavlja nabor
črk, spremljajočih znakov, številk, ločil, ligatur ter nekaj posebnih znakov. Dobimo jo v
štirih različnih debelinah: tanko, navadno, polkrepko in krepko. Pisavo lahko opišemo
kot moderno z enakimi debelinami potez, kar daje občutek uravnoteženosti in trdnosti
ter konsistentnosti s simbolom.
Izbrana pisava za logotip ima normalno visoko x-višino1 in kratke vratove, zato
črkovna vrsta splošno izgleda večje in je berljiva tudi v manjši velikosti. Prav tako so
na spodnjo črto poravnane tudi številke.
Logotip je oblikovan iz črkovne vrste »Elliot Sans«, vendar te ne smatramo kot
primarno tipografijo. Za primarno tipografijo je izbrana pisava Open Sans, ki se
uporablja za vse ostale tipografske izpise v celostni podobi. Pisava je dostopna v
tanki, tanki kurzivni, navadni, navadni kurzivni, polkrepki, polkrepki kurzivni, krepki,
krepki kurzivni, izjemno krepki ter izjemno krepki kurzivni različici. Zaradi svojega
širokega nabora debelin ter nabora znakov uporaba sekundarne tipografije ni
potrebna, saj lahko s to ustvarimo dovolj kombinacij, da oblikovan material ne
postane dolgočasen. Izbrana pisava ima zelo majhne razlike med tankimi in debelimi
potezami. Zaradi svojega modernega nastopa se najbolje ujema z vsebino gradiva
ter harmonično sodeluje s tipografijo, ki je uporabljena v logotipu.
V logotipu je z rumeno barvo upodobljena številka sedem znotraj simbola žarnice,
ker številka simbolno nadomešča žarilno nitko v žarnici, katere namen je oddajanje
svetlobe, zato je rumena barva primerna, zaradi svoje žareče interpretacije [14]. Prav
tako je z rumeno upodobljena številka tri v imenu, ki se obenem bere tudi kot črka
»e«. Številka tri je obarvana z namenom, da se vzpostavi ravnotežje in barvna
konsistenca med črkami in številkami.

1

X-višina je velikost malega x v črkovni vrsti
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Ker barva prispeva k vsebini izdelka, smo za glavno barvo izbrali odtenek čiste
zlatorumene barve. Rumena barva je živahna, žareča in hitro pade v oči. Simbolizira
svetlobo in optimizem. Ko je logotip v uporabi na beli podlagi, nam odtenek
zlatorumene predstavlja kompromis med zelo svetlo podlago, srednjo vrednostjo
rumene ter temno barvo ostalih črk v znaku.
Sekundarna barva, s katero so obarvani ostali znaki v logotipu (c, r, a, t, i, v), so sive
barve. To smo ohranili iz prejšnjega logotipa, ki ga je podjetje poleg svetlomodre
uporabljalo kot sekundarno barvo. Siva je najmanj izrazita med vsemi barvami in je z
vidika psihologije barva kompromisa – ni ne črna ne bela, ampak nekakšen prehod
med obema nebarvama [15]. Je dovolj samostojna, nevtralna in nepristranska, zato
se v kombinaciji s čistim zlatorumenim odtenkom, kljub temu da prevladuje, ne tepe
in ne vzbuja preveč pozornosti. Zaradi praktičnosti uporabe logotipa na ostalih
aplikacijah, na katerih bo uporabljen, smo vezani na izbiro dveh barv. Tretjo nam v
vsakem primeru doda ozadje samo.
Pred odločitvijo za sivo barvo so bile preizkušane variacije s komplementarnimi
barvami rumene, s kombinacijo analognih barv izbrane rumene, z različno
nasičenostjo primarne rumene, z namenom doseganja dinamike, kot je prikazano na
Sliki 5.

Slika 5: Barvne variacije
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Analiza novega logotipa
Da je nastala končna oblikovalska rešitev, ki je predstavljena in uporabljena v
nadaljevanju celostne podobe, je bilo potrebnih veliko skic, razvoja, konceptualizacije
idej ter kombiniranja različnih barvnih shem. Za vse skice so bile oporne točke
smernice, ki so bile pridobljene iz odgovorov na zastavljeni vprašalnik.
Koncept končne oblike se je tako začel razvijati iz žarnice, ki simbolno predstavlja
idejo, kreativnost, hkrati pa je edini element, ki je ohranjen iz prejšnje različice
logotipa, katerega je podjetje uporabljalo pred popolno prenovo identitete.

Slika 6: Skice osnutkov

Simbol žarnice se začne pri c in nadaljuje pod napisom, kar daje besedi oporo in
občutek ravnovesja ter občutek, da ne lebdi v zraku, kar bi povzročil spodnji del
žarnice, ki predstavlja navoj in sega nekoliko nižje od osnovne črte besedila. Linija
vodi pogled od leve proti desni, kakor se tudi bere ime ter se nadaljuje v obliko
žarnice in zaključi v višini črke »v«. Pomembni sta tudi okroglini, ki ju prepoznamo iz
črke c in simbola žarnice, ki se medsebojno dopolnjujeta in skupaj z ostalimi znaki
ustvarjata celoto. Zaključek linije, ki izrisuje žarnico in negativen prostor črke »v«,
lahko interpretiramo kot puščico, ki nam skupaj ob zaključku pokaže smer, v katero
nadaljuje pozitivna energija iz okrogline. Kombinacijo okroglin dopolnjujejo stroge
oblike, ki jih delno prepoznamo pri črki r, t ter bolj izrazito pri i in v. Ta kombinacija
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okroglin in strogosti ustvarja ravnotežje med znaki, kompromis strogih in okroglih
potez pa skupno prepoznamo v številki sedem na koncu logotipa.

Slika 7: Prikaz puščice in okroglin

V novem logotipu, se del komunikacije iz prejšnjega ponovi. Najprej simbol žarnice,
ki je v prejšnjem skoraj neopazen v novem pa prevladuje ter v prejšnjem črka »Y«, ki
je bila uporabljena kot simbol v novem pa številka tri, ki je brana kot »e«.
Rumena barva je uporabljena za ustvarjanje dinamike ter deljenje številk od črk. V
znaku, kot ga beremo, je najprej obarvana številka tri, ki se bere in zrcalno gledano
predstavlja črko "e". Rumena številka tri poudarja tudi podatek, da je na tretjem
mestu po vrsti. Napis zaključuje številka sedem, ki je prav tako obarvana z rumeno
barvo in naj bi tako ustvarjala učinek žarenja. Številka je na osmem mestu in tako
zaključuje sedem znakov, ki se preberejo kot ime podjetja.
Če sledimo interpretaciji rumene kot barve, ki žari, je logično zaporedje tudi to, da
žari še sama žarnica, ki je prav tako rumena. Spodnje črte, ki predstavljajo navoj, so
sive barve kot pri pravi žarnici.
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V razmerju dolžin lahko prepoznamo razmerje zlatega reza. Razmerje zlatega reza
torej velja, kadar je razmerje dolžine daljice proti daljšemu delu enako razmerju
daljše proti krajši stranici. Število tri se torej v primeru oblikovanega logotipa pojavi
ravno na zlati točki.

Slika 8: Prikaz zlatega reza
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Poslovna vizitka

Slika 9: Prikaz poslovne vizitke

Vizitke za podjetje cr3ativ7 so oblikovane na formatu 95 × 55 mm. Vizitka ima
oblikovani obe strani. Na obeh straneh se ujemata barva ozadja, ki se v krožnem
vzorcu iz sredine proti zunanjosti preliva iz svetlejše v temnejšo sivo. V ozadju je
ponavljajoč se vzorec mreže. Mreža v ozadju, ki bo tiskana s pomočjo UV laka, je
postavljena z namenom pridobivanja optičnega tridimenzionalnega učinka.
Na prvi strani vizitke je na levi polovici tik nad sredino postavljen logotip podjetja.
Črta, ki optično drži besedilo na podlagi, je podaljšana in sega na živi rob.
Podatki na zadnji strani vizitke so umeščeni v desnem spodnjem kotu vizitke. Nad
optično sredinsko črto je ime in priimek lastnika vizitke, pod imenom pa so navedeni
podatki o e-pošti, spletnem mestu ter telefonska številka.
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Slika 10: Stara vizitka

Stare vizitke podjetja so bile tiskane na navadnem 300 gramskem papirju. Na
sprednji strani so se nahajali kontaktni podatki in logotip na vrhu strani. Na zadnji
strani so bile v obliki žarnice razporejene ključne besede, ki so asociirale na
dejavnosti, s katerimi se podjetje ukvarja. Na novi vizitki se razen logotipa in
kontaktnih podatkov ne ponovi noben drugi element, s stare vizitke, saj grafika, ki je
bila upodobljena na zadnji strani ne komunicira ideje, ki je bila zastavljena ob novi
podobi.
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Dopisni list

Cr3ativ7 računalniške storitve d. o. o.
Britof 73, 4000 Kranj
info@creativ7.si
www.creativ7.si
00386 51 232 232

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque feugiat
interdum elementum. Aenean finibus erat enim, et ultricies nulla vestibulum
ac. Etiam eget magna nunc. Curabitur ullamcorper, urna sit amet malesuada
rutrum, turpis tortor consequat justo, vel volutpat ipsum lacus et lacus.
Vivamus nec lectus sodales, maximus nunc ut, porta ipsum. Donec ut
commodo lacus. Morbi maximus vestibulum odio, eu consequat dolor
consectetur vitae. In hac habitasse platea dictumst.
In tempor rutrum purus eu interdum. Suspendisse potenti. Nulla dictum
placerat elit, sed pellentesque magna aliquam ut. Praesent maximus nunc
eget urna pretium ultricies. Sed ultrices dolor quis ultrices malesuada. Nunc
pellentesque interdum vestibulum. Donec egestas vulputate mi in convallis.
Vivamus viverra eu tortor sit amet pellentesque. Sed at ligula vestibulum,
lobortis neque vitae, imperdiet magna. Vivamus finibus egestas nunc, eu
sagittis sapien rutrum quis. Suspendisse eu velit nec sem semper condimentum. Duis rutrum, metus sit amet sodales eleifend, quam sem congue lacus,
vel facilisis nisl lacus id arcu. Curabitur venenatis tincidunt nisi, vitae rhoncus
tortor imperdiet eget. Aenean malesuada semper enim, eget posuere tortor
porta vel.
Vivamus metus sem, tincidunt sed urna a, viverra condimentum diam. Duis
ligula lorem, condimentum ac venenatis at, fringilla nec metus. Cras sagittis
venenatis hendrerit. Maecenas mollis elit urna, eu dictum risus molestie ac.
Suspendisse in commodo nisl, at condimentum sapien. Aenean pellentesque
bibendum placerat. Donec quis commodo nisi. Mauris quis viverra nulla.

Cr3ativ7 računalniške storitve d. o. o., Britof 73, 4000 Kranj
SPERBANKA d. d., TRR SI 3000 0001 1799 019, matična številka: 658752600, davčna številka 11141727

Slika 11: Primer dopisnega lista

Dopisni list je pripravljen na standardiziranem A4 formatu. V zgornjem levem kotu so
podatki pošiljatelja, pod njimi pa so podatki prejemnika. Na tem mestu so
pozicionirani zaradi praktičnosti pri uporabi dopisnega lista, skupaj s pisemsko
ovojnico formata DL, ki ima okence, namenjeno za branje informacij o prejemniku z
dopisnega lista. V zgornji tretjini je logotip, katerega spodnja črta, tako kot pri vizitki
sega na živi rob. Na sredini je besedilo, čisto na dnu strani pa še podatki o podjetju.
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PODATKI O NAROČNIKU IN IZVAJALCU
Naročnik:
Kontaktna oseba
naročnika:
Izvajalec:

CR3ATIV7 d.o.o.

Kontaktna oseba
izvajalca:
Storitev:

Ponudba za izdelavo rešitve (EMA
Upload)

Predviden pričetek
izvajanja storitve:

Junij 2016

OPIS STORITVE
Priprava Web client-a za posredovanje listin in ZZI-jev iz rešitve ISS v sistem e-MA. Web
client bo zgrajen v ASP.NET C# tehnologiji.

Funkcionalnosti rešitve (Web Client)

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit
esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. non proident, sunt in culpa
qui officia

Cena: 00 .000,00 € *
Čas izdelave celotne ponudbe : 30 dni **
* Po 1. odstavku 94. člena ZDDV-1 DDV ni obračunan.

Slika 12: Primer starega dopisnega lista

Nov dopisni list ima, v primerjavi s starim boljšo funkcionalnost saj ima prostor za
opredelitev prejemnika, hkrati pa ni nujno da podatke izpišemo, če jih ne
potrebujemo. Na starem dopisnem listu se v spodnjem desnem kotu ponovi grafika
žarnice iz starega logotipa. Na novem dopisu ponavljajočih se elementov ne
zasledimo, saj je to že star oblikovalski trend.
.
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Pisemska ovojnica

Slika 13: Primer ovojnice

Pisemska ovojnica je oblikovana na najširše uporabljenem formatu za ovojnice, in
sicer DL, ki meri 220 × 110 mm. V zgornjem levem kotu je naslov pošiljatelja ter
logotip podjetja. Da se ovojnici doda občutek konsistence s celostno grafično
podobo, je zavihek, ki je namenjen zapiranju ovojnice, obarvan z zlatorumeno.
V predhodni celostno grafični podobi podjetje ni imelo oblikovanih in posebej
uporabljenih pisemskih ovojnic.
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Mapa
Zunanjost mape (Slika 14) je obarvana z istim vzorcem kot vizitka, z mrežo v ozadju,
ki bo prav tako tiskana z UV lakom. V zgornji tretjini, tako kot na dopisnem listu, je
logotip, katerega spodnja črta se nadaljuje do roba in na zadnjo stran. Notranjost je
prikazana na Sliki 15 in je zlatorumene barve. Na desnem zavihku so trije izrezi
polkrožne oblike, ki so namenjeni vstavljanju poslovne vizitke.

Slika 14: Primer sprednje strani mape
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Slika 15: Primer notranjosti mape
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Promocijski izdelki
Promocijski izdelki obsegajo primer USB ključka (Slika 16), kemičnega svinčnika
(Slika 17), primer promocijskih majic (Slika 18), primer podloge za računalniško
miško (Slika 19), primer vrečke (Slika 20) ter primer beležnice (Slika 21).

Slika 16: Primer USB ključka
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Slika 17: Primer kemičnega svinčnika
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Slika 18: Primer promocijske majice
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Slika 19: Primer podloge za miško
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Slika 20: Primer vrečke
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Slika 21: Primer beležnice
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5 Zaključki
Cilj diplomske naloge je bil ustvariti popolnoma novo grafično identiteto podjetja.
Največji izziv je predstavljalo oblikovanje samega logotipa, ki ga je bilo treba ustvariti
glede na želje iz ankete, trenutne oblikovalske trende ter hkrati ohraniti rdečo nit, s
katero deluje podjetje.
Novo oblikovana podoba obsega nov prepoznavni znak, novo oblikovan dopisni list,
poslovne vizitke, pisemske ovojnice ter promocijski material. Prav tako je pripravljen
priročnik celostne grafične podobe, z opisanimi pravili in možnostmi uporabe novega
logotipa.
Glede na rezultate analiz, ki so jih izvedli pri Marketing Land-u [14], spremembe
večjih podjetij, ki so se odločile za preoblikovanje celostne podobe, so bili odzivi
popolnoma mešani, saj je novosti, potem, ko smo že poistoveteni z eno podobo
težko prevzeti.
Uspešnost novo oblikovane grafične podobe bo vidna šele čez čas, ko se bo ciljno
občinstvo privadilo na zamenjavo, saj je le-ta drastična v vseh pogledih v primerjavi s
prejšnjo identiteto.
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7 PRILOGE
Priloga 1: Vprašalnik
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CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA
Pozdravljeni,
pravkar ste se odločili za najboljšo naložbo v prepoznavnost
vašega podjetja. Dobra grafična podoba je tista, ki prva stopi v
stik s stranko, jo prepriča in tista, ki garantira kakovost. S pomočjo
odgovorov na naslednja vprašanja bomo spoznali vaše podjetje,
pri oblikovanju upoštevali vse kar je za vas pomembno in poskušali
narediti kar se da učinkovito novo grafično podobo.
I. SPLOŠNE INFORMACIJE
Ime in priimek
E-mail:
Spletna stran:
Telefon:

Ime, ki bi želeli, da se pojavi v logotipu

Slogan, kateri bi želeli, da se pojavi v logotipu. (Opcijsko)

Kratek opis podjetja (dejavnost, vizija)

II. TRENUTNI LOGOTIP
Ali imate trenutno logotip, ter koliko časa je v uporabi?

Če bi bilo vaše podjetje avto, katera znamka, model bi bil?

III. PRIČAKOVANJA
Kaj pričakujete od novega logotipa?

Katere kvalitete naj predstavlja vaš nov znak?
Ste kdaj našli/videli že narejen logotip, ki bi pristajal vam? Prilepite povezavo do tega
znaka.

Kaj je v vašem procesu ali izdelku bistvenega in simbolnega, kar bi lahko vključili v logotip? Del opreme, korak v delovnem procesu, itd.?

IV. KONKURENCA
Koga smatrate za vašo največjo konkurenco?

Kaj menite o njihovem logotipu?

Izberite tri podjetja, ki so vaša konkurenca in vam je všeč njihov CGP

V spodnje polje zapišite karkoli, kar bi nam lahko še pomagalo pri oblikovanju
vašega novega znaka. Na primer, preference barv, pisave, stila…

Vprašalnik je informativne narave. Odgovori bodo uporabljeni zgolj za namene kvalitetne
izpeljave projekta. Za vse pridobljene informacije se bo upoštevalo varstvo zasebnosti.

Priloga 2: Priročnik celostne grafične podobe
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CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA PODJETJA
CR3ATIV7

LOGOTIP

Logotip je sestavljen iz napisa cr3ativ7 in simbola žarnice. Žarnica kot simbol asociira
na idejo in je oblikovana z enako debelino črte kot so črke v imenu. V simbolu žarnice
je z isto debelino upodobljena številka 7, ki oblikovno spominja na žarilno nitko in je
kot številka del imena podjetja.

RAZMERJA

Razmerja v logotipu prikazana na sliki:

b+b/2
2b+b/2

a

a/2
a/2
a/2
a/2

legenda:

b

b/2
a
a/2

OBVEZEN BELI PROSTOR

Obvezni beli prostor okrog logotipa prikazan na sliki:
Ob znaku mora biti na likovni ploskvi dovolj prostora.
Ta je določen z velikostjo vmesnih modulov: a in b/2

a

b/2

b/2

a

legenda:

b

b/2
a
a/2

PRIMARNA TIPOGRAFIJA

Open Sans Regular
AÆBCDEFGHIJKLŁMNOŒØPÞQRSTUVWXYZ
AæbcdefghijklłmnoœpÞqrsßtuvwxyz#
0123456789$¢£¥¤
ÁáÀàÄä??ÂâÃãÇç????ÉéÈèËëÍíÌìÏïÎîÑñÓóÒòÖöÔôÕõ
ŠšÚúÙùÜüÛûÝŸŽž
.,:;!?

Open Sans Italic
AÆBCDEFGHIJKLŁMNOŒØPÞQRSTUVWXYZ
AæbcdefghijklłmnoœpÞqrsßtuvwxyz#
0123456789$¢£¥¤
ÁáÀàÄä??ÂâÃãÇç????ÉéÈèËëÍíÌìÏïÎîÑñÓóÒòÖöÔôÕõ
ŠšÚúÙùÜüÛûÝŸŽž
.,:;!?

Primarna črkovna družina – Open Sans.
Črkovna družina Open Sans ima veliko članov, kar pomeni, da ima uporabnik izredno
veliko število možnosti njene uporabe.

PRIMARNA TIPOGRAFIJA

Open Sans Light

Open Sans Light Italic

AÆBCDEFGHIJKLŁMNOŒØPÞQRSTUVWXYZ

AÆBCDEFGHIJKLŁMNOŒØPÞQRSTUVWXYZ

AæbcdefghijklłmnoœpÞqrsßtuvwxyz#

AæbcdefghijklłmnoœpÞqrsßtuvwxyz#

0123456789$¢£¥¤

0123456789$¢£¥¤

ÁáÀàÄä??ÂâÃãÇç????ÉéÈèËëÍíÌìÏïÎîÑñÓóÒòÖöÔô
Õõ

ÁáÀàÄä??ÂâÃãÇç????ÉéÈèËëÍíÌìÏïÎîÑñÓóÒòÖ
öÔôÕõ

ŠšÚúÙùÜüÛûÝŸŽž

ŠšÚúÙùÜüÛûÝŸŽž

.,:;!?

.,:;!?

Open Sans Semibold

Open Sans Semibold Italic

AÆBCDEFGHIJKLŁMNOŒØPÞQRSTUVWXYZ

AÆBCDEFGHIJKLŁMNOŒØPÞQRSTUVWXYZ

AæbcdefghijklłmnoœpÞqrsßtuvwxyz#

AæbcdefghijklłmnoœpÞqrsßtuvwxyz#

0123456789$¢£¥¤

0123456789$¢£¥¤

ÁáÀàÄä??ÂâÃãÇç????ÉéÈèËëÍíÌìÏïÎîÑñÓóÒòÖ
öÔôÕõ

ÁáÀàÄä??ÂâÃãÇç????ÉéÈèËëÍíÌìÏïÎîÑñÓóÒòÖöÔ
ôÕõ

ŠšÚúÙùÜüÛûÝŸŽž

ŠšÚúÙùÜüÛûÝŸŽž

.,:;!?

.,:;!?

PRIMARNA TIPOGRAFIJA

Open Sans Bold

OpenSans Bold Italic

AÆBCDEFGHIJKLŁMNOŒØPÞQRSTUVWXYZ

AÆBCDEFGHIJKLŁMNOŒØPÞQRSTUVWXYZ

AæbcdefghijklłmnoœpÞqrsßtuvwxyz#

AæbcdefghijklłmnoœpÞqrsßtuvwxyz#

0123456789$¢£¥¤

0123456789$¢£¥¤

ÁáÀàÄä??ÂâÃãÇç????ÉéÈèËëÍíÌìÏïÎîÑñÓóÒò
ÖöÔôÕõ

ÁáÀàÄä??ÂâÃãÇç????ÉéÈèËëÍíÌìÏïÎîÑñÓóÒòÖö
ÔôÕõ

ŠšÚúÙùÜüÛûÝŸŽž

ŠšÚúÙùÜüÛûÝŸŽž

.,:;!?

.,:;!?

Open Sans Extrabold

Open Sans Extrabold Italic

AÆBCDEFGHIJKLŁMNOŒØPÞQRSTUVWXYZ

AÆBCDEFGHIJKLŁMNOŒØPÞQRSTUVWXYZ

AæbcdefghijklłmnoœpÞqrsßtuvwxyz#

AæbcdefghijklłmnoœpÞqrsßtuvwxyz#

0123456789$¢£¥¤

0123456789$¢£¥¤

ÁáÀàÄä??ÂâÃãÇç????ÉéÈèËëÍíÌìÏïÎîÑñÓóÒ
òÖöÔôÕõ

ÁáÀàÄä??ÂâÃãÇç????ÉéÈèËëÍíÌìÏïÎîÑñÓóÒò
ÖöÔôÕõ

ŠšÚúÙùÜüÛûÝŸŽž

ŠšÚúÙùÜüÛûÝŸŽž

.,:;!?

.,:;!?

BARVE

RGB: 87 88 91

RGB: 253 222 6

CMYK: 64% 56% 52% 28%

CMYK: 2% 8% 98% 0%

HSB: 224° 4 % 35%

HSB: 52° 97% 99%

HEX: 57585B

HEX: FDDE06

DOVOLJENE BARVNE SHEME

DOVOLJENE BARVNE SHEME

NE DOVOLJENE RAZLIČICE

prepovedana je zamenjava številke 3 z črko E

zamenjava barv ni dovoljena

prepovedano je spreminjanje barv logotipa

razmerij med logotipom in celotnim znakom ni dovoljeno poljubno spreminjati

