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IZVLEČEK
Celostna grafična podoba je pomemben del vizualne predstavitve podjetja ali
organizacije. Vsako podjetje ali organizacija, ki želi konkurenčno poslovati na trgu
dela, se prej kot slej sreča s potrebo po vzpostavitvi sistema prepoznavnosti.
V diplomski nalogi smo se osredotočili na izdelavo celostne grafične podobe
podjetja, ki se šele ustanavlja. Podjetje Sati se ukvarja s proizvodnjo produktov
ekološke pridelave. Premišljena in dobra izdelava celostne grafične podobe bo tako
bistveno prispevala k razvidnosti novega podjetja na trgu, ki je že precej nasičen s
podobnimi produkti.
V teoretičnem delu smo opisali osnovne pojme (logo, celostna grafična podoba,
identiteta, imidž, simbolni identitetni sistem in oblikovalski brief), nato pa smo določili
dve fazi snovanja celostne grafične podobe. Prvo izmed teh dveh je predstavljala
analitična faza, v kateri smo predstavili raziskovalne tehnike in del strateškega
planiranja; opisali smo odkrivanje poslanstva in vizije organizacije ter izbiro
primernega imena in pozicijskega gesla. V drugi fazi pa smo se osredotočili na
odkrivanje psiholoških osnov oblikovanja ter tipografijo in lastnosti dobro
odlikovanega logotipa.
V eksperimentalnem delu smo predstavili podjetje Sati in njegovo konkurenco. Na
podlagi izpolnjenega vprašalnika s strani vodje podjetja smo narisali začetne skice
simbola podjetja, izbirali barve in tipografijo ter opravili končno selekcijo. Vse skupaj
smo nato upodobili še v digitalni obliki in pripravili nekaj primerov korespondence in
embalaže izdelkov. Na koncu smo izdelali tudi priročnik celostne grafične podobe.

Ključne besede:Celostna grafična podoba, simbol, logotip, imidž, tipografija
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ABSTRACT
Corporate identity is an important part of a company or organization's visual
presentation. Every company or organization that wants to be competitive on today's
market, eventually recognises a need for a system of recognition.
Diploma thesis focuses on making a corporate identity for a company which is still
in the formation phase. Sati company producess ecologicaly grown plants which are
then produced into all kinds of natural cosmetics and herbal teas. Well planned and
professionally executed corporate identity will be a good starting point for a new
company which wants to penetrate this more and more saturated market.
Basic terms (such as logo, corporate identity, corporate image, symbolic identity
sistem and designers brief) and definitions of two of the phases necessary for
building a corporate identity are described in the theoretical part of my thesis. The
first phase is analitical and includes a presentation of several reasearch techniques
and parts of strategic planning as well as the process of finding the company's
mission, vision and name along with its slogan. The second phase focuses on
psychological design basics, typography and charactaristics of a good logo design.
Sati company and its competition are presented in the experimental part of my
thesis. On the basis of a design brief we have sketched a couple of examples for
the company's logo, chosen a colour scheme and typography. After that we made
a selection which then was followed by a transformation into a digital realm with
mock up examples of how it should look like. At the end we made a corporate identity
manual for potential future purposes.

Key words: Corporate identity, symbol, logotype, image, typography
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1. UVOD
Ste se kdaj vprašali, zakaj je naša kultura tako fascinirana nad podjetji kot sta npr.
Apple in Coca-Cola? Odgovor se skriva v tem, da takšna podjetja izpostavljajo
predvsem svojo vizualno prepoznavnost, obenem pa imajo dobro izdelano celostno
grafično podobo in slogan. Premišljeno izvedena podoba podjetja namreč bistveno
prispeva k njegovi prepoznavnosti, s tem pa pripomore tudi k boljši prodaji produktov
in storitev.
Že odkar obstajata trgovina in storitve, obstaja tudi potreba po oglaševanju.
Bistvena sprememba je nastala v času, ko je Johanness Gutenberg izumil prvi
tiskarski stroj, kmalu zatem so se pojavili prvi tiskani mediji, z njimi pa tudi prve
večje količine tiskanega oglaševanja. Do leta 1700 so blagovne znamke postale
standardna praksa. Dandanes podjetja brez celostne grafične podobe praktično ne
morejo poslovati oz. se predstavljati širši javnosti; vsak ponudnik katerihkoli
produktov ali storitev ima vsaj del celostne grafične podobe. Sami smo mnenja, da
bo vizualno oglaševanje v tem smislu še dolgo (če ne večno) prisotno, saj se bo
vedno pojavljala potreba po tovrstnem posredovanju sporočil.
Za cilj svoje diplomske naloge smo si zastavil snovanje celostne grafične podobe
podjetja, ki je šele v fazi ustanovitve. Podjetje Sati je usmerjeno v izdelavo produktov
ekološke pridelave in se želi na trgu predstaviti z razvidno celostno grafično podobo,
ki bo odsevala značilnosti ohranjanja okolja, pomembnost zdravja ter naravnih
produktov in ki bo lahko na policah manjših butikov hitro prepoznavna željenim
ciljnim skupinam.
Celostna grafična podoba je sestavljena iz različnih elementov, ki jih bomo
podrobneje predstavili v teoretičnem delu diplomske naloge. Pri tem se bomo
osredotočili predvsem na elemente, ki bistveno prispevajo k dobri razvidnosti
identitete podjetja. Nato bomo podrobneje opisali analitično in oblikovno fazo ter
lastnosti dobro oblikovanega logotipa.
V drugem delu naloge bomo predstavili potek oblikovanja celostne grafične podobe
podjetja Sati. Na začetku bomo s pomočjo vprašalnika opravili raziskavo podjetja v
sodelovanju z lastnikom podjetja. Nadaljevali bomo s skiciranjem prvih osnutkov
logotipa in izbirali med barvami ter različnimi tipografijami. Izdelali bomo tudi
priročnik celostne grafične podobe in predstavil celostno grafično podobo na
različnih komunikacijskih sredstvih.
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2. TEORETIČNI DEL
2.1 LOGO, LOGOTIP, ZNAK ALI SIMBOL
Na začetku naj omenimo, da smo med preverjanjem izrazov logo in logotip
ugotovili, da jih ni mogoče najti v slovarju slovenskega knjižnega jezika, sta pa
zapisana v slovenskem pravopisu (9):
logo -a m (ọ̑ ) |znak|
logotíp -a m (ı̣̑ ) |predstavitveni znak podjetja|
in slovarju tujk:
logo -a m [gr.] pog. logotip
logotip -a m [logo- + typos lik, slika] tipografsko prepoznavno oblikovan zaščitni
znak podjetja, dejavnosti itd.
Morioka (6) je mnenja, da si človek že od nekdaj lasti stvari. Nekateri zaradi ponosa,
drugi zaradi pohlepa ali upanja za nesmrtnost. Na koncu je vseeno. Že kot otroci se
podpišemo na risbo in iz tega razvijemo svoj podpis, ki je unikaten za vsakega izmed
nas. V drevo zarežemo začetnici imen, da zagotovimo dolgotrajnost zveze. Logo pa
je le podaljšek teh dejanj.
Paul Rand (13) pa pravi, da pomen loga izhaja iz kvalitete produkta, ki ga simbolizira
in ne obratno. Logo je manj pomemben kot produkt, ki ga le-ta označuje; kar
predstavlja, je bolj pomembno od tega, kako izgleda.
V nekaterih virih smo zasledili tudi uporabo izrazov znak ali simbol. V slovarju
slovenskega knjižnega jezika sta znak in simbol definirana kot (14):
znák -a m (ȃ) 1. dogovorjen lik, ki ima določen pomen, blagovni znak, zaščiten,
grafični, črkovni, številčni znak za razlikovanje istovrstnega blaga
simból -a m (ọ̑ ) 1. predmet, lik, ki izraža, predstavlja določen abstrakten pojem;
znak, znamenje
Repovš (8) pravi, da je simbol organizacije najosnovnejša stalnica celostne grafične
podobe. Glede na ostale likovne elemente, ki so razporejeni po likovnem ozadju,
namreč vzbuja največ pozornosti. Naučeni smo, da ga priznavamo kot glavnega
predstavnika realne identitete organizacije na simbolni ravni.
Teoretično gledano je logo le simbol podjetja, medtem ko je logotip simbol,
oblikovan v značilni tipografiji. V diplomski nalogi se zaradi različnega navajanja
avtorjev ta izraza izmenjujeta .
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2.2 CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA
Celostna grafična podoba predstavlja usklajeno oblikovana vidna sporočila
določenega podjetja, ki se opirajo na skupne grafične elemente, s katerimi se
podjetje predstavlja.
Repovš (8) navaja, da med osnovne elemente celostne grafične podobe prištevamo
simbol, logotip, črkopis, tipografija, barve, imena in pozicijska gesla. Dalje tudi
navaja, da celostne grafične podobe organizacije ne predstavljajo le simboli,
logotipi, barve, pisava in vizitke, ampak še mnogo več elementov, združenih v
učinkovito zaznavno celoto, ki odraža realno identiteto podjetja z materialnimi
dokazi in nematerialnimi atributi vred, s tem pa po pravilih psihologije spoznavanja
in predvsem teorije učenja v zavesti ciljnih javnosti oblikuje imidž, ki ustreza realni
identiteti organizacije.
Medtem, ko znamka govori o umu in srcu, pravi Alina Wheeler (10), je celostna
grafična podoba oprijemljiva in apelira na čute. Celostna grafična podoba je namreč
vizualni in verbalni izraz znamke. Identiteta podpira, izraža, komunicira, sintetizira
in vizualizira znamko. Gre za najkrajšo, najhitrejšo, vseprisotno obliko komunikacije;
lahko jo vidiš, lahko se je dotakneš, lahko jo slišiš, jo opazuješ, ko se premika.
Celostna grafična podoba (CGP) je izražanje podobe podjetja v vizualnem
jeziku, saj ga le-ta predstavlja javnosti in pomaga k prepoznavnosti podjetja na trgu.
Podoba podjetja je eden izmed ključnih dejavnikov pri vzpostavljanju stopnje
zaupanja pri kupcih, zato profesionalno izdelana celostna grafična podoba pri
kupcih vzbuja kredibilnost, profesionalnost, privlačnost in zaupanje. Prodorna
celostna grafična podoba je zaslužna za to, da ima podjetje prednost pred
konkurenco (12).
Močna podoba podjetja prinaša dodano vrednost vašim izdelkom in storitvam,
boljšo prepoznavnost podjetja in njegovih storitev, ugled, prednost pred konkurenco
ter posledično vpliva na poslovne rezultate. Prav tako nam prihrani čas in
nepotrebne stroške, hkrati pa nas reši spreminjanja grafične podobe, ki na dolgi rok
podjetju škoduje (12).
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2.3 REFERENČNI TRIKOTNIK
Referenčni trikotnik avtorjev Richarda in Ogdena (8), ki sta ga prvič predstavila leta
1936, dobro prikazuje odnose med tremi ključnimi dejavniki, ki opredeljujejo
organizacijo v njenih okoljih in odločajo o njeni uspešni menjavi s potrošniki. Ti
dejavniki so: imidž organizacije, identitetni sistem in realna identiteta organizacije.
V prirejeni obliki referenčni trikotnik vzpostavlja odnose med organizacijo, njenim
imidžem in celostno grafično podobo kot ključnimi stvarmi, ki odločajo o ekvivalentni
menjavi izdelkov, storitev in idej, ki jih ustvarjajo organizacije. Vsaka organizacija
(pa če to hoče ali ne) ima svojo identiteto, imidž v očeh ljudi iz svojega notranjega
ali zunanjega okolja in simbolni identitetni sistem (8).

Slika 1: Referenčni trikotnik
Vir: (8)
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2.3.1

REALNA IDENTITETA ORGANIZACIJE

Realna identiteta organizacije predstavlja to (8), kar organizacija je: njeno zgodovino
in razvoj, stavbe, stroje in naprave, zaposlene s svojimi kompetentnostmi, način
organiziranosti in vodenja, vedenje zaposlenih znotraj in zunaj organizacije, delovne
postopke in rituale. Del realne identitete je celo njeno ožje in širše okolje, ki
organizaciji omogoča obstoj in vpliva na njeno osebnost. Radenci in njihovo širše
okolje Prekmurje so na primer pomemben del realne identitete podjetja Radenska.
Brez tega okolja precejšen del storitev in celo izdelkov namreč ne bi mogel obstajati.

2.3.2

IMIDŽ

Ideja o imidžu se je prvič pojavila v petdesetih letih, ko je David O'Gilvy govoril o
tem, da potrošniki ne kupujejo izdelkov, ampak blagovne znamke. Idejo o nekakšni
osebnosti blagovne znamke pa so tako kmalu prenesli tudi na podjetja (8).
Po besedah Repovša je imidž vtis, ki ga na osnovi sprejetih signalov oblikuje njegov
prejemnik (8).

2.3.3

SIMBOLNI IDENTITETNI SISTEM

Simbolni identitetni sistem je realna identiteta organizacije, prevedena na simbolno
raven. Sestavljajo ga verbalni in grafični simboli, črkopisi, barve in ostale likovne
strukture, razporejene po površinah komunikacijskih sredstev na samosvoj,
prepoznaven in razlikovalen način. Vsa vidna simbolika je organizirana tako, da kot
informacijski dražljaj v posameznikih vzbuja impresije, predstave, misli, ki ob ostalih
informacijah dozorijo v sodbe, stališča, imidž o organizaciji (8).
Kadar odnosi med referenčnimi točkami realne identitete, imidžem in simbolnim
identitetnim sistemom niso resnični, ustrezni in pravilni, bo imela organizacija težave
na trgu in s svojim obstojem. Če je imidž organizacije slabši od njene realne
identitete in od tega, kar organizacija je, bo organizacija težko in le z velikimi napori
dobila pravično plačilo za svoje izdelke, storitve ali ideje. Če je imidž organizacije v
očeh javnosti boljši, kot si ga organizacija zasluži glede na svojo realno identiteto,
bodo potrošniki prehitro razočarani zapuščali organizacijo in njene izdelke, storitve
ter ideje. Kadar simbolna identiteta organizacije resnično odraža to, kar organizacija
s svojim outputi vred dejansko tudi je, vzpostavlja s svojo simbolno podobo imidž,
ki ustreza realni identiteti organizacije (8).
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2.4 OBLIKOVALSKI BRIEF
Oblikovalski brief je dokument v katerem so opisana vsa spoznanja, dognanja in
druge informacije podjetja, za katerega dela oblikovalec. Oblikovalski brief torej
predstavlja nekakšen načrt nadaljnega dela tako za oblikovalca kot tudi za podjetja.
V njem je določeno ime, poslanstvo, vizija, pozicijsko geslo, pa tudi zgodovina
podjetja, njegovi produkti in storitve, ciljne skupine in konkurenca. Brief usmerja
oblikovalca na njegovi misiji, obenem pa pomaga podjetju ostati na pravi poti.
Običajno se brief predstavi na sestanku, po predstavitvi pa je kot dokument lahko
predan vsem prisotnim. Sestanek je priložnost za vzpostavljanje smiselnih dialogov
s prisotnimi, ki so odgovorni za odločanje, obenem pa priložnost za gradnjo
zaupanja v razvoj blagovne znamke; tu se začnejo soglasja in zagon. Pogosto so
tudi ključni nazori glede blagovne znamke in celostne grafične podobe vpleteni v
predstavitev. Globina in širina predstavitve sta neposredno povezani s
kompleksnostjo in naravo dogovora in količino raziskav, ki so bile izvedene.
Nekatera podjetja ponudijo vprašalnike o blagovni znamki, na katere stranke
odgovorijo z briefom, ki vsebuje vodila za kreativni proces (10).
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2.5 ANALITIČNA FAZA
2.5.1

RAZISKOVANJE

Živimo v svetu, ki je nasičen z mediji, v svetu, v katerem nas nenehno bombardirajo
s podobami in informacijami. Oblikovalci se morajo tako še bolj kot kdorkoli drug
zavedati dogajanja okoli njih. Na vas bodo vplivali izdelki drugih oblikovalcev in
umetnikov, kulturni trendi, tehnološki napredki in svetovni dogodki, zato bodite
vedno na preži in imejte pripravljene beležke ter skicirke. Nikoli namreč ne veste,
kdaj vam bo nekaj, kar ste videli, pomagalo rešiti oblikovalski problem (4).
Pri tem bi dodali še eno misel, in sicer misel o tem, da je potrebno ločiti zrno od
plevela. Številne različne informacije so namreč lahko dobra stvar, ko pa nas le-te
preplavijo, začnemo izgubljati čas, še posebej takrat, ko je raziskovalec sam. Zato
je pomembno tudi selektivno in konceptualno zbiranje informacij.

NAMIZNO RAZISKOVANJE
Pri namiznem raziskovanju gre za zbiranje že obstoječih informacij, ki so v pisni
obliki. Sem sodi strokovna literatura ter informacije, zbrane iz različnih virov znotraj
ali zunaj organizacije, ki je predmet raziskovanja (8).
Poiskati je treba tudi oglase, s katerimi je oglaševala konkurenca, saj bomo tako
kasneje lažje razsojali o konkurenčni poziciji naše organizacije in njenimi
dosedanjimi razvojnimi strategijami in filozofijami v primerjavi z ostalimi udeleženci
na trgu (8).

INTERVJUJI IN SKUPINSKI POGOVORI
Tudi najcenejši in najenostavnejši pristop k snovanju in izvedbi celostne grafične
podobe organizacije naj ne bi šel mimo skrbno načrtovanih pogovorov z vodstvom
in vodilnimi v organizaciji. Formalne pogovore je dobro snemati, po neformalnih
pogovorih pa naj se pripravijo zapiski. Raziskovalce naj zanima mnenje
respondentov o zgodovini in razvoju organizacije, o njenem trenutnem stanju, o
njeni sedanji in bodoči celostni grafični podobi, predvsem pa o vizijah in načrtih za
razvoj organizacije (8).
Prednost skupinskih pogovorov je skrajšanje času zbiranja informacij, še
pomembnejša prednost pa je, da udeleženci pogovora medsebojno vzpodbujajo
vprašanja in odgovore, ki bi jih raziskovalec drugače težko predvidel. Na takšnih
razgovorih sodeluje od 9 do največ 12 ljudi. Tudi te vrste pogovorov je priporočljivo
posneti in jih kasneje v pisni obliki vgraditi v analizo (8).
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2.5.2

STRATEŠKO PLANIRANJE

Strategijo slovarji najpogosteje pojasnjujejo kot nauk o vojskovanju ali premišljenem
ravnanju, vendar obe pojasnili ustrezata tudi takrat, ko gre za strategijo podjetja ali
organizacije. Organizacija si mora glede na svojo kompetentnost, velikost,
poslanstvo in lastnosti trga izbrati taktiko svojega bojevanja za potrošnike in
ustvarjanje profita. Se bo odločila za ofenzivni ali defenzivni marketing? Se bo
odločila za bočno bojevanje ali gverilsko vojno? Od izbire načina bojevanja in
strategije, ki jo bo organizacija izbrala, so namreč odvisni tudi zmaga, preživetje,
profit ali poraz in samoukinitev (8).

POSLANSTVO ORGANIZACIJE
Poslanstvo je razlog za obstoj organizacije. Vsaka organizacija mora imeti razlog za
obstoj. Organizacija opravlja aktivnosti, ki jih izvajajo ljudje v imenu organizacije
zaradi nečesa, iz določenega razloga, namena. Ni dovolj reči, da je razlog za obstoj
organizacije zgolj ustvarjanje dohodka, profita. Slednjega namreč ni mogoče
ustvarjati, če z aktivnostjo organizacije ni opravljeno tudi neko poslanstvo, ki tiči v
vednosti rezultatov te aktivnosti za tistega, ki izdelek, storitve ali ideje te organizacije
plača (8).
Poslanstvo podjetja Alpina (16)
Poslanstvo podjetja je razvoj, izdelava in prodaja visokokakovostnih
izdelkov, ki zagotavljajo popolno izkušnjo gibanja, hkrati pa presežejo
pričakovanja uporabnikov. Kot strokovnjak za obutev svoje poslovne
enote podpira na področju proizvodnje, prodaje ter distribucije obutve.

VIZIJA ORGANIZACIJE
Vizija organizacije je to, kar organizacija želi. Gre za želeno identiteto organizacije,
kakršno si v prihodnosti predstavljajo njeni upravljalci. Vizija je dobra želja in sanje
o idealnem stanju organizacije; o tem, kar bi organizacija lahko bila, če bi šlo vse po
sreči. Obenem je vizija tudi predstava o sožitju organizacije z njenimi okolji (8).
Oblikovalcem izziv predstavlja prevod te vizije v oprijemljiv vizualni jezik, ki resonira
z vsemi nosilci interesov. Po potrebi se oblikovalec poglobi v realno identiteto
podjetja – v njegove trge, njegove moči in slabosti, njegove vrednostne predloge.
Toda v nekem trenutku si mora oblikovalec tudi predstavljati, kako bo izgledala
prihodnost. Dobre oblikovalce odlikuje izjemna sposobnost vizualizacije tega, kar si
je direktor predstavljal v najbolj divjih sanjah prihodnosti (10).
Vizija podjetja Alpina (16)





ena izmed treh vodilnih svetovnih blagovnih znamk v teku na smučeh;
vodilni svetovni proizvajalec obutve za tek na smučeh; iskani partner za razvoj,
prodajo in proizvodnjo obutve;
najboljši ponudnik modnih ter pohodnih čevljev na zahodnem Balkanu;
platforma, kjer zaposleni vidijo priložnost za razvoj mednarodne kariere.
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IME ORGANIZACIJE
Imenovanje je kompleksen, kreativen in ponavljajoč proces, za katerega so
potrebne izkušnje v jezikoslovju, marketingu, raziskavah in zakonodaji o blagovnih
znamkah. Imenovanje ni za ljudi s šibkim srcem. Izmed vseh idealnih lastnosti, ki jih
potrebuje učinkovito ime – pomenljivost, zapomnjenje, orientiranost v prihodnost,
zaščitljivost, vizualnost in pozitivnost – največji izziv predstavlja ustvarjanje imena
znamke, ki je lahko pravno zaščitena (10).
V literaturi ponujajo iskalcem imen mnoge recepte, ki jih je veliko lažje napisati kot
pa kasneje dejansko tudi dosledno upoštevati (8):
-

Ime naj bo lahko za zapomnit in naj se močno razlikuje od imen, ki jih
uporablja konkurenca;
Ime naj dobro opisuje izdelek, storitev ali dejavnost organizacije;
Dobro naj izraža pozicijo, psihološko prednost izdelkov ali storitev, ki jih
proizvaja oziroma izvaja organizacija;
Ime naj ima močno kreativno kapaciteto, potencialne možnosti za bodočo
kreativno igro v promocijskih aktivnostih organizacije;
Ime naj bo po svoji pomenski strukturi blizu strateškim izhodiščem in na vseh
trgih enako.

POZICIJSKO GESLO ORGANIZACIJE
Med stalnicami celostne grafične podobe se pogosto pojavlja tudi pozicijsko geslo,
ki utelešuje filozofijo organizacije in generalno obljubo, ki jo daje organizacija svojim
potrošnikom. Pozicijsko geslo je na nek način opisni del osnovnih stalnic celostne
grafične podobe, ki lahko pripomore k temu, da je osnovno sporočilo imena in
simbola organizacije še bolj nedvoumno in enopomensko (8).
Pozicijsko geslo podjetja Alpina (18)
Vse se vrti okrog stopala
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2.6 OBLIKOVNA FAZA
2.6.1

KREATIVNO SNOVANJE GRAFIČNEGA SIMBOLA

Repovš (8) pravi, da kreativni proces sestoji iz treh v sosledju delujočih faz, in sicer
iz: informacije, inkubacije in iluminacije.
INFORMACIJA
V fazi informacije mora oblikovalec zbrati čim več informacij o organizaciji, ki želi
imeti novo ali prenovljeno grafično podobo, hkrati pa tudi čim več informacij o njenih
povezavah z okolji. Oblikovalec mora biti seznanjen s strateškimi izhodišči
organizacije, ki smo jih že opisali (8).
INKUBACIJA
V fazi inkubacije oblikovalec razmišlja o odnosih med zbranimi informacijami, ki se
razvrščajo na različnih miselnih nivojih in prehajajo iz ene informacijske gmote v
drugo; vsaka od njih je oplemenitena s stališči in ostalimi vedenjskimi lastnostmi
oblikovalca. Iz takšnih informacijskih gmot se tu in tam luščijo posamezne domislice,
ki se vrednotijo in razvrščajo s podzavestnimi izkušnjami in zavestnim presojanjem
(8).

ILUMINACIJA
Iluminacija je rojstvo ideje. Oblikovalca v trenutku
prešine rešitev, ozaveščanje, prepoznava, ki nosi v
sebi generalno videnje bodoče likovne strukture
simbola. V danem trenutku je oblikovalec prepričan, da
je našel rešitev, prav tisto najbolj pričakovano. Ideja je
izoblikovana, v sebi celovita in dokončana,
opredmetena, neponovljiva. Vseeno pa ni nujno, da bo
ideja kot simbol tudi ustrezna, skladna s strateškimi
izhodišči in v resničnem odnosu z realno identiteto
organizacije. Lahko se namreč zgodi, da se mora
oblikovalec vrniti v fazo inkubacije, v informacijske
gmote z novimi domislicami, na pot do nove iluminacije
(8).
Slika 2: Sestavine kreativnega procesa
Vir: (8)

POMEN
Pomen navdihuje kreativen proces, ker skozi simbol, besedo ali akcijo predstavlja
idejo. Pomen je torej nekakšen DNK celostne grafične podobe, v kateri je oblika
prepojena z racionalnim in določenim pomenom. Razumevanje o tem, kaj znamka
predstavlja, pospešuje prepoznavnost. Poleg tega pa znamka z relevantnim
pomenom vzpodbuja ponos zaposlenim (10).
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2.6.2

PSIHOLOŠKE OSNOVE OBLIKOVANJA

Grafični oblikovalec mora obvladati likovne osnove, saj te predstavljajo temelj
vsakega oblikovanja. Način, s katerim predstavimo elemente na praznem prostoru,
je odvisen od sloga, velikosti in formata končnega dela. Projekte oblikujemo tako,
da ohranjamo pozornost gledalca, hkrati pa smiselno povežemo besedilo in podobe
(4).

KOMPOZICIJA
Kompozicija je likovna struktura in organizacija elementov z oblikovanjem; nanaša
se na postopek kombiniranja različnih delov ali elementov v zaključeno celoto. Pri
tem kompozicija omogoča, da celota postane več kot le skupek njenih sestavnih
delov in je tako enako pomembna kot posamezni elementi oblikovanja (besedilo,
slike, ipd.) (4).

Slika 3: Primeri kompozicij
Vir: (4)
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IZRAŽANJE EMOCIJ
Liki in likovne strukture imajo svoj čustven naboj in so nasičeni s pomeni. Simboli
kot likovne strukture so nosilci emocij, ki so se vezale na določeno likovno strukturo
z informacijami in izkušnjami. Ob istem liku, likovni strukturi, simbolu se emocije
lahko menjajo z novimi informacijami in novimi izkušnjami (8).
Ostri zašiljeni liki so resni, grozeči in manj prijazni kot obli. Likom ali likovnim
strukturam nekateri pripisujejo značajske lastnosti. Liki okroglih oblik naj bi bili
mehki, dobrodušni in varovalni. Ostri liki naj bi bili inteligentni, dinamični, nevarnejši
in polemični (8).

Slika 4: Izražanje emocij
Vir: (8)
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ZAZNAVANJE PROSTORA IN GIBANJA
Prostor, v katerem živimo, ima tri dimenzije. Globino tretje dimenzije je mogoče
doživljati tudi na dvodimenzionalni likovni površini, k temu pripomore predvsem
različno strukturiranje likov in likovnih struktur v skladu z nekaterimi psihološkimi
zakonitostmi (8):
-

-

-

različne velikosti likov dajejo vtis prostorske globine. Večji liki se zdijo bližji,
manjši se potiskajo v globino.
Vtis globine dajejo liki, ki se prekrivajo. Lik, ki prekriva drugega, daje vtis, da
je bližji, prekrit lik pa se umika v globino.
Lik, ki je jasnejši in ima zarisane podrobnosti, se zdi bližji od likov, ki so manj
jasni in izgubljajo podrobnosti. Z razdaljo od človeka se predmeti zmanjšujejo
in izgubljajo svojo vidno ostrino.
Vtis globine ustvarjajo tudi sence ob liku.
Liki, ki so organizirani po principih linearne perspektive, ustvarjajo
zaznavanje prostorske globine. Linije bežijo proti skupni točki, ki je v
namišljenem prostoru ali celo zunaj njega. Diskontinuiteta v smeri proti
novemu, namišljenem centru, daje vtis roba ali kota.
Z zmanjšanjem likov in hkrati krajšanjem razdalje med njimi se ustvarja vtis
prostorske globine.

Likovne strukture ali liki so lahko strukturirani na likovnem ozadju tako, da jih
človek zaznava kot gibanje. Tudi takšno zaznavanje prihaja iz izkušenj, ki jih
imamo iz realnega sveta (8):
-

-

-

Po principu nestabilnosti čutimo, da se bo položaj nestabilnih form spremenil.
Nestabilni liki ali likovne strukture imajo tendenco gibanja. Na podlagi znanja
in izkušenj sklepamo na spremembo in jo v mislih podoživljamo. Nestabilni
lik ali struktura ustvarjata v zaznavanju napetost zaradi pričakovane
spremembe.
Princip ponavljanja likov ali likovnih struktur v določenih smereh ustvarja
iluzijo gibanja. Stroboskopska slika, v kateri se ponavlja slika določenega
lika, vzbuja zelo prepričljivo zaznavo gibanja.
Zaznavanje gibanja ustvarjajo zamegljeni robovi lika ali likovne strukture. Če
je zamegljen, nejasen del likovne strukture, je zaznavana tudi smer gibanja.
Princip optičnega gibanja se vzpostavlja zaradi značilne kompozicije likov in
likovnih struktur, ki na likovnem ozadju usmerjajo pogled.
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Ustvarjanje iluzije gibanja ima pomembno mesto v oblikovanju grafičnih simbolov.
Zaznavanje gibanja grafičnih simbolov namreč simbolu daje nove pomene in
dinamiko, zaradi česar je simbol bolj učljiv, prepoznaven, razlikovalen in referenčen
(8).

Slika 5: Zaznavanje prostor in gibanja
Vir: (8)

GEOMETRIČNE ILUZIJE
Med fenomene zaznavanja, ki so še posebno izraziti na vidnem področju, sodijo
geometrične iluzije. Slednje se pojavljajo v posebnih odnosih med likovnimi
strukturami, zaradi katerih določene like ali odnose med njimi vidimo drugače kot so
v resnici. Za te pojave obstaja kar nekaj teorij, ki so povezane s človekovimi
navadami, tendencami, motivatorji, ti pa izhajajo iz človekovih izkušenj, učenja in so
posledica dejavnikov časa, prostora in zlasti gibanja.
Fenomen geometrične iluzije izrabljajo oblikovalci pri konstrukciji simbolov in s tem
povečujejo njihovo opaznost, prepoznavnost ter razlikovalnost (8).

Slika 6: Geometrične iluzije
Vir: (8)
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BARVE
Človek zaznava barve s pomočjo zapletenega in občutljivega sistema. V očesu na
mrežnici so nameščene fotoreceptorske celice, paličice in čepki, ki so sposobne
svetlobno energijo, ki doseže oko, pretvoriti v signal. Le-ta po živčnih vodih potuje
do možganov, kjer se oblikuje barvni vtis – predstava o barvi. Barva snovi torej ni
njena fizikalna lastnost, temveč čutna zaznava, ki nastane v možganih pod vplivom
svetlobe, ki vstopi v oko. Za nastanek barvnega vtisa so pomembni trije dejavniki:
Svetlobni vir, predmet in opazovalec. Ko svetloba pade na nek predmet, se del
svetlobe od predmeta odbije (refleksija), del svetlobe predmet vpije (absorbcija), del
svetlobe pa prehaja skozi predmet (transmisija). Od predmeta odbito svetlobo ali
prepuščeno svetlobo zaznavamo kot barvo (2).
Barve razlikujemo glede na tri lastnosti: barvitost (barvni ton), ton (svetlost) in
nasičenost. »Barvitost« se nanaša na generično ime barve, na primer rdeča ali
modra. En barvni ton ima veliko variacij, od svetlih do temnih odtenkov. Odtenki pa
imajo tudi različno nasičenost ali kromo (jakost). Nasičenost sega od velike do
majhne jakosti oziroma od bližine bele do sivine. Barve lahko opišemo tudi glede na
toplo-hladni kontrast in gibanje. Odtenki v rdečem spektru se tako zdijo toplejši in
bližje gledalcu kot odtenki v modrem spektru, ki se zdijo hladnejši in bolj oddaljeni
(4).

Barve vzbujajo različne asociacije, občutke in pomene, odvisno od barvnega tona,
svetlobe in čistosti. Doživljanje barv je različno tudi od barvnega okolja, v katerem
je posamezna barva in od barvnih odnosov glede na velikost površin, obliko,
oddaljenost in ključne lastnosti posameznih barv znotraj likovnih površin (8).
Različne barve vplivajo na različne osebe drugače. Pozorni moramo biti na dejstvo,
da imajo lahko barve v različnih kulturah različen pomen. V nadaljevanju so opisani
primeri asociacij barv (11):
RDEČA barva namiguje na strast, energijo, nevarnost, agresijo toplino in vročino.
Stimulira lahko apetit, kar pojasnjuje dejstvo, da veliko restavracij za logo uporablja
rdečo barvo. Prav tako rdeča barva daje tudi občutek dinamike.
ORANŽNA barva pogosto predstavlja inovacije in moderno razmišljanje. Mladost,
zabava in dosegljivost so konotacije oranžne barve.
RUMENA: Pri uporabi rumene barve moramo biti previdni, saj ima kar nekaj
negativnih konotacij, med drugim strahopetnost, opozarjanje na nevarnost, itd. Po
drugi strani pa je rumena tudi barva sonca, topline in druga izmed barv, ki
vzpodbujajo apetit.
ZELENA barva je pogosto uporabljena takrat, ko želi podjetje poudariti svojo
povezanost z naravo, še posebej pri produktih, ki so organskega izvora in pri
vegetarijanski prehrani. Drugi pomeni zelene barve so povezani z rastjo in svežino.

15
Celostna grafična podoba podjetja Sati

MODRA barva je največkrat uporabljena barva v logotipih podjetij. Namiguje
namreč na profesionalnost, resnost, integriteto, odkritost in mir. Modro barvo
asociiramo tudi z avtoriteto in uspehom, zato je priljubljena pri finančnih in vladnih
institucijah.
VIJOLIČNA barva govori kraljevsko in razkošno. Asociiramo jo s cerkvijo, modrostjo
in dostojanstvom. Skozi stoletja je vijolična namreč predstavljala bogastvo in obilje.
RJAVA barva ima moško konotacijo in je velikokrat uporabljena pri produktih,
povezanih z ruralnim življenjem in naravo.
ČRNA barva je barva razcepljenih osebnosti. Po eni strani nakazuje na moč in
uglajenost, po drugi pa na podlost in smrt. Velikokrat bodo logotipi potrebovali črnobelo verzijo za uporabo v medijih, v katerih barva ni mogoča ali je cenovno bolj
dosegljiva.
BELA barva je navadno povezana s čistočo, preprostostjo in naivnostjo. Logo, ki je
bel, mora stati na barvnem ozadju, da se ga opazi. Veliko podjetij se odloči še za
barvno verzijo loga, na primer Coca-Cola.
ROZA barva je lahko zabavna in zapeljiva. Večina produktov, ki niso usmerjeni
neposredno k ženskam, se te barve izogiba.

Slika 7: Barvni trak
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2.6.3

TIPOGRAFIJA

V širšem pomenu je tipografija značilno oblikovanje pretežno verbalnega sporočila
na likovni površini. Po tej definiciji tipografski oblikovalec v svoje oblikovanje poleg
tiskanih črk vključuje tudi druge like z ilustracijami in fotografijami vred, da bi ustvaril
značilnost in okrepil sporočilnost komunikacijskega sporočila (8).
Tipografija je postopek urejanja črk, besed in besedila za skoraj vsak kontekst, ki si
ga lahko zamislite – tipografija je povsod. Oblikovalec se mora naučiti uporabljati
tipografijo domiselno in skozi raziskovanje, a hkrati spoštovati pravila in tradicijo.
Tipografija je vizualna manifestacija jezika, ki uporablja vse njegove izrazne in
praktične lastnosti in se nahaja med umetnostjo in znanostjo (4).
ANATOMIJA ZNAKA
Dober način za začetek razumevanja pisave je razumevanje njene anatomije; dobro
moramo preučiti posamezne dele črk, jih spoznati in prepoznati razlike.
Rep je del črke, ki sega pod osnovno črto. Serif so kratke prečne zaključne poteze
na koncih črk – tudi ime za pisave je zapisan s serifi. Višina verzalke je razdalja med
osnovno črto in vrhom velike tiskane črke (višina h). Višina x je višina malih tiskanih
črk. Votlina ali okroglina je notranjost pri nekaterih črkah. Vrat je del črke, ki sega v
zgornje črkovno polje (7).
Vsaka pisava vpliva na odtenek publikacije. S kombinacijo različnih značilnosti lahko
določimo splošne oblikovne vzorce in ustrezen ton poblikacije. Konvencionalen ton
izrazimo s serifi, majhno višino x, dolgimi vratovi in repi. Sodoben stil pisave dobimo
brez serifov, visoko višino x, kratkimi vratovi in repi. Veličasten stil izrazimo s serifi
z rahlo zašiljenimi okroglinami in navpičnimi oblikami. Prijazen ton dosežemo z
okroglimi in napetimi oblikami. Postmodernističen ton pa dosežemo z zelo
stisnjenimi ali zelo raztegnjenimi okroglinami in podolgovatimi oblikami (7).

Slika 8: Anatomija znaka
Vir: (4)
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ČRKOVNE VRSTE
Pomen izbire črkovne vrste lahko ponazorimo s preprostim primerom: neserifna
črkovna vrsta, kot je na primer Universe, izraža sodobnost na način, kot ga pisava,
kakršna je Garamond, ne more. Bodoni, zasnovan konec 18. stoletja, ima lastnosti,
ki so takrat veljale za »moderne«, na primer uporabo popolnoma navpičnih osi in
velike razlike med debelimi in tankimi potezami, kar je pomenilo odmik od
»renesančnih« črkovnih vrst, oblikovanih na podlagi oblik, narisanih s peresom.
Danes pa to pisavo povezujemo predvsem s klasicizmom in zgodovino. Čeprav jo
lahko uporabljamo na sodoben način, je pomembno poznati njeno zgodovino in
slednjo tudi upoštevati. Za izbiro ustrezne črkovne vrste je bistveno razumevanje
njenih zgodovinskih virov in navezav. Načeloma sodobne črkovne vrste, kakršna je
Universe, dobro učinkujejo v sodobnih kontekstih, medtem ko so tradicionalne
pisave, med katere spada Garamond, primernejše za literarne klasike, kot je, na
primer, knjižno besedilo. Seveda pa se je mogoče s temi konvencijami tudi
poigravati in jih kršiti, a samo v primeru, da dobro razumemo njihov pomen (4).
ČRKOVNE VRSTE ZA GLAVNO BESEDILO
Pisave za glavno besedilo so načeloma namenjene neprekinjenemu branju oziroma
branju z malo prekinitvami.
Renesančne serifne pisave, kot so Bembo, Garamn in Caslon, so idealne za ta
namen. Zdaj veljajo za »klasične« pisave, saj so prestale test časa in so še vedno
cenjene. Rimske pisave se uporabljajo že od začetka tiska v 15. stoletju. V tridesetih
letih 20. stoletja se je zaradi stavnega sistema podjetja Monotype pojavilo veliko
novih pisav »Roman«, poleg tega pa so veliko klasičnih pisav priredili novi
tehnologiji. Dobra primera iz te skupine t.i. pisav »Roman« iz 20. stoletja sta Times
New Roman in Imprint. Pozneje sta ji nemška tipografa Herman Zapf in Jan
Tschichold dodala še Palatino in Sabon. Sodobne pisave te skupine, na primer
Minion in Swift, so bile zasnovane digitalno (4).

Slika 9: Primer Serifne pisave
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Baročne navadne (Roman) pisave imajo navpično os ostre in oble serife in
večinoma srednji do visok kontrast med odebeljenimi in tankimi potezami. Najboljša
primera sta Baskerville in Century Schoolbook. Baročne pisave kažejo na prehod
od renesančnih pisav, ki so nastale pod vplivom oblik, začrtanih s peresom, h
klasicističnim pisavam, ki so se močno naslanjale na geometrijo (4).
Tudi klasicistične črkovne vrste imajo navpično os, veliko razliko med tankimi in
odebeljenimi potezami, tanke vodoravne serife in ozko širino (v večini primerov).
Eden prvih in najbolj znanih primerov je Bodoni, nekoliko sodobnejša črkovna vrsta
pa je Walbaum. V teh treh skupinah je veliko pisav, ki pokrivajo večji del knjižnih
del. Najdemo jih tudi v brušurah in revijah, čeprav so v teh publikacijah pogosteje
uporabljene druge skupine (4).
NESERIFNE ČRKOVNE VRSTE
Neserifna pisava (angl. Sans serif) je v 20. stoletju doživela razcvet predvsem s šolo
Bauhaus v dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja. Šola je želela prekiniti z uporabo
tradicionalnih oblik, za katere je bilo značilno bogato okrasje in se je držala načela
»oblika je enaka funkciji«. Preproste tipografske strukture so zahtevale čiste,
funkcionalne črkovne vrste, zato so jih pritegnile enodebelinske in funkcionalne
oblike. Leta 1927 je luč sveta ugledala Futura, dve leti pozneje je sledil Gil Sans. V
naslednjih stoletjih so evropsko znane pisave Helvetica in Optima ter Franklin
Gothic in Avant Garde v ZDA, zagotovile, da so neserifne pisave še vedno med
najbolj priljubljenimi slogi. Pomembna prednost je veliko število možnih različic v
okviru ene neserifne črkovne vrste. Leta 1957 je Adrian Frutiger, ko je zasnoval
Universe, predstavil celo družino različnih debelin in oblik, saj vsebuje kar 21
različic, od tankih zožanih do krepkih razširjenih (4).

Slika 10: Primer neserifne pisave
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HIERARHIJA
Ena bistvenih veščin oblikovanja je, da se naučite rešiti problem poudarkov s
črkami. To pomeni, da morate upoštevati razmerje med velikostjo in debelino znaka,
položaj na strani ne glede na druge elemente ter razumeti, kako takšna odločitev
del vsebine postavi v ospredje, druge dele pa v ozadje. Takšne tipografske odločitve
se nanašajo na t.i. »hierarhijo« informacij, saj je potrebno na vsakem oblikovalskem
izdelku nekatere stvari prebrati prej kot druge.
Preden začnete z oblikovanjem, je bistveno, da razumete, kakšni so poudarki glede
na naslove, podnaslove, uvodno besedilo, podpise, citate ipd. Tem ravnem
pomembnosti pravimo hierarhije. Ko določimo hierarhijo, jo lahko predstavimo na
različne načine, predvsem s prostorom, debelino in obliko (4):
-

-

-

-

Dodajanje navpičnega prostora v obliki razmika ene vrstice ali polovice
vrstice nad naslovom ali pod njim (da ga ločimo od preostalih elementov)
ustvari poudarek. Morda vam ne bo treba dodajati prostora, če boste
uporabili krepki tisk.
Gostota črnila že sama ustvari vizualni poudarek. Neserifne črkovne vrste,
kot je Universe, so dobre, ker obstaja veliko različic z različnimi debelinami
in lahko uporabite svetlo s krepko, srednje z izjemno krepko ipd. Zapomnite
si, da manjše krepke črke navadno učinkujejo »težje« kot večje črke navadne
debeline.
Tretji način je sprememba sloga, na primer iz navadnega v ležeči slog. Ta
vpelje sproščenost in gibanje, prav tako pa je učinkovit pri izpostavljanju
ključnih delov besedila. Ker so krhkejše oblike, boste najbrž morali pri
naslovih uporabiti večjo velikost.
Spreminjanje nekaterih minuskul v verzalke lahko učinkuje preveč formalno.
Verzalke zavzemajo več prostora, izognete pa se stikom med repi in vratovi.
Kapitelke lahko spremenijo poudarek na še bolj pretanjen način.
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2.6.4

LASTNOSTI DOBRO OBLIKOVANEGA
GRAFIČNEGA SIMBOLA

ENOSTAVNOST
Najpreprostejša rešitev je pogosto tudi najbolj učinkovita, saj preprost logo izpolni
večino preostalih karakteristik ikoničnega oblikovanja. Preprostost pripomore k
vsestranskosti in različnim možnostim apliciranja. Enostavnost je povezana z
zapomnljivostjo, saj se enostavne oblike hitreje in bolje vtisnejo v spomin (1).
Dobro oblikovan logo izraža preprostost skozi lastno zgradbo in obliko, kar pa ne
velja za koncept. Ravno nasprotno; večna dizajnov, ki so enostavni in ikonični, so
plod številnih ur, posvečenih analizi in oblikovanju neuporabljenih konceptov,
čeprav Iahko morda neizkušenemu ocenjevalcu delujejo, kot da so nastali v le nekaj
minutah (16).
RAZLIKOVALNOST
Upoštevajoč, da trenutno obstaja na milijone logov in vsaj sto ali celo tisoč novih, ki
so vsakodnevno v nastanku, je vedno težje oblikovati logo, ki se razlikuje od že
obstoječih (16).
Logo se mora zlahka ločiti od konkurence v smislu unikatnosti, stila in kvalitete. Tak
logo bo morda videti podoben, vendar bo izstopal v gneči podobnih zaradi svojega
edinstvenega videza, saj ohranja Iastne karakteristike (5).
USTREZNOST
Vsak logo, ki ga oblikujemo, mora biti ustrezen za ciljno industrijo, stranko ali
publiko, zato potrebujemo veliko poglobljenega raziskovanja trga in okolja, v
katerem podjetje deluje. Brez tega znanja ne moremo upati, da bomo ustvarili logo,
ki se bo uspešno razlikoval od konkurence. Kljub temu logo ne rabi dobesedno
predstavljati tega, kar podjetje počne (1).
PRILAGODLJIVOST
Če želimo oblikovati prilagodljiv logo, moramo vedeti, da je ključna preprostost.
Logo mora dobro delovati tudi pri velikosti 2,5 cm brez izgube detajlov. Edini način,
s katerim nam to uspe je z oblikovanjem kar se da preprostega loga (1).
Ko oblikujemo logo, ni važno ali ga bomo aplicirali na 2 m visok sod ali kemični
svinčnik, v vsakem primeru se mora dati dobro razbrati (5).
ZAPOMNJENJE
Večkrat viden, dobro oblikovan logo se gledalcu hitreje prikaže v spominu. Loge, ki
imajo preprosto obliko, si je lažje zapomniti in ravno to je prednost, ko gradimo na
zvestobi neke znamke; lahko prepoznavne silhuete so koristne pri identifikaciji, ker
gledalcu na prvi pogled v spomin pomagajo priklicati sliko ali besedo (5).
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DOLGOTRAJNOST
Pri oblikovanju loga se je najboljše izogniti trenutnim trendom, saj so ti zgolj
kratkotrajni. Nihče si ne želi, da bi logo, v katerega smo vložili veliko časa in denarja,
zastaral v enem letu. Za razliko od brošure, ki ima rok trajanja od šest mesecev do
treh let, mora logo zdržati desetletja. Ideja je, da logo v očeh gledalcev ohranimo
čim dlje. Spreminjanje loga zmanjša kapital, ki smo ga do zdaj zbrali, po drugi strani
pa je dobra ideja, da logo včasih osvežimo (5).
BERLJIVOST
Berljivost se ne nanaša le na tipografijo. Če imamo v logotipu element, ki ga nihče
ne prepozna, imamo prav tako problem s slabo berljivostjo. Če je simbol avtomobil,
ga mora prepoznati tudi štiriletnik. Če se oblike ali besede ne prepoznajo takoj in z
lahkoto, je bolje, da popravimo napake dokler situacija ni izboljšana (5).

Slika 11: Primeri dobro oblikovanih simbolov
Vir: (11)
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3. EKSPERIMENTALNI DEL
3.1 PREDSTAVITEV PODJETJA SATI
Podjetje SATI je na novo ustanovljeno podjetje s sedežem na Tinjski gori. Kljub
skromnim začetkom se podjetje zaveda pomembnosti oglaševanja in prenašanja
sporočil skozi vizualno identiteto organizacije.
Podjetje želi poudariti pomembnost ohranjanja narave in lastnega zdravja in kot tako
je usmerjeno v izdelavo produktov ekološke pridelave. SATI ponuja posušene
zdravilne rastline, ki se lahko kupijo posamezno ali že vnaprej zmešane za različne
namene. Poleg tega pa lahko med njegovimi izdelki najdete tudi naravne kreme,
narejene samo iz ekološko pridelanih izdelkov.
Ciljne skupine, ki jih zanima predvsem osebno zdravje in ohranjanje okolja, so
ženske, stare med 20 in 60 let ter moški v starosti od 40 let naprej. Dve večji ciljni
skupini sta predvsem ženske med 22 in 35 letom ter ženske, starejše od 50 let.
Zgoraj omenjenim ciljnim skupinam se želi podjetje predstaviti na socialnih omrežjih
in na optimizirani spletni strani. Na takšni spletni strani bodo lahko izdelek kupili in
skozi poučne informacije pridobili nekaj znanja o značilnih lastnostih posameznih
rastlin in izdelkov podjetja. Na lokalni ravni se želi podjetje predstavljati skozi
brošure.
Največji izziv podjetja predstavlja prodiranje na trg, na katerem je vedno več
ponudnikov ekološko pridelanih izdelkov. Poleg tega pa bi radi predstavili ekološko
razmišljanje tudi širši javnosti in novim ciljnim skupinam.

Slika 12: Vrtovi podjetja Sati
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3.2 PREDSTAVITEV KONKURENCE
V EU veljajo stroga pravila glede varstva svobodne konkurence. Podjetje, ki se na
novo vključuje na trg, mora raziskati ostala podjetja, ki se ukvarjajo s podobnimi
oziroma enakimi storitvami.
V ožji krog konkurence smo s stranko uvrstili podjetja, katerih simbole in logotipe
bomo v nadaljevanju opisali.
ZELIŠČA CVETKA
Logotip podjetja Cvetka je sestavljen iz
značilne tipografije, v katero je vključena
ilustracija lista in cveta ameriškega
slamnika.
Uporabljena
kaligrafska
tipografija predstavlja vejo, na kateri raste
list in cvet. Logotip ne deluje enotno, saj je
videti, kot da je zlepljen. Logotip prav tako
izgubi veliko podrobnosti pri manjših
velikostih.

Slika 13: Logotip podjetja Cvetka
Vir: (18)

ZELIŠČA HANUMAN
Kakor podjetje Sati tudi podjetje Hanuman
uporablja indijsko simboliko v imenu in
simbolu. Poleg simbola ima podjetje
določeno tudi tipografijo, ki ima lastnosti
na roko napisane pisave in barvno shemo,
ki jo sestavljajo oker, svetlo rumena in
zelena barva. Logo deluje sodobno,
vendar je prekompleksen.

Slika 14: Simbol podjetja Hanuman
Vir: (19)

FLORA
Podjetje Flora v svojem logotipu
predstavlja skodelico čaja z značilno
tipografijo. Barve, uporabljene skozi
celotno celostno grafično podobo, so v
odtenkih naravne zelene in rjave s
kančkom oranžne. Logotip deluje dobro
tudi pri manjših velikostih
prav tako
tipografija, ki je dobro berljiva.

Slika 15: Logotip podjetja Flora d.o.o.
Vir: (20)

Konkurenčna podjetja v celostnih grafičnih podobah, če te imajo, uporabljajo
naravne barve, predvsem zeleno in rjavo. Pri simbolih, ki jih podjetja želijo
predstaviti publiki, se pogosto nahajajo listi in cvetovi, kar je razumljivo, saj se
ukvarjajo s pridelavo zelišč, vendar pa v simbolu podjetja vseeno ni potrebno
dobesedno prikazati tega, s čim se podjetje ukvarja.
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3.3 POTEK OBLIKOVANJA
3.3.1

RAZISKAVA

Prvi korak raziskave je predstavljal sestanek s stranko, na katerem nam je stranka
zaupala, da želi v celostno grafično podobo vključiti pridih indijske kulture. Med
drugim smo se pogovarjali tudi o imenu podjetja, ki ga takrat še ni izbrala. Za konec
smo stranki izdali še vprašalnik.
Drugi korak, ki smo se ga lotili, je bila raziskava indijske mitologije. Začeli smo z
iskanjem boga/boginje rodovitnosti, saj je podjetje zelo odvisno od rodovitnosti
pridelka. V knjigi Mitologija (3) smo zasledili, da je najbolj primerna boginja Pavarti,
ki je reinkarnacija Sati, prve žene Šive. Ob tem smi zasledili, da Šiva po eni strani
prinaša smrt, po drugi strani pa uničuje smrt, kar ga predstavi kot zaščitnika in
regeneratorja vesolja. Slednje je v našem primeru zelo primerno zaradi kroženja
snovi in pretoka energije v naravi.
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3.3.2

SKICIRANJE IN SELEKCIJA

Skiciranje smo začeli z različnimi idejami, ki smo jih lahko kasneje vsaj delno
uporabili tudi v končnem izdelku.

Slika 16: Začetne skice

Začetne skice so delovale solidno, saj so jasno prikazale dejstvo, da so izdelki
pridelani ročno. V skico desno zgoraj smo vključili še Sundarto, hindi izraz za lepoto,
ki je bila na začetku ena izmed možnosti za ime podjetja. Spodaj sta predstavljena
primera tipografije, ki bi se lahko uporabila zraven simbola.
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Po začetnih skicah smo se odločili, da potrebujem bolj preprost simbol, ki si ga bodo
ljudje lažje zapomnili. Izbrali smo nekaj simbolov Šive in jih začel upodabljati v
skupno celoto:
Luna – simbol regeneracije; vsako jutro umre in se zvečer ponovno rodi.
Reka Ganga (Ganges) – začne se kot mlečna cesta, ki se razlije čez Šivove lase
na zemljo. Predstavlja plodnost, ponovno rojstvo in očiščenje.
Tretje oko – katero lahko ustvari in uniči življenje.

Slika 17: Končne skice
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3.3.3

DIGITALNO UPODABLJANJE

Za zadnji primer skic smo se odločili zaradi enostavnosti simbola. Simbol prav tako
prikazuje cvet, ki smo ga na koncu sicer spremenili, vendar ohranja želeno podobo.
Podoba je lahko prikazana kot mesec, iz katerega raste cvet in okrogla skodelica za
rože, gledana iz ptičje perspektive. Končno skico smo nato fotografirali in jo
preneseli na računalnik. V programu Adobe Illustrator smo nato skico obrisal in ji
dodali polnilo. Zaradi enostavnosti skice s prerisovanjem skice v programu nismo
imeli težav.

Slika 18: Postopek digitalnega upodabljanja
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4. REZULTATI IN RAZPRAVA
Končno verzijo simbola in logotipa smo za natančno optično poenotenje razmakov
postavili na konstrukcijsko mrežo, določili prostor nedotakljivosti in pripravili črnobele verzije.

Slika 19: Končna verzije simbola
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Slika 20: Končna verzija logotipa

Slika 21: Črno bele verzije simbola in logotipa
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4.1 IZBIRA BARVE
Človeški um je zelo odziven na barvne stimulacije, zato smo se odločili, da
raziščem, katere barve bi najbolj pritegnile potrošnike, ki so ekološko naravnani. Ti
potrošniki namreč tudi iščejo naravne organske izdelke. Odločili smo se za zeleno
barvo, ki predstavlja rast in svežino rastlin in modro barvo, ki simbolizira vodo.
Uporabljena je tudi rumena barva, ki simbol in logotip osveži. Pri izdelavi smo se
zavedali dejstva, da podobne barve uporablja konkurenca, vendar se nam je to
glede na naravo produktov zdela najboljša izbira.

Slika 22: Osnovna barvna paleta

4.2 IZBIRA TIPOGRAFIJE
Logotip je sestavljen iz dveh različnih vrst črk, in sicer: Trajan pro, ki smo ga nekoliko
odebelili in spremenili črko (S), da se prilega kompoziciji logotipa.
Za to pisavo smo se odločili, ker mi je všeč dejstvo, da je sestavljena le iz majuskul,
vendar so začetne majuskule večje. To lastnost smo na koncu priredili pri snovanju
logotipa. Ta pisava se uporablja le v imenu SATI, za pozicijsko geslo in primarno
pisavo pa se uporablja neserifna pisava Lato, ki smo jo izbrali zaradi značilnih
zaključkov pri črkah. Dodaten kriterij za izbiro te pisave je dobra berljivost na
ekranih. Kot sekundarna pisava se lahko uporablja tudi pisava Merriweather.

Slika 23: Izbrane pisave in posebnosti
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4.3 LIKOVNA ANALIZA
4.3.1

RAZDELITEV SIMBOLA IN LOGOTIPA

Simbol je sestavljen iz meseca, ki je obrnjen za 90° v levo, da ustvari iluzijo posode,
iz katere raste rumen cvet. Cvet ni popolnoma simetričen z namenom poudarjanja
iluzije 3D prostora, vse skupaj pa je objeto v krogu.
Logotip sestavljata dva glavna dela. Prvi del predstavlja sam simbol, drugi pa
tipografska kompozicija iz renesančne pisave Trajan Pro.
Ta tipografska
kompozicija je prav tako razdeljena na dva dela. Prvi del kompozicije je prirejena
velika črka S, ki objema simbol, drugi del pa sestavljajo črke A, T, I. Pisava Trajan
Pro nima minuskul, ima le znižane majuskule in prav to mi je dalo inspiracijo, da
naredim črko S še večjo in jo optično postavim pred ostale črke.

4.3.2

LIKOVNA ANALIZA LOGOTIPA IN SIMBOLA

Cvet v simbolu je kompozicijsko težišče logotipa. Položaj na levi strani mu daje
prednost pri identifikaciji, saj je človeško oko navajeno najprej pogledati na levo
stran kompozicije, vsaj v zahodnem svetu. Cvet lebdi nad mesecem, ki je objet s
spodnjim delom črke S. Zakrivljena linija črke S nas pripelje na vrh logotipa in do
črke A, ki sledi, od tam pa se spustimo v nadaljnje branje.
Tri barve simbola in logotipa so organske. Rumena barva predstavlja žareči cvet in
ustvarja napetost, ki daje simbolu in logotipu energijo. Ta energija zavre vodo v
posodi, polni vode (modra) in ustvari zelen mehurček ali pa nas samo dvigne na vrh
zelenih črk.

:Slika 24: Razdelitev logotipa
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4.4 UMESTITEV LOGOTIPA
Nazadnje je sledila implementacija simbola in logotipa na različna komunikacijska
sredstva in izdelke.

DOPISNI LIST
Format: 210 x 297 mm
Papir: 100 g
Tisk: 2/0

Slika 25: Primer dopisnega lista
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RAČUN
Format: 210 x 297 mm
Papir: 100 g
Tisk: 2/0

Slika 26: Primer računa
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KUVERTA
Format: 230 x 110 mm
Papir: 300 g
Tisk 2/2

Slika 27: Primer kuverte

VIZITKA
Format: 85 x 55 mm
Papir: 300 g
Tisk 2/2

Slika 28: Primer vizitke
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SPLETNA STRAN

Slika 29:Spletna
stranSPLETNA
STRAN

Slika 29: Spletna stran
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Prve skice logotipa smo narisali brez predhodne raziskave in koncepta. Način dela
nam ni ustrezal, saj smo sproti spoznavail, da imamo premalo idej in bili prepričani
v to, da potrebujem inspiracijo za nove ideje. Organizirali smo dodaten sestanek s
stranko, na katerem smo po sistemu možganske nevihte (brainstorming) prišli do
zaključka, da bi najbolje prikazali identiteto podjetja skozi simboliko indijske kulture.
Izbrali smo literaturo in začeli z raziskovanjem hinduizma, kar se je izkazalo za
pozitivno inspiracijo. Pridobili smo ogromno materiala, s katerim smo začeli
produktivno ustvarjati.
Po odločitvi za simbol je nastopila faza izbire imena, kar je predstavljal velik izziv za
vse, nas in za stranko. Iskali smo kratko, zapomnljivo ime z nežnim prizvokom, saj
si je stranka za ciljno publiko določila žensko populacijo. V ožji izbor sta prišli imena
Sundarta in Sati. Na koncu smo se odločili za ime Sati, saj ime Sundarta preveč
spominja na ime Siddharta, obenem pa je ime tudi pretrdo in predolgo za hitro
pomnenje.
Po izbiri imena je nastopila faza združitve simbola in imena, v kateri je prevladovala
odločitev o izbiri tipografije. Stranka je najprej želela neserifno pisavo, vendar se je
kasneje izkazalo, da je identiteta podjetja v logotipu lepše izražena ravno skozi
serifno pisavo. Neserifna pisava je uporabljena v pozicijskem geslu in v
korespondenci.
Pri izbiri barve smo imel na začetku najmanj težav, saj se nam je zdelo logično, da
izberemo zemeljske barve (rjavo in zeleno) v povezavi s črno. Želeli smo namreč
izraziti eleganco izgleda, vendar se je tekom selekcije izkazalo, da je logotip
preoster. Preizkušali smo razne kombinacije barv in se odločili, da logotip
omehčamo z nežno modro, zeleno in rumeno barvo. Z izbiro novih barv smo tako
pridobili dodatno barvo, ki jo lahko uporabimo v različnih barvnih kombinacijah.
Kljub temu, da je v literaturi navedeno, da se priročnik celostne grafične podobe
napravi šele po enem letu izdelave celostne grafične podobe, smo se kljub temu
odločili, da v priročniku podamo osnovne smernice za uporabo celostne grafične
podobe (razmerja v logotipu in simbolu, izbira pravilne barve in tipografije).
Rezultat naloge je celostna grafična podoba podjetja Sati, ki izraža identiteto
podjetja. V celostno grafično podobo sta vključena simbol in logotip podjetja, ki ju
lahko stranka uporabi v različnih primerih. Primeri so prikazani v priročniku celostne
grafične podobe; izdelali smo vizitko, dopisni list, račun, CD in ovitek za CD, nalepko
za avto, plakat za oglaševanje, kuverto in spletno stran.
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5. ZAKLJUČEK
Sam proces dela ni bil enostaven, saj smo se srečevali z raznimi izzivi, ki jih na
začetku nisemo predvidevali. Obnovili in nadgradili smo svoje znanje celotnega
procesa oblikovanja, ki ga bomo lahko uporabljali tudi v prihodnje.
Ugotovili smo, da je za dobro idejo potrebna dobra priprava, ki vsebuje (včasih tudi
bolj poglobljeno) raziskavo različnih virov. Pomaga, da vizijo stranke dobro spoznaš,
prav tako pa tudi, da ti stranka morda razkaže delovanje podjetja in okolja, v katerem
podjetje deluje. Vsekakor pa je pomembno, da se z vizijo in cilji podjetja, za katerega
oblikuješ, poistovetiš, saj lahko le tako stranki ponudiš edinstven in oseben izdelek,
ki ga bo stranka ponosno uporabljala.
Pri izdelavi simbola in logotipa za podjetje Sati je stranka precej odločitev prepustila
nam, čeprav smo o glavnih stvareh odločali skupaj. Menimo, da je dobra
komunikacija med stranko in oblikovalcem zelo pomembna.
Podjetje Sati je šele na začetku svoje poti. Ali bosta logotip in simbol podjetja
uspešna, bo pokazal čas, pri tem pa bo pomembno vlogo prevzel lastnik podjetja,
ki bo nadaljeval s trženjem znamke. Mnenja smo, da bomo z lastnikom podjetja
sodelovali še naprej in mu pomagali pri nadaljnji aktualizaciji projekta.
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7. PRILOGE
7.1 PRILOGA 1: Implementacija simbola in
logotipa
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7.2 PRILOGA 2: Oblikovalski brief
Ime organizacije: Sati
Lokacija: Tinjska Gora
PODJETJE IN NJEGOVA ZGODOVINA
Na novo ustanovljeno podjetje, usmerjeno v izdelavo produktov ekološke pridelave,
npr.: suha zelišča, kozmetika.

PRODUKTI ALI STORITVE, KI JIH PODJETJE PONUJA
Podjetje ponuja posušene zdravilne rastline, ki se lahko kupijo posamezno ali že
vnaprej zmešane za različne namene. Na voljo so tudi naravne kreme, narejene
samo iz ekološko pridelanih izdelkov.

KAKO SE ŽELI PODJETJE PREDSTAVITI NA TRGU?
Podjetje se želi na trgu predstaviti preko socialnih medijev ter z optimizirano spletno
stranjo.

KAKO IN OD KJE IZVEMO/SE NAUČIMO O PODJETJU, STORITVAH,
PRODUKTIH?
Optimizirana spletna stran mora vsebovati kratke, vendar poučne informacije za
obiskovalca spletne strani, ki mu olajša izbiranje izdelka. Na lokalni ravni se delijo
letaki.

KAJ ŽELI PODJETJE POUDARITI IN KAJ PROMOVIRATI?
Podjetje želi poudariti pomembnost ohranjanja narave in lastnega zdravja, oboje pa
tudi promovirati.

CILJNE SKUPINE
Ciljna skupina so predvsem ženske, stare med 20 in 60 let ter moški, starejši od 40
let. Dve večji ciljni skupini predstavljata ženske, stare med 22 in 35 let ter ženske,
starejše od 50 let.
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KAJ ZANIMA
ODLOČANJA?

CILJNE

SKUPINE?

KATERI

SO

DEJAVNIKI

Ciljne skupine zanima predvsem osebno zdravje, drug pomemben dejavnik pa
predstavlja ohranjanje okolja.

KLJUČNE BESEDE/ASOCIACIJE IDENTITETE
(kreativni, tradicionalni, profesionalni,…)
Naravno, blagodejno, zdravo,…

IZZIVI, S KATERIMI SE PODJETJE SOOČA/IZZIVI, KI SKRBIJO
PODJETJA
Največji izziv podjetja je prodiranje na trg ter iskanje novih ciljnih skupin.

KDO PODJETJU PREDSTAVLJA KONKURENCO?
Manjši butiki, ki prodajajo čaje in naravne kreme drugih proizvajalcev. Zelišča
Cvetka, Zelišča Hanuman, Flora d.o.o.
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7.3 PRILOGA 3: Priročnik celostne grafične
podobe Podjetja Sati
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