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I

V diplomski nalogi je predstavljena prenova celostne grafične podobe sadjarstva
Pr' Jernejc, ki se ukvarja z integrirano pridelavo jabolk, izdelujejo jabolčni sok in kis,
jabolčne krhlje in jabolčni čips. Ustrezna grafična podoba je strateškega pomena, saj
podjetju doprinese k prepoznavnosti, ustvarja zaupanje kupcev, povečuje ugled in
ima kot taka velik vpliv na tržni uspeh podjetja. Oblikovanje celostne grafične podobe
je kompleksen proces, ki zahteva celostni pristop, saj je predmet proučevanja tako
tržnikov kot tudi oblikovalcev. Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov,
teoretičnega in praktičnega.
V teoretičnem delu je predstavljena teoretična podlaga za oblikovanje celostne
grafične podobe. Obravnavan je pojem celostne grafične podobe z referenčnim
trikotnikom. Opredeljeni so ključni elementi celostne grafične podobe, od grafičnega
simbola in pozicijskega gesla do pomena poznavanja tipografije in uporabe barv.
Teoretični del se zaključi z opisom priročnika celostne grafične podobe.
V praktičnem delu je predstavljena izdelava celostne grafične podobe za družinsko
sadjarstvo Pr' Jernejc. Začne se z raziskavo podjetja, kjer so zbrana in predstavljena
že obstoječa komunikacijska sredstva in se nadaljuje s pregledom oblikovalskih
rešitev konkurenčnih podjetij, zbiranjem idej in izdelavo grafičnega simbola, izbiro
tipografije in barv ter se zaključi s predstavitvijo celostne grafične podobe.

Ključne besede: celostna grafična podoba, grafično oblikovanje, logotip, priročnik
celostne grafične podobe, preoblikovanje

II

In the thesis we look at redesign of the corporate identity of a family fruit farm
Pr'Jernjec. The fruit farm is involved in integrated growing of apples, they also
produce their own apple juice and apple vinegar, dried apples and apple crisps.
Suitable corporate identity is of strategic importance, as it contributes to the visibility
of the company, creates the trust of clients, increases the good reputation and as
such, has major impact on commercial success of the company. Designing a
corporate identity is a complex process that requires a comprehensive approach, as
it is a subject of study for both marketers and designers. The thesis consists of two
parts; a theoretical and a practical part.
The theoretical part focuses on the theoretical basis for designing a corporate
identity. The concept of corporate identity is presented through reference triangle.
The key elements are defined, from graphic symbol and slogan, to the importance of
typography and use of colours. The theoretical part concludes with a description of
the handbook of corporate visual identity.
The practical part presents the designing process of corporate identity of the fruit
farm Pr’Jernejc. It begins with a survey of the fruit farm, focusing on its existing
communication tools, and it continues reviewing design of competing companies,
collecting ideas, designing a graphic symbol and choosing a suitable typography and
colours. At the end there is a handbook of corporate visual identity.

Keywords: corporate identity, graphic design, logo, identity construction, redesign
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Celostna grafična podoba je odraz filozofije in osebnosti podjetja, njegove vizije,
strategije in ciljev. Dovršena celostna grafična podoba prinaša dodatno vrednost
izdelkom ali storitvam, prinaša prepoznavnost, ugled in konkurenčno prednost ter
vpliva na poslovne rezultate.
V prvem delu diplomskega dela je predstavljena teoretična podlaga za izdelavo
celostne grafične podobe organizacije. Zbrane so raziskave, ki opredeljujejo celostno
grafično podobo in njene ključne elemente, kot so grafični simbol, tipografija in barve.
V drugem, raziskovalnem delu, je predstavljeno podjetje Sadjarstvo Pr'Jernejc,
pregledana je konkurenca, načrtovan in izdelan je nov grafični simbol, izbrane so
črkovne vrste in barve. Uporaba celostne grafične podobe je podana v priročniku, ki
je priložen kot priloga. V njem je uzakonjena pravilna raba elementov celostne
grafične podobe, prav tako pa so podani primeri aplikacij na različne predmete in
tiskovine.
Namen diplomskega dela je izdelati prenovo celostne grafične podobe sadjarstva
Pr' Jernejc in s tem doprinesti k boljši predstavitvi podjetja na trgu. Cilj oblikovanja
nove grafične podobe je prevesti identiteto, osebnost podjetja v vizualne simbole, ki
bodo odražali tradicijo, ljubezen do narave, filozofijo in vizijo podjetja.
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Oblikovanje celostne grafične podobe je odgovorno in zahtevno oblikovalsko delo, ki
poleg razumevanja zakonitosti oblikovanja ter poznavanja programske opreme
zahteva dobro poznavanje identitete same organizacije, njenega trenutnega položaja
na trgu, ter njene vizije. Poleg tega mora oblikovalec imeti dobro znanje likovne
teorije in psihologije barv. Slediti mora trendom ter biti seznanjen z osnovnimi
marketinškimi potezami.
Celostna podoba simbolne identitete organizacije je strateško najmočnejše orožje pri
vzpostavljanju ekvivalentne menjave s potrošniki izdelkov, storitev ali idej, ki jih
ustvarja organizacija. Če želi organizacija uspešno vzpostavljati dialog z uporabniki,
mora biti komuniciranje strateško naravnano in vodeno tako, da dobro izraža realno
identiteto, poslanstvo in cilje organizacije (1 str. 11).
Med osnovne elemente celostne grafične podobe spadajo grafični simbol, pisave ter
barve, ki jih skladno in ustrezno apliciramo na vizitke, spletno stran, reklamne oglase,
kataloge, vabila, brošure, letake, table, promocijski material, tako da ustvarimo
povezan ter prepoznaven vizualni sistem, ki je osnova za dobro komunikacijo.
Dosledno upoštevanje pravilne rabe celostne grafične podobe doprinese k
prepoznavnosti podjetja na trgu in mu tako omogoči dobro pozicijo v tekmi za kupce.

Referenčni trikotnik sta leta 1936 predstavila Richards in Ogden, pomaga pa nam
umestiti celostno grafično podobo v poslovno politiko organizacije. Referenčni
trikotnik obravnava relacije med organizacijo, njenim imidžem in celostno grafično
podobo. Te relacije morajo biti pravilne, ustrezne in resnične, saj bo v nasprotnem
primeru organizacija imela probleme na trgu in pri obstoju. Z dobrim upravljanjem s
temi elementi lahko podjetje izboljša uspešnost svojega poslovanja in poveča svojo
konkurenčnost (1 str. 16). Na sliki 1 je grafični prikaz referenčnega trikotnika, s
posameznimi sestavinami in odnosi med njimi.
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Slika 1: Referenčni trikotnik, Vir: Repovš, J., str. 16

Realna identiteta podjetja predstavlja to, kar podjetje je. Bistven del identitete so
poslanstvo, vizija, filozofija, cilji, strategije in politike podjetja. Po realni identiteti se
podjetje prepozna in razlikuje od ostalih. Identiteta podjetja obstaja v fizičnih oblikah,
sem spadajo stavbe, stroji in naprave, izdelki, ali pa je nematerialna. K nematerialni
identiteti

podjetja

štejemo

zgodovino

in razvoj podjetja,

zaposlene,

način

organiziranosti in vodenja, delovne postopke in rituale (1 str. 17).

Imidž ali zunanja podoba je odraz podjetja v očeh javnosti, je vtis, ki ga na podlagi
realne identitete organizacije oblikuje prejemnik. O imidžu je v petdesetih letih
prejšnjega stoletja prvi govoril oče oglaševanja, David O'Gilvy, ki je trdil, da potrošniki
ne kupujejo zgolj izdelkov, temveč kupujejo blagovne znamke (1 str. 18).
3

Imidž ni statična postavka, ampak ima svoj razvoj od dinamične stopnje nastajanja
do relativno »stereotipne« stabilnosti. Imidž ima sicer značilnosti trajnosti in
stabilnosti, vendar je nanj možno vplivati. Organizacija, ki svoj izdelek ali storitev
uvaja na trg, mora imeti izdelan koncept ciljnega imidža izdelka. Tako bodo vse
aktivnosti ciljno naravnane in bodo prispevale k nastajanju ugodnega in jasnega
imidža (2 str. 41).
Imidž izdelka pa ni odvisen le od njegove vizualne podobe, je precej več kot le
njegov zunanji izgled. Imidž kateregakoli izdelka je projekcija njegove identitete v
misli ciljnih skupin.
To identiteto sestavljajo:
Osebnost (zgodovina in sedanjost glede uporabljenih človeških in drugih
resursov, cilji, vloga v družbi,...)
Vedenje (stil vodenja, odnos do naravnega okolja, načini nagrajevanja
zaposlenih, odnosi med lastniki in upravo,…)
Pojavnost (stavbe, parkirišča, prostori, stroji, notranja urejenost obratov, znak
podjetja, hišne barve, delovna oblačila,…)
Komuniciranje (oglaševanje, nabavljanje, odnosi z zunanjo in notranjo
javnostjo, uporaba medijev in sredstev komuniciranja,…) (2 str. 42)

Slika 2: Identiteta in imidž, Vir: Gabrijan, V. in Snoj, B., str. 42
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V imidžu se nahaja psihološka vrednost izdelkov in storitev, torej je od imidža
odvisna pravica do njihove visoke ali nizke cene. Imidž se ustvarja s kompleksnim
komunikacijskim procesom skozi oglaševanje, preko elementov realne in simbolne
identitete organizacije (1 str. 18).

S simbolnim identitetnim sistemom se zaključuje referenčni trikotnik. Simbolni
identitetni sistem je realna identiteta organizacije, ki je prevedena na raven simbolov.
Sestavljen je iz verbalnega in grafičnega simbola, črkopisa, barve in drugih likovnih
elementov in na posreden način predstavi organizacijo, ustvari o njej vtis, mnenje,
imidž, brez neposrednega stika z realnimi elementi identitete. Predstavljati mora
realno identiteto podjetja skupaj z njeno vizijo in cilji (1 str. 21).
Celostna grafična podoba s svojimi organiziranimi vidnimi dražljaji je le del
simbolnega identitetnega sistema. Simbolni identitetni sistem je najširši že opisan
pojem, ki vključuje tudi ostale dražljaje, kot so glasba, vonjave, okusi pa tudi vedenje
ljudi (1 str. 21).

Vsaka organizacija ima realno identiteto, imidž in simbolni identitetni sistem.
Pomembno je, da so relacije pravilne, resnične in ustrezne, saj se le tako lahko
dobro predstavlja na trgu. Organizacija, ki bo imela lažen ali neustrezen simbolni
identitetni sistem, bo izoblikovala neustrezen imidž ter s tem na dolgi rok razočarala
potrošnike. Če je imidž organizacije slabši od njene realne identitete, bo organizacija
težko dobila pravično plačilo za svoje izdelke (1 str. 22).
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Kamorkoli se danes ozremo, povsod opazimo logotipe. Najdemo jih na internetu,
televiziji, na avtomobilih, zgradbah, na zobnih pastah in oblačilih. Vsem je skupno, da
igrajo veliko vlogo v identifikaciji in personalizaciji produktov, storitev in organizacij. V
tej poplavi logotipov je oblikovati takšnega, ki izstopa, pravi izziv (3 str. 5).
V jedru identitetnega sistema je simbol. Njegov osnovni namen je nedvoumno,
neposredno in učinkovito posredovanje osnovne ideje. Simbol zajema in izžareva
identiteto (4 str. 28).
V likovni umetnosti simbol razumemo kot predmet v najširšem pomenu besede, torej
je lahko oseba, žival, rastlina, kamen, geometrijski lik, barva, število…, ki ima v
danem vsebinskem kontekstu nalogo nosilca dodatne vsebine. Je predmet, ki ne
pomeni samo tega, kar predstavlja s svojo podobo, temveč priklicuje v zavest tudi
prenesene pomene, predstave in ideje, ki so asociativno vezane nanj. Vse, kar s
svojo podobo in osnovnim pomenom nakazuje presežno vsebino, ima v likovnem
svetu vrednost simbola. (5 str. 20).
Glavna značilnost simbola je predstavljanje. Simbol podjetja je najprepoznavnješi del
celostne grafične podobe in je hkrati njena najosnovnejša stalnica. V primerjavi z
ostalimi likovnimi elementi celostne grafične podobe vzbuja največ pozornosti.
Naučeni smo, da ga prepoznavamo kot glavnega predstavnika realne identitete
organizacije na simbolni ravni (1 str. 100).
Glavni tipi simbolov so lingvistični, matematični, znanstveni in grafični. V kontekstu
celostne grafične podobe govorimo o grafičnem simbolu, ki pa ima lahko neskončno
številu oblik, barv in pojavnosti. Grafični simbol je lahko tipografski, abstraktni,
deskriptivni ali kombinacija. (1 str. 100).

Tipografski simbol je črka kot lingvistični simbol ali pa sestavljenka iz več črk. Pri
tipografskem simbolu, ki je zelo racionalna oblika simbola organizacije, se ime
organizacije pojavi skozi značilno ali celo unikatno pisavo. Učenje in priklic takega
simbola je enostavnejše, saj je grafični simbol hkrati tudi lingvistični dražljaj.

6

Tipografski simbol je lahko logotip organizacije ali pa monogram, uporabljen v funkciji
simbola organizacije (1 str. 101).

Logotip je ime organizacije, ki je izpisano z značilnimi črkami (1 str. 101) .
Uspešen logotip temelji na razumevanju strukture črk, presledkov, proporcev in
berljivosti (6 str. 29).

Slika 3: Logotip,
Vir: https://logopond.com/gallery/detail/143701

Beseda monogram izvira iz grščine, kjer mónos pomeni 'sam, edini' in grámma 'črka'
(7). Monogram so začetnice imena podjetja, ki so izpisane z značilnimi črkami in so
običajno zapisane svobodno, brez uokvirjanja (1 str. 101).
Prednost uporabe monograma je v skrajšavi zelo dolgih imen organizacij, kot slabost
pa lahko razumemo pomanjkanje pomena samih črk, ki potrebujejo daljše časovno
obdobje in ponavljajoč stik z javnostjo, ki pripomore k prepoznavnosti (8 str. 17).
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Slika 4: Monogram Sean Heisler,
Vir: https://logopond.com/gallery/detail/124796

Abstraktni znaki so oblike, ki niso podobne konkretnim stvarem ali pojavom.
Sestavljeni so iz geometrijskih likov, ki tvorijo novo obliko, ali pa so med seboj v
značilnem odnosu. Abstraktni simboli kot taki nimajo pomenov, zato je potrebno
veliko investicij v komunikacijo, s katero mu dodamo ustrezen pomen. Prav ta
izpraznjenost pomena je hkrati tudi prednost abstraktnih simbolov, saj jih lahko
napolnimo z želenimi pomeni (1 str. 102).
Abstraktni znak podjetja Pepsi je zelo prepoznaven abstraktni znak in se zato lahko
pojavlja brez tipografskega znaka, vendar je podjetje potrebovalo vrsto let, da smo si
uporabniki znak zapomnili.

Slika 5: Abstraktni znak podjetja Pepsi,
Vir: http://twitter.com/pepsi/
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Deskriptivni ali ikonični simboli so posnetki stvarnega sveta in opisujejo to, kar
prikazujejo. Deskriptivne simbole se hitreje naučimo in prepoznamo kot pa
abstraktne. Njihove likovne strukture s seboj nosijo stališča in emocije, enakovredne
realnemu svetu. Pomenska struktura ikoničnih simbolov je manj fleksibilna v odnosu
do informacij o organizacijah, zato evolucija simbolov organizacij pogosto prehaja od
ikonične pojavnosti k vedno večji abstrakciji (1 str. 102,103).

Slika 6: Logotip za vrtnarske pripomočke Farmer Gracy,
Vir: https://twitter.com/farmergracy

Slika 7: Kombinacija deskriptivnega in tipografskega simbola grafičnega simbola,
Vir: https://www.behance.net/gallery/41726743/Son-of-the-carpenter
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Pri načrtovanju in oblikovanju simbola organizacije je potrebno upoštevati kar nekaj
oblikovalskih pravil, da se čim bolj približamo najboljši možni oblikovalski rešitvi
določenega problema. Kot izhodišče upoštevamo vrednote podjetja in njegovo
poslanstvo. V nadaljevanju so podane in opisane karakteristike dobro oblikovanega
logotipa:
Razlikovalnost
Izgled logotipa naj bo čim bolj samosvoj, saj bo samo kot tak izstopal iz
množice logotipov.
Atraktivnost
Ko govorimo o atraktivnosti, gre za subjektivno oceno, ki ni kvantitativne
narave. Pri oblikovanju se opremo na kompozicijo, proporce in ravnotežje.
Povezanost
Logotip je povezan, kadar ne zahteva dodatnega elementa, kot sta na primer
krog ali kvadrat, da bi ga držal skupaj. Pri oblikovanju pazimo, da presledki
med vrsticami niso preveliki, prav tako naj bodo presledki med posameznimi
črkami pravilno odmerjeni.
Koncept
Logotip naj vsebuje elemente, ki so plod inteligentnega razmisleka, saj mu to
doda pozitivno dimenzijo, ki daje znamki konceptualno sofisticiranost.
Razločnost
Logotipi so aplicirani na različne objekte, od pisala, avtomobila do jumbo
plakata in materiale (les, kovina, keramika, železo), prav tako so prikazani na
različnih elektronskih napravah, zato je nujno, da logotip dobro funkcionira pri
vseh velikostih. Pomeni, da se pri pomanjšanju grafični elementi ne zgubljajo
ali da pri povečavi na razpadejo.
Trajnost
Dober logotip mora zdržati pritisk časa, torej pri oblikovanju razmislimo, če bo
tak logotip aktualen še čez 10, 20 ali 50 let. Najboljši način, da ustvarimo tak

10

logotip je, da ne uporabljamo modernih črkovnih vrst in barv, ki datirajo njegov
nastanek. Uspeh je, če oblikujemo logotip, ki bo brezčasen.
Čitljivost
Bolj kot so črke in besede berljive, bolj jasno je sporočilo. Pri oblikovanju
logotipa je prilagoditev in preoblikovanje črk in ustvarjanje ligatur zaželeno,
vendar moramo posebno pozornost nameniti berljivosti. Berljivost oz.
prepoznavnost grafičnega simbola prav tako ne sme biti zanemarjena.
Relevantnost
K relevantnosti logotipa prispevajo grafični elementi, ki se navezujejo na
storitev, usluge ali procese organizacije.
Sofisticiranost
Logotip odraža občutek za dober okus. Zajema ustrezen izbor tipografije in
barvne palete, prav tako mora biti tudi grafični simbol primeren.
Zapomnljivost
Prednosti logotipa, ki si ga je lahko zapomniti, so očitne. Logotipe in simbole,
ki so enostavni v svoji konstrukciji, si hitreje zapomnimo (3 str. 19-27).
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Med stalnicami celostne grafične podobe se pogosto pojavi tudi pozicijsko geslo ali
slogan. Uteleša filozofijo organizacije, generalno obljubo, ki jo daje organizacija
svojim potrošnikom. Pogosto opredeljuje konkurenčno prednost in postane sestavni
in neodtujljivi del osnovnih likovnih struktur celostne grafične podobe. Z njegovo
uporabo organizacija lažje predstavi svojo psihološko pozicijo in imidž (1 str. 74,75).
Pozicijski slogan je navdušujoča zgodba, skoncentrirana v enem samem stavku in
posreduje ključne sposobnosti, vrednote in identiteto organizacije ter uteleša njeno
filozofijo, poslanstvo, miselnost in slog. S pozicijskim geslom se povečata sporočilna
prodornost in moč komuniciranja. (4 str. 59).
Pozicijsko geslo Fructala V sodelovanju z naravo je odlično opravilo svojo vlogo
pozicioniranja produktov v segment naravnih proizvodov. Vzbuja zaupanje in izraža
filozofijo podjetja, ki je bila vedno močna zaveznica proizvodnje izdelkov, ki ne maliči
ali onesnažuje njihove naravnosti (1 str. 76).

Slika 8: Pozicijsko geslo podjetja Fructal, Vir: http://www.fructal.si/
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Tipografija je veda o tipografskem oblikovanju. Preučuje izdelavo črk in pisav ter
njihovo uporabo v besedilu, z namenom napraviti besedilo berljivo in estetsko (9).
Tipografija je vizualna manifestacija besedila, ki uporablja vse njegove izrazne in
praktične lastnosti in se nahaja med umetnostjo in znanostjo. Tipografija vključuje
praktično postavljanje črk, ki morajo biti berljive in morajo ustrezno sporočati
informacije (10 str. 62).
Tipografija so slike besed. Črke s svojimi oblikami posredujejo sporočila. Odnos,
zgodovina in kultura podjetja so posredovani z obliko črk logotipa. Izbor ustrezne
črkovne vrste za oblikovanje logotipa je kompleksna naloga. Upoštevana mora biti
kombinacija oblik črk posamezne črkovne vrste, prav tako ne smemo pozabiti na
berljivost (8 str. 46).
Tudi tipografska podoba komunikacijskih sporočil organizacije mora biti ena od
opredeljenih

stalnic

celostne

grafične

podobe.

Najpomembnejša

naloga

tipografskega oblikovalca je oblikovati besedilo tako, da bo čitljivo in berljivo, saj je v
nasprotnem primeru neberljiv tekst brez vrednosti. Prav tako pa se mora zavedati, da
tipografska podoba izraža tudi osebnost sporočila. V celostni grafični podobi mora
uzakonjena tipografija izražati strateška izhodišča organizacije in podobo, kakršno
želi organizacija ustvariti v očeh javnosti (1 str. 116,117).

Za oblikovalca je poznavanje pravilne rabe barv zelo pomembno. Obvladati mora
povezave med barvnimi dejavniki in barvnimi učinki, ki jih pri človeku uravnavajo oči
in možgani. Optični, psihični in duhovni pojavi so v svetu barv in barvnih umetnosti
med seboj zelo povezani (11 str. 12). Barve pripomorejo k večji učljivosti,
prepoznavnosti, razlikovalnosti, berljivosti in referenčnosti simbolov in celostnih
grafičnih podob (1 str. 92).
Barve razlikujemo glede na tri lastnosti: barvitost (barvni ton), ton (svetlost) in
nasičenost ali kroma. Barvitost se nanaša na generično ime barve, na primer rdeča
ali zelena. Barvni ton ima veliko variacij od svetle proti temni, odtenki pa so različno
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nasičeni. Nasičenost sega od velike do majhne jakosti oz. od bližine bele do sivine.
Barvo lahko opišemo tudi glede na toplo-hladni kontrast in gibanje. Tako se nam
rdeča barva zdi topla in bližje od modre, ki deluje hladno in oddaljeno (10 str. 93).
Ittnov dvanajstdelni barvni krog prikazuje razmerja med primarnimi, sekundarnimi in
terciarnimi barvami ter njihovo medsebojno povezanost. V barvnem krogu je skupno
12 barv. Z mešanjem primarnih barv (modre, rdeče in rumene) dobimo sekundarne
barve (oranžna, zelena,vijolična), z mešanjem primarnih in sekundarnih barv dobimo
terciarne (11 str. 29,30).
Barve, ki v barvnem krogu stojijo ena poleg druge, so harmonične barve, uporaba teh
kombinacij barv je vedno uspešna. Barve, ki si v krogu stojijo nasproti, pa so
komplementarne barve. Njihove kombinacije so izstopajoče in glede na uporabo
lahko hitro postanejo moteče (12).

Slika 9: Barvni krog, Vir: Itten, J., str. 31

Vsaka barva s seboj nosi asociacijo. Vsaka barva ima svoj pomen. Barva je torej
pomembno izrazno sredstvo. V gledalcu zbudi emocije. Čeprav so barvne asociacije
zelo subjektivne, imajo barve in odtenki nekatere univerzalne značilnosti (10 str.
98,99). V tabeli 1 so prikazane barve in njihove izrazne zmožnosti in asociacije, ki so
jih barve dobile skozi zgodovino.
14

Tabela 1: Psihološki učinek barv, Vir: Repovš, J. str. 95-98 in Itten, J. str. 84-90

Pri snovanju simbola organizacije se odločamo za uporabo barv. Simboli lahko
vsebujejo eno, dve, tri, štiri ali več barv. Barva je sila, ki skupaj drži obliko. Barva
prodaja produkt. Vsebuje tako fizično obliko kot tudi psihološki vidik, ki komunicira s
svetom ter ima sposobnost prenesti in prevesti sporočilo (13 str. 45).
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Osnovni namen in cilj priročnika celostne grafične podobe je, da predstavi
posamezne elemente celostne grafične podobe ter uzakoni njene uporabne oblike v
vseh komunikacijskih sredstvih, s katerimi se organizacija predstavlja in komunicira s
svojo javnostjo. Tako dosežemo enopomensko in nedvoumno komunikacijo ne glede
na medij, čas ali prostor in zagotovimo kakovostno in konsistentno pojavljanje
blagovne znamke v očeh javnosti (4 str. 64-65).
Priročnik celostne grafične podobe je zakonik, po katerem se ravnajo oblikovalci in
izvedbeniki komunikacijskih sredstev. Pojasnjuje pojavljanje stalnic celostne grafične
podobe, kot so simbol, logotip, črkopis, barve in tipografska podoba. Opredeljuje
različice pojavnosti, kot jih zahtevajo različna likovna ozadja, njihova okolja, materiali
in druge izvedbene zahteve. Na kratko, v njem je zapisano, kaj lahko in česa se ne
sme (1 str. 137).
Priročnik celostne grafične podobe naj vsebuje:


Predstavitev strateških izhodišč, kot so poslanstvo, vizija, filozofija, želeni
imidž v očeh javnosti, politika in pozicijsko geslo.



Predstavitev komunikacijskega sistema organizacije in vseh komunikacijskih
sredstev, ki bodo postali nosilci elementov celostne grafične podobe.



Predstavitev posameznih grafičnih elementov in opredelitev barv, ki so
navedene po kataloških številkah.



Osnovne tipografske mreže, po katerih se bo oblikovala tipografska podoba
komunikacijskih sredstev.



Primere aplikacij celostne grafične podobe na poslovnih tiskovinah in
elektronskih komunikacijskih sredstvih. Sem spadajo vizitke, prva stran
dopisnih listov, žig, kuverte, mape, ovojnice, elektronska pošta, spletna
predstavitev… Potrebna je določitev odmikov simbola in napisov od robov
teksta, velikost simbola in njegovo razmerje v primerjavi z drugimi grafičnimi
elementi.



Primere aplikacij celostne grafične podobe na komunikacijskih sredstvih v
označevalnem in usmerjevalnem sistemu znotraj in zunaj organizacije.
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Primere uporabe celostne grafične podobe na izdelkih, poslovnih darilih in
embalaži.



Primere aplikacij celostne grafične podobe v oglaševanju, na primeru oglasov,
plakatov, prospektov, katalogov, uniform, zastav…



Primere uporabe na transportnih vozilih.



Primere

aplikacij

celostne

grafične

podobe

na

sejmih,

razstavah,

predstavitvah, pokušinah in ostalih dogodkih, ki so locirani izven podjetja.


Primere industrijskega oblikovanja predmetov in objektov.



Predstavitev značilnih ilustracij, risb in drugih likovnih struktur (4 str. 66-67).

Celovit in precizen seznam direktiv bo prihranil ogromno časa, preprečil slabo
oblikovanje in rezultiral v učinkovitem sporočanju. Oblikovana celostna grafična
podoba, ki nima predvidenega načrta uporabe, bo na dolgi rok imela le malo
vrednosti (8 str. 80).
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Sadjarstvo Pr'Jernejc je manjša družinska sadjarska kmetija, ki se nahaja v vasi
Hraše pri Lescah. Kmetijo vodi Anže Legat, s pomočjo strica Branka in žene Loreto.
V začetku 20. stoletja je pradedek Prešeren Alojz posadil prvi sadovnjak. Na začetku
so imeli zasajen slab hektar hrušk moštarc in tepk ter različne sorte jablan, iz plodov
so kuhali žganje. Leta 1995 so posadili prvi večji nasad, od takrat naprej pa se
intenzivno ukvarjajo s pridelavo in predelavo sadja ter tudi s prodajo. Sadovnjake
redno povečujejo in opremljajo z mrežo proti toči. Jabolka pridelujejo na integriran
način, z uporabo samo nujnih škropiv. V jabolčnih nasadih odlično uspevajo drevesa
sort jonagold, zlati delišes, breaeburn, pinova, fuji, ajdared, elstar... Iz jabolk
izdelujejo stoodstotni jabolčni sok, jabolčni kis, jabolčni čips in jabolčne krhlje. Poleg
jabolk, ki so njihov glavni produkt, je pri njih mogoče dobiti tudi jagode, lešnike,
češnje in hruške.
Potreba po spremembi celostne grafične podobe se je pojavila, ker želijo dejavnost
razširiti in ker trenutna podoba ne odraža tega, kar sadjarstvo Pr'Jernejc danes je.
Obstoječa celostna grafična podoba je bila v uporabi zadnjih 8 let.
Leto 2015 je bilo glede na vsa prejšnja leta najbolj rodovitno. Pobrali so rekordno
število jabolk. Prišlo je tudi do posodobitve mehanizacije za izdelavo jabolčnega
soka, kupili so novo prešo, ki je hitrejša in ima večji izkoristek. Želijo razširiti prodajne
kanale, svoje proizvode želijo ponuditi lokalnim restavracijam in barom. Novost je tudi
manjša embalažna steklenička 0,2 dl. Kot posledica vseh teh sprememb se je
pojavila potreba po oblikovanju blagovne znamke sadjarstvo Pr'Jernejc, ki bi
predstavljala kakovostne, lokalne proizvode. S tem želijo graditi na prepoznavnosti in
pridobiti zaupanje večjega števila kupcev.
Velik del prodaje poteka na domačiji, kjer imajo urejeno prodajalno. Prodaja, ki
poteka na tak način, je zelo osebna, brez posrednikov. Svoje izdelke prodajajo tudi v
trgovinah z naravnimi, lokalnimi proizvodi, kupci pa so ljudje, ki se zavedajo pomena
sezonske hrane in lokalne pridelave.
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Prvi korak pri snovanju nove celostne grafične podobe je bil pregled že obstoječih
komunikacijskih elementov. V nadaljevanju je predstavljen logotip z grafičnim
simbolom ter njegova uporaba na nalepkah za sok, kis in suho sadje ter označevalni
sistem sadjarstva.

Simbol je sestavljen iz tipografskega simbola - napisa Pr'Jernejc in deskriptivnega
grafičnega simbola - dveh dlani, ki držita jabolko. Izdelan je bil leta 2008, brez
natančnih navodil za njegovo apliciranje.
Barva tipografije logotipa je vinsko rdeča, izbrane so male tiskane črke brezserifne
pisave. Napis je polkrožno postavljen nad deskriptivni grafični simbol, gre za
sredinsko poravnavo in deluje simetrično. Črke so, kot posledica raztegovanja
besede v polkrog, precej neposrečeno pozicionirane in tako do izraza pridejo
preveliki presledki med posameznimi črkami. Grafični simbol je tehnično izdelan
izredno slabo, saj je grafični element, risba dlani z jabolkom, bitna slika, kar je za
logotip neustrezno, saj je ne moremo povečevati, ker s tem izgubimo kvaliteto. Za
simbol je ustrezna vektorska slika, ki je definirana s točkami in linijami in ji lahko
poljubno spreminjamo velikost brez izgub v kvaliteti. Med tipografskim in
deskriptivnim grafičnim simbolom ni slogovne povezanosti. Samo sporočilo je
simpatično, saj dlani hkrati ponujata jabolko in ga držita, kot da je jabolko zelo
dragoceno.

Slika 10: Logotip Sadjarstva Pr'Jernejc
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Iz nalepk za steklenici za jabolčni kis in jabolčni sok lahko razberemo pozicijsko
geslo: Pridelano z ljubeznijo do narave, ki je postavljeno sredinsko v zgornjem delu
nalepke.
Obe nalepki sta oblikovani podobno, oblikovalsko se razlikujeta v barvi, ki sta
obrnjeni; enkrat je rumena v ospredju in zelena v ozadju, drugič je obratno. Na obeh
primerih v levem zgornjem kotu najdemo logotip, ki ga malenkost prekriva tipografija,
v desni polovici nalepke je slika cvetoče jablane. Na sredini je napis, ki nas seznanja
z vsebino steklenice, v spodnjem delu nalepke pa so podatki o proizvodu,
proizvajalcu, načinu hrambe in roku uporabe, ki so poravnani levo. Desno je podatek
o količini. Na nalepkah so uporabljeni trije različni slogi pisave, če izvzamemo tistega
v logotipu. Pisana kaligrafska pisava je uporabljena za pozicijsko geslo ter je črne
barve, poudarjena pisava za osrednji napis je vijolične barve in je hierarhično
največja. Brezserifna linearna pisava v normalni in odebeljeni različici je uporabljena
za podatke o proizvodu. Slogovno deluje razdrobljeno, neenotno.

Slika 11: Nalepka za jabolčni sok
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Slika 12: Nalepka za jabolčni kis

Nalepka za suhe gorenjske hruške je slogovno popolnoma drugačna od nalepk za
sok in kis. Pri vseh najdemo logotip, ki pa je v tem primeru povečan čez celo ozadje.
V primerjavi s prejšnjima nalepkama so tukaj uporabljene drugačne črkovne vrste.
Naslov nalepke je v kurzivni izvedbi, podatki o proizvodu pa so v brez serifni pisavi.
Za vso tipografijo, razen logotipa, je uporabljena črna barva. Spodaj je predviden
prostor za naknadni odtis datuma uporabe, vendar je občutno premajhen. Menim, da
je taka raba logotipa, kot je razvidno iz slike 8, slaba in neustrezna.

Slika 13: Nalepka za suhe hruške
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Kot del komunikacijskih sredstev so v uporabi različne označevane table, ki
usmerjajo in informirajo. Pred vstopom v vas Hraše nas na sadjarsto opozarja pano,
na katerem je napis Sadjarstvo Pr'Jernejc, hišna številka ter slika jabolka.

Slika 14: Označevalna tabla ob cesti

Na domači hiši, kjer poteka tudi prodaja, najdemo leseno tablo z graviranim napisom
Sadjarstvo. Hiša je dobro vidna z glavne ceste, tako da je tak način označevanja
primeren, vendar pa zopet lahko opazimo oblikovno nepovezanost tipografije.

Slika 15: Označevalna tabla na domači hiši
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Po pregledu vseh sredstev, s katerimi sadjarstvo komunicira, sem ugotovila, da je
prenova celostne grafične podobe nujna. Največji problem je neenotnost. Taka
celostna grafična podoba ne predstavlja realne in resnične podobe podjetja, ne
doprinese k prepoznavnosti na trgu, blagovna znamka ni definirana, načela gradnje
celostne grafične podobe niso bila upoštevana. Taka celostna grafična podoba ne
prinese izdelkom sadjarstva prav nobene dodatne vrednosti in škodi imidžu.

Pred načrtovanjem celostne grafične podobe sem zbrala in pregledala konkurenčna
podjetja ter njihove oblikovalske rešitve. Na sliki 9 so zbrani logotipi in grafični simboli
slovenskih podjetij, ki delujejo v enaki panogi. Pri večini se pojavlja grafični simbol
jabolka v bolj ali manj stilizirani podobi. Simbol jabolka je sporočilno dovolj močan, da
takoj prepoznamo, s čim se podjetje ukvarja. Največkrat uporabljena barvna
kombinacija je zelena – rdeča. Zelena barva nas v tem primeru spominja na naravo,
listje, vegetacijo, medtem ko je rdeča uporabljena, ker je to barva zrelih jabolk.
Uporaba teh dveh barv je najbolj logična.

Slika 16: Konkurenčna podjetja
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Po seznanitvi s podjetjem, pregledu že obstoječe simbolne identitete ter logotipov
konkurenčnih organizacij sem pričela s preoblikovanjem celostne grafične podobe.
Odločila sem se, da bo logotip sestavljen tako iz deskriptivnega kot tudi
tipografskega simbola, saj skupaj podajata največ informacij. Deskriptivni grafični
simbol si lažje zapomnimo, lahko se ga uporabi tudi brez tipografskega zapisa
podjetja.
Ker sem želela, da bi grafični simbol odražal podjetje in njegovo poslanstvo, sem se
naslonila na pozicijsko geslo, torej Pridelano z ljubeznijo do narave ter to uporabila
kot izhodišče za oblikovanje.

Slika 17: Skice
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Po začetnih skicah sem se lotila dela v programu Adobe Ilustrator, kjer sem z vektorji
izrisala simbol. Preizkusila sem več različnih možnosti. Uporabljena likovna prvina je
aktivna medialna linija, ki izriše podobo jabolka. Je dinamična in na zelo enostaven,
vendar jasen način poda sporočilo. Cel simbol lahko narišemo z eno potezo linije.
Želela sem doseči tako moderen, svež, kot tudi brezčasen videz, ki bo drugačen od
konkurence. Grafični simbol je tisti, ki nosi identiteto podjetja na simbolni ravni in
najprej pritegne pogled, zato mora biti unikaten in hitro učljiv, saj si ga kot takega
opazovalci najhitreje zapomnijo.
Na sliki 18 so predstavljene različne rešitve jabolka s pecljem, listom ali brez.
Odločila sem se, da bo jabolko imelo pecelj, saj kot tak pripomore k še boljši
definiranosti samega simbola.

Slika 18: Deskriptivni grafični simbol
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Na sliki 19 sem zbrala nekatere vmesne faze preizkušanja oblike simbola. Primerjala
sem nesimetrične in simetrične oblike in se odločila za slednjo možnost. Izmed vseh
različic sem izbrala tisto, ki s svojo pojavnostjo na nek način najbolj povzame
osebnost podjetja.

Slika 19: Različice grafičnega simbola
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Tudi tipografija odraža filozofijo in vizijo podjetja. Tipografski simbol je napis
sadjarstvo Pr'Jernejc. Odločila sem se, da ime razdelim na dva dela: sadjarstvo in
Pr'Jernejc, saj je Pr'Jernejc ime kmetije, sadjarstvo pa se pojavlja v vlogi dopolnilne
informacije. Ločila sem ju z različnima črkovnima vrstama in preizkusila različne
postavitve obeh besed. Pri izbiri črkovne vrste sem imela v mislih berljivost in
skladnost z deskriptivnim grafičnim simbolom. Želela sem izbrati črkovno vrsto, ki bi
bila uravnotežena in brezčasna.

Slika 20: Izbira tipografije

Za napis sadjarstvo sem izbrala črkovno vrsto Quicksand, ki spada med linearne
pisave, kjer so poteze črk skoraj povsod enako debele in nimajo serifov. Ta črkovna
vrsta se najbolj približa potezi ikonografskega simbola.
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ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ
abcčdefghijklmnoprsštuvzž
1234567890
.,!?«#%
Slika 21: Črkovna vrsta Quicksand

Za napis Pr'Jernejc sem izbrala poudarjeno pisavo, ki ponazarja trdnost podjetja,
izraža zaupanje in z neravnimi robovi potez vsebuje pridih ruralnega. Linearna pisava
iz družine Bronn Rust.

Slika 22: Črkovna vrsta Bronn Rust Bold Fill

Ko sem besedi Pr'Jernejc in sadjarstvo izpisala, sem ugotovila, da so presledki med
posameznimi črkami neustrezni, zato sem uredila metriko. Med posameznimi črkami
sem povečala in prilagodila presledke. Pri besedi sadjarstvo sem presledke med
črkami precej povečala ter tako raztegnila besedo, da se lepo podredi napisu
Pr'Jernejc. Pri oblikovanju sem imela v mislih, kako bo logotip deloval v pomanjšani
različici in ali bo primeren za veliko povečavo.
Pri razporejanju posameznih elementov logotipa sem pazila na povezanost logotipa,
torej da med samo tipografijo in abstraktnim simbolom ni prevelikih presledkov.
Nad črkama J pri besedni zvezi Pr'Jernejc je bila opazna vrzel, kar sem rešila s
preoblikovanjem črke J, tako da sem dodala črto. Tako je napis Pr'Jernejc bolj
enoten.
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Slika 23: Logotip pred preureditvijo črk J

Slika 24: Logotip

Del celostne grafične podobe je tudi pozicijsko geslo Pridelano z ljubeznijo do
narave. Izbrana tipografija je prav tako iz družine Bronn Rust in je rokopisna pisava.
Rokopisna pisava deluje osebno, toplo in pristno.

Slika 25: Črkovna vrsta Bronn Rust Script

Slika 26: Pozicijsko geslo
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Izboru črkovnih vrst je sledilo urejanje napisa. Hierarhično je Pr'Jernejc bolj
pomemben od napisa sadjarstvo, zato je ta manjši in pod napisom Pr'Jernejc.
Deskriptivni grafični simbol pa ima mesto nad celotnim napisom. Postavitev je
sredinska, simetrična. Preizkusila sem več variant, kar je razvidno iz slike 27. Iskala
sem ravnotežje med deskriptivnim in tipografskim simbolom.

Slika 27: Znak podjetja sadjarstva Pr'Jernejc
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Na koncu sem se odločila za postavitev, ki je razvidna iz slike 28, kjer je debelina
poteze črke napisa Pr'Jernejc enaka debelini poteze jabolka in dvakrat večja od
debeline potez v besedi sadjarstvo. Debelina potez črk napisa Pr'Jernejc predstavlja
eno enoto. Med jabolkom in napisom Pr'Jernejc je razmak, velik dve enoti, med
napisom Pr'Jernejc in sadjarstvo pa eno enoto.

Slika 28: Grafični simbol - razmerja

Barve so tiste, ki poleg deskriptivnega simbola ter tipografije nosijo dodatno
informacijo. Pri izbiri barv sem se želela navezati na naravo in uporabiti barve, ki jih
najdemo na jablani. To so rdeča, rjava in zelena. Ker gre za naravne izdelke, sem to
želela prikazati z izborom barvne palete. V programu Adobe Illustrator sem
preizkusila različne barvne kombinacije. Kombinacija rdeče, rjave in zelene je
prikazana na spodnji sliki. Rdeča barva predstavlja srečo, toploto, moč in ljubezen.
Zelena barva s seboj nosi asociacijo rasti, narave, rodnosti, življenja, rjava pa
zemeljskost in zdravje.
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Pri tej barvni kombinaciji pride do navidezne prekinitve črte v delu, kjer se ločita
zelena in rdeča barva. Ker sem želela ohraniti cel koncept linije pri ikonografskem
simbolu, ta barvna kombinacija ni prišla v poštev.

Slika 29: Tribarvni grafični simbol

Če sem želela, da ohranim linijo, je torej nisem smela pobarvati v različnih barvah,
zato sem preizkusila, kako bi izgledalo, če bi pobarvala ploskve, ki jih linija obriše. Na
sliki 29 je prikaz različno obarvanih ploskev.

Sika 30: Simbol z barvnimi ploskvami

Izkaže se, da tak način vključitve barve v logotip prav tako prevlada nad linijo. Ker
sem želela čist videz, sem se odločila, da uporaba barve na tak način ni sprejemljiva.
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Preizkusila sem tudi, kako se barva obnaša, če grafični simbol pobarvam
monokromatsko. Uporabila sem več barvnih kombinacij.

Slika 31: Monokromatski simbol

Po preizkušanju, katera barva ter kakšen način uporabe le te bi bil najprimernejši,
sem se odločila za rjavo in rumeno kombinacijo. Rjava je barva prsti, zemlje, iz
katere rastejo jablane in črpajo hranila za plodove. Odločila sem se za temnorjavo
barvo, saj deluje dovolj močno, da se linija ne izgubi ter je dovolj kontrastna na belo
podlago. Rumeno, ki se zelo približa zlati, pa največkrat povežemo z razkošjem,
predstavlja veliko vrednost. Izbrala sem jo tudi zato, ker je zelo podobna barvi
jabolčnega soka.
Izbrani barvi imata v barvnih prostorih FOGRA39 in AdobeRGB naslednje vrednosti:

Slika 32: Barvi grafičnega simbola
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V diplomskem delu sem raziskala, kaj pomeni celostna grafična podoba, katera
znanja in pristope zahteva načrtovanje in kako jo ustrezno apliciramo, da dosežemo
enoten in povezan sistem grafičnih elementov.
Za družinsko sadjarstvo Pr'Jernejc sem oblikovala celostno grafično podobo. Najprej
sem se osredotočila na grafični simbol, ki je sestavljen iz deskriptivnega grafičnega
simbola in pa logotipa, ki je ime podjetja, izpisano z značilnimi črkami. Izhodišče pri
oblikovanju mi je predstavljal slogan podjetja, ki se glasi: Pridelano z ljubeznijo do
narave. Pri oblikovanju logotipa sem želela doseči enostavno, elegantno in
prepoznavno obliko, ki bi kar najbolje predstavljala sadjarstvo.

Slika 33: Grafični simbol

Po primerjavi različnih možnosti in barvnih kombinacij sem se odločila za kombinacijo
rjave in zlatorumene, kjer je logotip temnorjave barve, znak pa zlatorumene. Ta
barvna kombinacija deluje naravno, umirjeno in razkošno, torej se ujema z filozofijo
podjetja, ki želi kupcem ponuditi le najboljše. Kompozicijsko je grafični simbol
simetričen. Simetrija znaka je dobljena z zrcaljenjem ene polovice preko navpične
premice. Postavitev znaka in logotipa pa je prav tako simetrična.
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Oblikovanju grafičnega simbola je sledila njegova aplikacija na različne tiskovine in
komunikacijska sredstva.
Oblikovala sem vizitko, dimenzij 85 × 54 mm, ležečega formata in potiskano
dvostransko.

Slika 34: Vizitka

Kuverta je standardnih dimenzij 110 × 230 mm.

Slika 35: Kuverta
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Dopisni list formata A4.
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Oblikovala sem predloga embalaže za jabolka in jabolčni sok.
Jabolka prodajajo v kartonastih zabojih. Zaboj je bele barve z zlatorumenim zgornjim
delom, ki malenkost sega tudi čez rob. Ob daljši stranici je na obeh straneh
predviden grafični simbol, na krajših stranicah pa na vsaki strani slogan Pridelano z
ljubeznijo do narave in pa podatki o proizvajalcu, datum pakiranja in morebitni drugi
podatki.

Slika 36: Embalaža - zaboj
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Sadjarstvo Pr'Jernejc se ukvarja tudi z izdelavo jabolčnega soka in jabolčnega kisa.
Oblikovala sem primer nalepke za steklenico. Ozadje nalepke je belo, logotip je v
rjavi barvi, napis je rdeče barve. Predviden je tisk na plastično folijo, kjer je znak
jabolka prosojen, tako da je skozenj vidna zlata barva soka. Na zadnji strani so
predvideni podatki o proizvajalcu, datum uporabe in navodila za shranjevanje. Enak
princip oblikovanja je predviden tudi za izdelavo nalepke za jabolčni kis in tudi za
suho sadje, le da je napis, ki pove vsebino, drugačne barve.

Slika 37: Embalaža - steklenica
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Celostna grafična podoba je pomembno komunikacijsko sredstvo oblikovanja podobe
podjetja in je najbolj vidni del njegove identitete. V poplavi grafičnih dražljajev, ki jih
dnevno prejemamo, je skrbno načrtovana grafična podoba ključnega pomena, da
pritegne pozornost. Ena ključnih funkcij grafičnega oblikovanja je komunikacija, cilj je
uspešno posredovanje sporočila, ideje, ki je prevedena v grafično, vizualno podobo.
Podjetja, ki na trgu tekmujejo za kupce, potrebujejo odličen simbolni identitetni
sistem, ki pritegne pozornost in posreduje pravilne informacije, zato je snovanje
celostne grafične podobe eno najzahtevnejših oblik komunikologije.
Oblikovanje celostne grafične podobe je vse prej kot enostaven oblikovalski proces,
ki od začetne ideje do končne podobe zahteva veliko vmesnih korakov. Potreben je
tudi čas, da kreativne ideje nekoliko prespimo in pretehtamo boljšo končno rešitev.
Pri oblikovanju je nujno tudi sodelovanje z naročnikom, kjer je do neke mere
potrebno upoštevati želje in predloge, po drugi strani pa strokovno zagovarjati svoje
oblikovalske odločitve in tako najti kompromis, da na koncu zadovoljimo obe strani.
Pri preoblikovanju celostne grafične podobe sadjarstva Pr'Jernejc sem se oprla na
zbrane informacije o realni identiteti podjetja, ki sem jih pridobila z analizo podjetja in
njegove že obstoječe grafične podobe. Vizija in poslanstvo podjetja sta glavni oporni
točki za načrtovanje simbolnega identitetnega sistema. Do končne podobe je
pripeljalo tudi veliko preizkušanja in opazovanja ter evalvacije. Zaključim lahko, da
nova celostna grafična podoba na dober način posreduje sporočilo in predstavlja
poslanstvo sadjarstva Pr'Jernejc, kjer jabolka pridelujejo z ljubeznijo do narave.
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ZNAK

Znak je sestavljen iz dveh osnovnih elemenotv, logotipa in simbola.
Logotip je z značilnimi črkami izpisano ime.
Simbol je jabolko s srcem, ki ga oriše linija.

2

ZNAK Oblikovalske pojavnosti

Osnovna pojavnost znaka je logotip s simbolom.

Dovoljena je uporaba logotipa brez simbola.

3

ZNAK Oblikovalske pojavnosti

Kadar barvno tiskanje ni mogoče, lahko uporabimo znak v črno beli
različici.

4

ZNAK Konstrukcija znaka

Debelina poteze grafičnega simbola je označena z a in je enaka debelini
poteze črk napisa Pr’Jernejc. Debelina črk napisa sadjarstvo je za
polovico manjša . Presledek med logotipom in grafičnim simbolom je
enak 2a, presledek v logotipu pa je a.

5

ZNAK Prostor nedotakljivosti

Znotraj definiranega polja nedotakljivosti ni dovoljena
uporaba drugih elementov.

2

A

A
A

6

ZNAK Najmanjša dovoljena velikost

18 mm

6 mm

Znak se vedno pomanjšuje sorazmerno, popačitve niso dovoljene.

7

POZICIJSKO GESLO

Pozicijsko geslo uteleša filozofijo podjetja.
Zaželjeno je, da se ga uporablja v eni vrstici.

Pridelano z ljubeznijo do narave

Uporaba pozicijskega gesla skupaj z znakom.

8

BARVE

Znak podjetja vsebuje dve barvi.

Rjava je barva rodovitne prsti
iz katere rastejo jablane,
ki nosijo okusne sadeže.
Rjava barva se uporabi za logotip.

PANTONE 4975
CMYK 50C 75M 85Y 70K
RGB 61R 41G 31B

Zlata je barva sonca, ki poskrbi
da jabolka dozorijo
in postanejo sladka.
Zlata barva se uporabi za
grafični simbol.
PANTONE 130 C
CMYK 6C 30M 95Y 0K
RGB 224R 181G 43B
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TIPOGRAFIJA Primarna tipografija

Bronn Rust
Bronn Rust Bold Fill se uporablja za logotip.
bold fill

ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ
0123456789
[{(.,:;?!@%+)}]

Za pozicijsko geslo se uporablja Bronn Rust Script.

script

ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ
abcčdefghijklmnoprsštuvzž
0123456789
[{(.,:;?!@%+)}]

Quicksand
V logotipu je uporabljena tudi pisava Quicksand
bold

ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ
abcčdefghijklmnoprsštuvzž
0123456789
[{(.,:;?!@%+)}]
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TIPOGRAFIJA Sekundarna tipografija

Myriad Pro
Pisave družine Myriad Pro se uporabljajo na spletni strani, dopisnem listu,
na nalepkah, vizitki,...

regular

semibold

ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ
0123456789
[{(.,:;?!@%+)}]
ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ
0123456789
[{(.,:;?!@%+)}]
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TISKOVINE Vizitka 85 × 54 mm

Sprednja stran
85

54

Zadnja stran
85

Hraše 34, 4248 Lesce
+386 40 186 158
anzelegat@hotmail.com
fb.: sadjarstvo Pr’Jernejc
www.jabolka.net
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TISKOVINE Dopisni list A4

Anže Legat, Hraše 34, 4248 Lesce, Slovenija
tel.: +386 40 186 158, email: anzelegat@hotmail.com
www.jabolka.net
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Hraše 34, 4248 Lesce, Slovenija

13 mm

10 mm

TISKOVINE Pisemska ovojnica amerikanka 110 × 230 mm

14

EMBALAŽA Steklenici za sok in kis

Nalepka za steklenico je bele barve z transparentim grafičnim simbolom. Na ta
način barvi soka ali kisa dajeta barvo grafičnemu simbolu.

JABOLČNI
KIS

15

EMBALAŽA Suho sadje

Nalepka za vrečko je bele barve z transparentim grafičnim simbolom. Na ta način
barva jabolčnih krhljev daje barvo grafičnemu simbolu.

JABOLČNI
krhlji
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EMBALAŽA Zaboj za jabolka

17

MAJICA

18

OZNAČEVALNI SISTEM

prodajalna

sadovnjak

Hraše 34

19

SPLET Spletna stran

O NAS

SORTE

PRODUKTI

20

NOVICE

KONTAKT

