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IZVLEČEK
Namen diplomskega dela je bil preoblikovati že obstoječo linijo embalaž za testenine
podjetja Mlinotest d. d. Kot uporabnica njihovih testenin sem želela rešiti problem
nefunkcionalnosti ter hkrati posodobiti grafični koncept. Glavni cilj je bil oblikovati
embalažo izven tipičnih okvirjev embalaž testenin, ki so trenutno prisotne na trgu.
Nova embalaža ima neobičajno trikotno obliko, kateri je dodana funkcija priročnega
odpiranja in zapiranja. Izdelana je bila iz okolju prijaznega materiala, kartona.
Izdelana je bila po moji lastni presoji, ki je stremela k nadgradnji oz. posodobitvi
trenutne linije embalaž.
V teoretičnem delu diplomske naloge je predstavljen opis embalaže, ki vključuje
njene funkcije, komunikacijsko vlogo ter zahteve na področju pakiranja prehrambnih
izdelkov. Del teoretičnega dela obsega tudi krajša predstavitev podjetja Mlinotest.
V eksperimentalnem delu so prikazani in opisani postopki načrtovanja embalaže od
od začetne tehnične faze do končne oblikovalske faze.
Za izdelavo embalaže sem uporabila dva programa iz Adobove zbirke: Adobe
Illustrator CC 2014 in Adobe Photoshop CC 2014. Z njuno pomočjo sem oblikovala tri
škatle, nato pa še tri ovojne elemente za škatle. Ker gre za embalaže z različnimi
vsebinami, sem oblikovala dve različici velikosti embalaž in ovitkov.
Ključne
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za
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preoblikovanje embalaže, načrtovanje embalaže, Mlinotest.
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ABSTRACT
Within this thesis, I planned and redesigned a line packaging for Mlinotest's dried
pasta. The purpose was to solve the problem of non-functionality and also upgrade
their graphical concept. The main goal was to design packaging that would stand out
from the usual pasta packaging on the market. The packaging has an unusual
triangular shape with an added feature of manual opening and closing. It is made of
an environmentally friendly material, cardboard. Packaging was made by my own
discretion, striving to the upgrade of current line packaging.
In the theoretical part of the thesis, functions, communications, and application
requirements for food packaging products are described. Part of it also includes a
short presentation of the Mlinotest d. d. company.
The practical work involved the use of two graphic editing programs: Adobe Illustrator
CC 2014 and Adobe Photoshop CC 2014. By using this software, three boxes and
their wrapping elements were designed. Due to the fact that the packaging has
different types of content, two versions of the packaging size and covers have been
created.
Keywords: packaging, food packaging, pasta packaging, packaging redesign,
packaging planning, Mlinotest.
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1 UVOD
Odkar se človek zaveda samega sebe, pozna hrano in vodo. V prazgodovini so ljudje
uživali hrano na samem licu mesta, vodo pa pili iz naravnih virov. Sčasoma pa se je
pokazala potreba za zbiranjem, prenašanjem in varovanjem plodov ter vode. Takrat
se je človek soočil s tem, kar danes imenujemo embalaža (1).
Embalažna industrija predstavlja zelo pomemben delež današnjega gospodarskega
razvoja, saj je embalaža sestavni del skoraj vsakega ekonomskega področja, zato je
razumljivo, da je rast tržnega deleža embalaže tudi kriterij za vrednotenje
gospodarskega razvoja posamezne dežele in narašča z dohodkom družbenega
sistema (2).
V zadnjih letih se soočamo s številnimi izpopolnjenimi ali povsem novimi koncepti
pakiranja blaga, še posebej na področju embalaže za živila. Spreminjajo se
življenjske navade porabnikov, sistemi distribucije, prodajne smernice (npr. spletna
prodaja) in internacionalizacija trgov, ki je pripeljala do povečanih transportnih poti in
daljših časov potovanja blaga z različnimi zahtevami glede dovoljenih temperaturnih
intervalov, vlage in drugih vplivov. Vse to vpliva tudi na razvoj embalaže (3).
Eno najstarejših živilskopredelovalnih podjetij v Sloveniji Mlinotest d. d. ima z
izdelavo testenin že zelo bogato tradicijo. Poleg nenehnega sledenja trendom na
področju izdelave testenin je potrebna tudi skrb za embalažo. V kratkem je Mlinotest
vpeljal dve spremembi na tem področju. Prva je bila zmanjšanje števila blagovnih
znamk z uvedbo dveh nadomestnih linij izdelkov. To sta bili nova linija »Divita« in že
obstoječa linija »Mlinotest« s posodobitvami, ki so vključevale spremembo vrste
embalaže ter vpeljavo barvnega razlikovanja med vsebinami testenin. Samega
dizajna teh embalaž pa kljub »zastarelosti« niso spreminjali.
S praktičnim delom te naloge želimo pokazati, da bi obstoječo linijo embalaž z
imenom »Mlinotest« lahko nadomestila sodobnejša, predvsem pa bolj funkcionalna
embalaža – tako po dizajnu kot po obliki – ter, kar je v veliki meri za podjetje tudi
najpomembneje, da bi bila cenovno primerljiva dosedanjim embalažam.
Preoblikovana linija bo vsebovala tri embalaže: primer embalaže za kategorijo durum
testenin, primer embalaže za kategorijo jajčnih testenin in primer embalaže za
kategorijo jušnih testenin.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 EMBALAŽA
2.1.1 Opredelitev embalaže
»Beseda embalaža je francoskega izvora. Izhaja iz izraza l'emballage, ki pomeni v
najširšem smislu nosilec, omot in vse tisto, v kar blago zavijemo, polnimo, vstavimo,
pripravljamo, skratka embaliramo oziroma pakiramo« (4).
Pojem pakiranje pogosto uporabljamo kot sinonim za embaliranje, čeprav je pomen
pakiranje širši, saj poleg postopkov, ki se nanašajo na pripravo izdelka in njegovo
zlaganje v embalažo, vključno s kontrolo, merjenjem, signiranjem ter evidenco,
vključuje še pripravo za odpremo, transport ter distribucijo izdelkov do končnega
porabnika. Pri pakiranju torej opremljamo blago z embalažo (3).
Izraz embaliranje je torej ožjega pomena in opredeljuje izdelek kot predmet oziroma
objekt embaliranja, embalažo kot sredstvo, v katero embaliramo, embaliranje samo
pa delovni postopek »združevanja« blaga in embalaže (3).
Izdelke embaliramo zato, da ohranimo njihovo vrednost, olajšamo prevoz in
skladiščenje, olajšamo uporabo in da izdelku dodamo večjo vrednost.
Embaliranje mora biti usklajeno s pravnimi, sanitarnimi, prevoznimi in carinskimi
predpisi (5).
V industrijo embalaže so vključeni različni dejavniki: proizvajalci embalažnih
materialov,

proizvajalci

končnih

embalažnih

izdelkov,

uporabniki

embalaže

(embalerji), področje transporta in distribucije, porabniki, zakonodajalci in področje
ravnanja z odpadno embalažo.
Področje embalaže je eno najbolj razvejanih in dinamičnih strokovnih področij (3).
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2.1.2 Funkcije embalaže
V definiciji embalaže se skriva potreba po zagotavljanju celovitega prepleta različnih
funkcij, ki jim mora embalaža zadostiti. Embalaža mora ustrezati pakiranemu blagu
tako, da morajo biti značilnosti embalaže usklajene z značilnostmi blaga. Samo pod
takšnimi pogoji lahko pričakujemo, da bo embalaža na zadovoljiv način opravljala vse
svoje funkcije ob najnižjih stroških (3).
a) Zaščitna funkcija varuje izdelek pred mehanskimi, kemičnimi, mikrobiološkimi in
atmosferskimi vplivi od njegovega nastanka in vse do uporabe oziroma včasih tudi
med uporabo. Hkrati pred pakirano vsebino varuje naravno okolje tako, da omogoča
varno ravnanje z nevarnimi snovmi. Z realizacijo zaščitne funkcije embalaža ohranja
vrednost pakiranega blaga. Če embalaža ne opravi te funkcije, postanejo druge
funkcije nepomembne (3).
b) Distribucijska funkcija embalaže je pogoj za racionalizacijo prostora pri
uskladiščevanju in transportiranju. S svojo obliko, dimenzijami, količino pakiranega
blaga mora embalaža omogočati enostavnejši in varnejši prevoz ter skladiščenje. Za
njeno izpolnjevanje sta pomembni zlasti standardizacija in tipizacija embalaže (3).
c) Identifikacijsko funkcijo opravlja embalaža s pomočjo značilnih oblik, dimenzij,
izbranih materialov in drugih komunikacijskih elementov, kot so ime izdelka, naziv
proizvajalca, zaščiteni znak, besedilo in barvne kombinacije, ki so na njeni površini.
Na mestu nakupa je zelo pomembno, da se proizvod razlikuje od konkurenčnih,
hkrati pa ohranja identiteto blagovne znamke (3).
d) Informacijska funkcija embalaže postane pomembna, ko dospe pakirani izdelek
na trg. Informacijska funkcija vsebuje informacijo o pakiranem izdelku in navodila za
uporabo. Zato je potrebno poznati tehnične parametre in zakonske predpise.
Informacijska funkcija transportne embalaže je pomembna za pravilno rokovanje z
blagom znotraj logističnih sistemov (3).
e) Prodajna funkcija embalaže racionalizira proces prodaje, po drugi strani pa
spodbuja k nakupu. Je zelo pomembna, kajti velikokrat kupec enači izdelek z njegovo
zunanjo podobo. Zaradi tega mora biti embalaža vizualno privlačna in oblikovana
3

tako, da pritegne kupčevo pozornost. Embalaža mora kupcu dajati občutek, da
kupuje izdelek prav tak, kakršen je bil, ko ga je proizvajalec dal vanjo; ponujati mu
mora svežino, zagotovljeno kakovost in druge prednosti pred konkurenčnimi izdelki
(3).
f) Tehnološka funkcija pomeni zahtevo po embalaži, ki omogoča, da se operacije
pakiranja neposredno in usklajeno navezujejo na proizvodnjo. Embalerji pričakujejo,
da bodo embalažni materiali enostavni za oblikovanje in da bo embalaža omogočala
čim bolj smotrno polnjenje z blagom (3).
g) Funkcija praktičnosti embalaže omogoča poenostavljeno ravnanje z izdelkom, tj.
enostavno zlaganje, hranjenje, odpiranje, zapiranje, razdeljevanje vsebine ipd.
Predvsem končnemu porabniku blaga mora omogočiti ter olajšati njegovo učinkovito
uporabo in mu pri tem dati občutek zadovoljstva. Za to funkcijo embalaže je značilna
visoka stopnja prekrivanja z drugimi funkcijami (4).
h) Okoljska funkcija, ki je postala zelo pomembna, pomeni, da embalaža med
proizvodnjo in po uporabi čim manj obremenjuje okolje. Da bi embalaža temu
zadostila, mora biti že vnaprej ustrezno oblikovana. Okoljsko funkcijo lahko
najustrezneje uresničujemo z zniževanjem porabe materiala, energije in emisij na
enoto embalaže, z možnostjo ponovne uporabe oziroma reciklaže, uporabe okoljskih
oznak na površini embalaže itd. (3).
i) Funkcija ekonomičnosti pomeni, da embalaža opravlja vse druge funkcije čim
bolj racionalno, tj. ob najnižjih stroških. To funkcijo je treba zlasti pazljivo upoštevati
pri tistih vrstah blaga, kjer so stroški embalaže v prodajni ceni izdelka visoki (npr.
kozmetični izdelki) (3).
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2.1.3 Komunikacijski elementi embalaže
To so elementarni pripomočki, s katerimi s pomočjo embalaže posredujemo
sporočila. Mednje sodijo: (4)
a) oblika, dimenzije in materiali, iz katerih je embalaža izdelana,
b) tekst,
c) ilustracije,
č) značilni identifikacijski elementi izdelka in proizvajalca,
d) barve,
e) sestavni deli in dodatki k embalaži.
a) Oblika in dimenzije embalaže
Oblika in dimenzija embalaže sta v prvi vrsti odvisna od oblike in dimenzije samega
izdelka, od njegovega agregatnega stanja, velikosti, teže, kemičnih lastnosti in drugih
značilnosti, od tehnik embaliranja, od proizvodnih dejavnikov, načina transporta,
uskladiščenja, razstavljanja izdelka na prodajnih policah v trgovini, načina uporabe
izdelka v potrošnikovem domu, materialov, ki se lahko uporabijo za embalažo, itd.
Oblika in dimenzije embalaže učinkujejo na dva pomembna človeška čuta: vid in tip
ter tako nudijo ustvarjalcem embalaže velike možnosti pri komuniciranju s potrošniki.
Oblika embalaže ima zelo velik vpliv na vizualno privlačnost izdelka, na kupčevo
pomnjenje izdelka. Skupaj z dimenzijami in materiali, iz katerih je embalaža izdelana,
pomembno vpliva nanj, ko otipava izdelek pred samim nakupom (4).

b) Tekst
K obveznemu delu teksta na embalaži sodijo navadno naziv proizvajalca ali
distributerja, ime izdelka, navajanje imen sestavin, kapacitete, rok trajanja
uporabnosti z datumom izdelave, navodila za pravilno uporabo, itd. Vsebina
obveznega besedila je točno določena.
Poleg obveznega dela besedila na embalaži, obstaja tudi neobvezni del besedila, s
katerim proizvajalec nudi kupcem razna sporočila. Ta sporočila na embalaži lahko
poudarjajo lastnosti izdelka, najrazličnejše uporabnosti, prednosti in koristi, ki jih od
izdelka pričakujejo potencialni kupci, priporočajo nakup drugih izdelkov proizvajalca,
informirajo o nagradah, pozicionirajo izdelek, prispevajo k podobi proizvajalca ipd.
5

V vsakem primeru mora biti besedilo na embalaži čitljivo, privlačno in primerno
samemu izdelku ter vsem drugim komunikacijskim elementom embalaže (4).

c) Ilustracije
Dejstvo je, da so risbe in fotografije dejansko najneposrednejši element
komuniciranja embalaže s potrošnikom, ki mu govori v univerzalnem jeziku. Ne glede
na odlično sestavo besedila običajno najprej opazimo ilustracijo in si jo tudi najbolj
vtisnemo v spomin. Njihova vrednost je v tem, da jih vsak hitro razume, saj so bile
npr. risbe ena izmed prvi oblik komuniciranja med ljudmi in še danes pomenijo
univerzalni jezik človeškega izražanja (4).
č) Značilni identifikacijski elementi izdelka in proizvajalca
Mednje uvrščamo:
• Naziv podjetja oz. proizvajalca
To je uradna oznaka, ki jo podjetje uporablja v svojem poslovanju in mora biti
registrirana pri pristojnih državnih organih. Med drugim se pojavlja tudi na embalaži
izdelka in je dejansko element, s pomočjo katerega odjemalci ugotovijo, kdo je
odgovoren za kvaliteto določenega izdelka (6).
• Logotip ali zaščitni znak
To je grafično oblikovan element, ki pogosto vključuje simbol in ime podjetja ali
organizacije. Logotip je najpomembnejši element za podjetje ali organizacijo. Je
osnova za različne tiskovine in promocijski material. Logotip vpliva na večjo ali
manjšo

prepoznavnost podjetja

ali

organizacije,

njenih

izdelkov

ali

storitev. Predstavlja delovanje podjetja, njegovo vizijo in cilje. Dobro oblikovan logotip
je enostaven, jasen, a

hkrati

dovolj

odporen,

da

se

njegova

identiteta

v

trenutku vtisne v gledalčev spomin in se ohrani skozi njegov prihodnji razvoj (7).
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• Ime izdelka
Z dajanjem imena izdelek ločimo od enakih in podobnih izdelkov konkurence in ga
individualiziramo. Z dobrim imenom dosežemo hitrejše uvajanje izdelka na trg, ime
pa tako po določenem času postane sinonim za izdelek in pomemben tvorec
blagovne znamke (4).

d) Barve
Barve so svojstvena prvina komuniciranja, ki je ne moremo primerjati z drugimi
sredstvi komuniciranja (4).
Barvna kombinacija na embalaži opravlja najrazličnejše funkcije: (4)
-

pritegne pozornost,

-

olajša prepoznavanje izdelka na mestu nakupa,

-

povečuje zapomljivost izdelka in vzbuja asociacije v zvezi z njim,

-

povečuje čitljivost napisov na embalaži,

-

ustvarja optične iluzije,

-

nakazuje vsebino embalaže,

-

označuje individualne izdelke v skupinah izdelkov.

e) Sestavni deli in dodatki k embalaži
Najpomembnejši komunikacijski del embalaž številnih izdelkov je etiketa, ki v svojem
okviru vsebuje naziv podjetja oz. proizvajalca, ime izdelka, besedilo, ilustracije,
zaščitni znak in figure ter barvo. Opravlja najrazličnejše naloge od identificiranja
izdelka, informiranja kupca in do spodbujanja k nakupu izdelka. Mnogokrat
uporabljajo še kontra etiketo, ki navadno vsebuje navodila, razlage pa reklamno
sporočilo.
K sestavnim delom embalaže sodi še nalepka. Služi kot oznaka kvalitete izdelka,
njegove velikosti, nov zaščitni znak itd. Lahko rečemo, da je privesek neke vrste
etiketa, ki je pritrjena na izdelek in običajno vsebuje navodila za uporabo. Med
dodatke k embalaži štejemo še priveske, recepte, opozorila na nagradno tekmovanje,
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razlage zadnjih sprememb izdelka ali embalaže, nagradne kupone, zahvalna pisma,
testne vprašalnike, garancije, vzorce, sličice, miniaturne igrače itd. (4).

2.1.4 Embalaža za pakiranje prehrambnih izdelkov
Pakiranje hrane ima odločilno vlogo v živilski verigi in predstavlja pomembno vlogo
pri kakovosti in varnosti živil. Embalaža zaščiti živilo pred vplivi okolja, kot so
svetloba, kisik, vlaga, mikroorganizmi, insekti, glodavci, prah, mehanske poškodbe,
hlapi, itd.
Pri embalaži živil so pomembne še označbe, ki natančno informirajo potrošnika o
izdelku, praktičnost embalažne enote (enostavno odpiranje, ponovno zapiranje, lahko
doziranje). Embalaža ne sme vplivati na varnost živil, biti mora relativno poceni,
tehnično lahko izvedljiva in prijazna okolju (možnost ponovne uporabe ali recikliranja)
(8).
V Sloveniji imamo v ta namen izdelan pravilnik o označevanju predpakiranih živil, v
katerem se seznanimo z vsemi potrebnimi informacijami o splošnem označevanju
živil, ki so v prometu namenjena prodaji končnemu potrošniku in za oskrbo obratov
javne prehrane (9).
Pri označevanju predpakiranih živil je obvezna navedba naslednjih podatkov: (9)
1. ime, pod katerim se živilo daje v promet (prodajno ime);
2. seznam sestavin in količina sestavin ali kategorije sestavin v skladu s 17. členom
tega pravilnika;
3. neto količina;
4. datum uporabe ali datum minimalne trajnosti;
5. serija (lot) živila;
6. posebni pogoji shranjevanja (hranjenja) ali pogoji uporabe;
7. ime in naslov ali firma in sedež proizvajalca ali tistega, ki živilo pakira, ali
prodajalca, ki mora imeti naslov oziroma sedež v Evropski uniji (v nadaljnjem
besedilu: EU);
8. podatek o kraju porekla, če bi izpustitev tega podatka lahko zavedla končnega
potrošnika glede pravega porekla živila;
9. navodilo za uporabo, kadar živilo ne bi bilo mogoče ustrezno uporabiti brez teh
navodil;
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10. pri pijačah, ki vsebujejo več kot 1,2 % vol alkohola, dejansko vsebnost alkohola v
volumskih odstotkih.

2.2 MLINOTEST AJDOVŠČINA
2.2.1 Predstavitev podjetja
Podjetje Mlinotest d. d. je delniška družba s sedežem v Ajdovščini, Tovarniška 14, in
hkrati eno izmed najstarejših živilskopredelovalnih podjetij na Slovenskem. Začetki
segajo v leto 1804. O njegovem nastanku je več anekdot. Bogata mlinarska tradicija
se je uspešno prilagajala času, rastla skupaj z mestom in v teh dolgih letih zamenjala
mnogo lastnikov (10).
Skupino Mlinotest sestavljajo matična družba Mlinotest d. d. Ajdovščina in odvisne
družbe: Mlinotest Kruh Koper d.o.o., Finholding d.o.o., Pecivo d. d. Nova Gorica.
V tujini pa so: Mlinotest Trgovina d.o.o. (Umag), Žitoproizvod d. d. (Karlovac),
Mlinotest - S d.o.o. (Ruma), v katerih ima matična družba več kot 50 % kapitalski
delež (10).

Slika 1: Logotip podjetja Mlinotest d. d. (10)

2.2.2 Dejavnosti podjetja
1) Mlinarstvo – mletje in luščenje žit
Moko in mlevske izdelke, ki predstavljajo glavnino prehrane, podjetje pridobiva v
procesu meljave, ko žita stopenjsko melje in drobi ter tako pridobiva žitne delce
različnih velikosti, ki jih kasneje presejejo in tipizirajo.
Podjetje proizvaja več tipov moke: pšenično belo (tip 400, 500), pšenično polbelo (tip
850), pšenično črno (tip 1100, 1600), rženo belo (tip 750), rženo polbelo (tip 950) in
rženo črno (tip 1250). Od posebnih vrst moke podjetje proizvaja polnozrnato moko, ki
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ima sestavo enako polnemu zrnu, in sicer v dveh tipih: polnozrnato pšenično in
polnozrnato pirino moko.
Poleg vrst moke k mlevskim izdelkom spadajo še ajdova moka in ajdova kaša,
koruzna moka in koruzni zdrob, pirina moka, pšenični otrobi, ješprenj ter drugi
pšenični polnozrnati izdelki. Podjetje proizvaja tudi instant izdelke, ki skrajšujejo čas
kuhanja. Med temi izdelki najdemo instant kuskus, polento, polento z jurčki, pšenični
zdrob, pirino in ajdovo kašo (11).
2) Proizvodnja testenin
Mlinotest proizvaja različne vrste testenin. Najbolj tradicionalne so testenine z
imenom »Mlinotest«, kamor spadajo durum testenine, ki so pripravljene iz mešanice
zdrobov pšenice durum. Omenjene testenine so brez dodatka jajc in brez vsebnosti
holesterola. Razpoznamo jih po modri embalaži.
Del omenjene linije predstavljajo tudi jajčne testenine, ki so narejene iz zdrobov jajc
in pšeničnega zdroba, najdemo pa jih v embalaži rdeče barve. Poleg durum in jajčnih
testenin sem spadajo še jušne testenine, ki sicer po sestavi sodijo med jajčne. V to
skupino sodijo domača ribana kaša, domači jušni rezanci in domači široki rezanci. Za
njih so v Mlinotestu predvideli rdečo embalažo oz. oranžno (za tiste z dodatkom
korenčka) (11).
V programu svežih testenin Mlinotest proizvaja torteline, saketine in raviole, in sicer
kot svež in kot suh program. Poleg tega pa kot svež program testenin ponuja še
testenine za lazanje in njoke iz krompirjevega testa, katere ponuja z raznimi nadevi.
Razpoznamo jih po rdeči ali zeleni embalaži (11).
Pod blagovno znamko Divita so v Mlinotestu združili testenine, ki so izdelane iz
posebnih vrst moke ali pa imajo posebne dodatke. Namenjene so vsem, ki želijo s
prehrano prispevati k zdravemu življenju. Na voljo so v obliki peresnikov, rezancev in
špagetov. Testenine Divita so pripravljene iz sestavin, ki so izključno rastlinskega
izvora z zanemarljivo vsebnostjo maščob in zato nižjo energijsko vrednostjo. Zanje je
Mlinotest izbral rdeče-črno embalažo (11).
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3) Proizvodnja kruha in pekovskega peciva:
Med Mlinotestovimi vrstami kruha lahko izberemo različne hlebce, ki jih proizvajajo s
pomočjo t. i. dolgih postopkov, katerih osnova sta naravna mlečnokislinska
fermentacija in vzhajanje s kvasom. Zelo priljubljena vrsta kruha so štruce različnih
vrst – od belih do polnozrnatih, v pekaču, francoskih…
Med pekovskim pecivom so poznane male žemlje, kajzerice, lepinje in podobno malo
pekovsko pecivo. Sem pa spada tudi sladko pekovsko pecivo (piškoti, zavitki, tortice,
torte, pite, potice z različnimi nadevi, krofi…) (11).

2.2.3 Vizija, poslanstvo podjetja
Osnovno poslanstvo družbe in Skupine Mlinotest je zadovoljevanje zahtev, potreb,
želja in pričakovanj kupcev s kakovostno in zdravo hrano v skladu z domačimi in
mednarodnimi standardi ter ohranjanje stabilnega gospodarjenja na nivoju delniške
družbe in vseh njenih podrejenih družb (12).
Zavedajo se pomembnosti celovitega obvladovanja kakovosti kot poglavitnega
dejavnika zagotavljanja konkurenčne prednosti, zato je ena prednostnih nalog
vzdrževanje trajne in visoke zavezanosti kakovosti vseh zaposlenih (13).
Delniška družba Mlinotest se je s politiko kakovosti zavezala, da bo uresničevala
želje in pričakovanja ter zadovoljevala zahteve in potrebe kupcev po kakovostnih in
varnih živilih v skladu z veljavno zakonodajo, domačimi in mednarodnimi standardi.
Poslovni procesi so vodeni v skladu z zahtevami standarda ISO 9001:2008. Sistem
vodenja vključuje politiko kakovosti, vse stopnje poslovnih procesov – od nabave do
odpošiljanja izdelkov, skupaj z razvojem novih – in sklicevanje na cilje kakovosti (10).
Da bi lahko uresničili politiko varnosti živil, zagotovili varne in ustrezne proizvodne ter
spremljajoče postopke, so v družbi Mlinotest uvedli sistem HACCP oz. notranji
nadzor po zahtevah Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki
prihajajo v stik z živili, evropskih uredb o varnosti hrane in higieni živil ter po
mednarodnih priporočilih Komisije Codex Alimentarius (10).
Pri tem je seveda zelo pomembna tudi ekološka osveščenost, za kar v podjetju
Mlinotest ustrezno skrbijo s pridelavo ekoloških izdelkov. Eden takšnih so na primer
testenine Divita BIO, ki so izdelane izključno iz sestavin rastlinskega izvora. BIO
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testenine izpolnjujejo standarde ekološke pridelave in predelave ter kot take nosijo
označbo "ekološki izdelek" (10).
Aktivnosti podjetja Mlinotest so bile v letu 2015 usmerjene k povečanju prodaje na
tujih trgih, diskontnim kupcem in skozi lastno maloprodajo, istočasno pa so
nadaljevali s povečevanjem produktivnosti in optimiziranjem splošne stroškovne
učinkovitosti (14).
»Z družbeno odgovornim poslovanjem hočemo ustvarjati ugled in zaupanje v naša
podjetja na lokalni, vseslovenski in širši regionalni ravni«, so odločni v podjetju
Mlinotest (10).

Slika 2: Zaposleni v podjetju Mlinotest nekoč (10)
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Slika 3: Zaposleni v podjetju Mlinotest danes (10)

2.2.4 Vzroki za zamenjavo embalaže
Živimo v času, ko se spremembe v načinu našega življenja vrstijo vse hitreje, kar se
po svoje kaže tudi v aktivnostih, ki so povezane s proizvodnjo, razdelitvijo in porabo
materialnih dobrin, s katerimi zadovoljujemo svoje vedno bolj raznovrstne potrebe.
Jasno je, da pri tem spremembe tudi embalaže niso pustile ob strani (4).
Izboljševanja (modificiranja) starih izdelkov se običajno poslužujemo zlasti takrat, ko
so izdelki v fazi zrelosti in izgubljajo lastnosti, ki so jim dajale svežino. Gre za
premišljeno spreminjanje fizičnih atributov izdelka oziroma njegove embalaže. Razen
izboljševanja povsem funkcionalnih lastnosti sodi v to kategorijo tudi izboljšanje
estetskih in komunikacijskih značilnosti izdelka. Modificiranje je najbolj pogosta oblika
inovacije izdelka ter daje oblikovanju embalaže tudi največje možnosti (4).
Eden poglavitnih vzrokov za prenovo embalaže je ta, da se podaljša življenjski ciklus
izdelka. Vendar pa se tu skriva tudi past, v katero so se ujela že številna podjetja.
Sama prenova namreč nikakor ni dovolj. Ko začne življenjski cikel izdelka upadati, se
je potrebno poglobiti v razmere na trgu, v njegovo ciljno skupino. Najprej je potrebno
ponovno definirati znamko in se šele nato lotiti prenove embalaže (15).
Drugi vzrok je čas. Vsekakor je potrebno iti v korak s časom. Določene barve, črke in
podobe zastarijo in treba jih je osvežiti.
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Včasih pa spremembo narekuje konkurenca, saj je predviden prihod novega
močnega konkurenta dober motiv za posodobitev embalaže.
Spremembe embalaže so lahko tudi posledica novih materialov, s pomočjo katerih bo
proizvod varnejši ali lažji za uporabo, ali pa da izdelek repozicioniramo (16).
Nova embalaža pomeni za podjetje priložnost in nevarnost hkrati. To je namreč
priložnost, da podjetje kupce in trgovce opozori nase, lahko pa se zgodi tudi, da je
sprememba premajhna ali pa so z njo celo "udarili" mimo. Uvedba nove embalaže je,
če se je lotimo celostno, povezana s precejšnjimi stroški, zato se slovenska podjetja
z novo embalažo navadno ne predstavljajo prav pogosto (17).

3 EKSPERIMENTALNI DEL
3.1 ANALIZA OBSTOJEČE LINIJE EMBALAŽE IN KONKURENČNIH IZDELKOV
a) Obstoječa embalaža
V letu 2010 so se v Mlinotestu odločili, da zmanjšajo število blagovnih znamk in
prenovijo embalažo. Namesto dosedanjih Vita, Ceres, Bella Bionda in Prazničnih
testenin sta odslej na policah samo dve liniji njihovih kakovostnih izdelkov.
Z »Divito« so poimenovali polnozrnate, pirine, ajdove, bio in druge testenine,
»Mlinotest« pa ostaja ime za testenine, ki jih sicer kupci že dolgo poznajo (18).
V drugi polovici leta 2014 se je za omenjeno vrsto »Mlinotest« vpeljalo barvno
razlikovanje med vsebinami testenin. Embalaže rdeče barve imajo jajčne testenine,
modro barvo durum testenine, oranžne barve pa so testenine, ki vsebujejo korenček.
Novost je tudi vrsta embalaže, ki omogoča enostavno odpiranje in ponovno zapiranje
vrečke ter nove oblike testenin.
S sloganom »To znam. To poznam!«, sporočajo, da gre za znane izdelke, ki jim
potrošniki zaupajo že več kot 60 let (19).
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Slika 4: Embalaža za durum testenine »Rigatoni« (10)

Slika 5: Embalaža za jajčne testenine »Tagliatelle« (10)

Slika 6: Embalaža za jušne testenine »Fidelini« (10)
15

b) Konkurenčni izdelki
Da bi ugotovila, kakšne embalaže ponujajo drugi proizvajalci testenin, sem pričela z
raziskavo slovenskega trga testenin. Na že tako zasičenem trgu s testeninami na
trgovinskih policah še vedno prevladujejo embalaže v plastičnih vrečkah brez dodane
funkcionalnosti, ki bi poenostavila rokovanje z embalažo.
Kot dodatno kompleksnost pri tovrstnih embalažah bi omenila problem, ki velikokrat
nastane že na začetku pri samem odpiranju take embalaže. Če nismo ravno pazljivi,
se nam plastična vrečka lahko hitro odpre na napačnem mestu in še preden se
zavemo, imamo tla polna testenin ali pa se nam iz nepriročne vrečke enostavno
vsuje prevelika količina testenin.
Drugi najpogostejši izgled embalaže za testenine predstavljajo kartonaste škatle, ki
se večinoma odpirajo z raztrgom vrhnjega dela embalaže, kar pa nam posledično ne
omogoča ponovnega zaprtja embalaže. Malo sodobnejše embalaže pa imajo na
vrhnjem delu predviden prostor v obliki zadrge, ki je hkrati tudi zavihek. Ta nam
omogoča, da ga po končani uporabi testenin zataknemo v predvideno zarezo na
škatli in jo tako zapremo. Tak način so v Mlinotestu uporabili na liniji embalaž Divita.
Takšna funkcionalnost bi bila po mojem mnenju primerna tudi za linijo testenin pod
imenom »Mlinotest«, saj bi embalaža zardi tega postala dosti bolj enostavna za
uporabo. Vseeno pa menim, da bi omenjeno funkcionalnost na liniji testenin
»Mlinotest« lahko rešila še na drugačen način, ki bi prav tako omogočal ponovno
odpiranje in zapiranje embalaže. Temu se bom posvetila v nadaljevanju diplomske
naloge.
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Slika 7: Obstoječa ponudba testenin na trgovinskih policah

3.2 PROCES NAČRTOVANJA NOVE EMBALAŽE
3.2.1 Brainstorming
Vse se je začelo s t. i. viharjenjem možganov oz. »brainstormingom«.
Pri snovanju nove oblike embalaže sem morala biti pozorna na veliko dejavnikov, ki
posledično določajo, ali bo izdelek na trgu dobro sprejet. Ničesar pa nam tega v
nobenem primeru ne more zagotoviti, zato vsako spreminjanje embalaže hkrati
predstavlja tudi novo tveganje. Kreativni proces od ideje in do končne izvedbe je
zahteval kar nekaj časa, saj sem morala iti skozi različne faze oblikovalskega
procesa.
Po pregledu konkurence testenin na slovenskem trgu sem morala analizirati ozadje
proizvajalca, poizvedeti vse o izdelku, katerega embalažo bom prenavljala, pregledati
trenutne trende in posledično izbrati ciljno skupino ter si ustvariti neke vrste
»konceptno tablo«.
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Sledilo je izrisovanje prvih modelov embalaž.

Slika 8: Modeli embalaž

Z upoštevanjem vseh zgoraj naštetih dejavnikov sem si poskušala zamisliti
embalažo, ki bi rešila problem, ki je obsegal zastarelo podobo in nefunkcionalnost
embalaže pri uporabi. To sem izvedla s sodobnejšim grafičnim dizajnom, neobičajno
obliko in dodano funkcionalnostjo.
Idej o različnih oblikah embalaže je bilo kar nekaj, odločila pa sem se za spodnjo
embalažo, ki je v največji meri odgovarjala zastavljenim kriterijem.

Slika 9: Dodelan model izbrane embalaže
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3.2.2 Izdelava plašča
Da bi idejo realizirala, sem v naslednjem koraku izdelala plašč izbrane embalaže.
Kot rešitev sem si zamislila embalažo, ki ima predviden točno določen prostor za
odpiranje in zapiranje, t. i. predalček, skozi katerega lahko nadzorovano spustimo
želeno količino testenin. Za zaprtje predalčka sem na nasprotni strani škatle
predvidela zarezo, v katero se zavihek predalčka enostavno zatakne in tako škatlo
popolnoma zapre.
Pri tej vrsti embalaže ni nepotrebnega odpiranja škatle, da bi lahko prišli do vsebine,
temveč le rokovanje s predalčkom, skozi katerega spustimo testenine. Možnost, da bi
se nam ponesreči stresla prevelika količina testenin, je zato bistveno manjša.
Del nove embalaže ne predstavlja samo trikotna škatla, temveč tudi ovitek v obliki
šesterokotnika, ki služi kot nosilec glavnega grafičnega koncepta. Zunanjo stran
ovitka sem namenila vizualnemu izgledu, notranjo stran pa informiranju uporabnika o
izdelku. Če bi uporabnika zanimala sestava izdelka ali njegova hranilna vrednost, bi
tako le odvil ovitek.
Za izris plašča sem uporabila program Adobe Illustrator CC 2014, kjer sem najprej
pripravila dokument ustreznih dimenzij, resolucije in barvnega načina za izris plašča
in v nadaljevanju še za postavitev grafike. S pomočjo orodja za izrisovanje linij sem
najprej ustvarila osnovni model škatle, nato pa izrisala še plašč t. i. predalčka, ki se v
procesu izdelave zalepi v samo škatlo. Potrebno je bilo izrisati še plašč
šesterokotnega ovitka, ki se je moral natančno prilegati plašču škatle.
Izrisala sem osnovni model, a ker sem izdelovala embalažo za tri različne vrste
testenin, sem morala v naslednjih korakih obstoječ plašč prilagoditi še ostalima
dvema vrstama. Ker sta si bila izbrana primera jajčnih in jušnih testenin dokaj
podobna po obliki, sem novo, povečano embalažo lahko uporabila za obe omenjeni
vrsti testenin.
Pri izdelavi povečane embalaže mi je nekaj nevšečnosti povzročala oblika testenin,
saj je bilo okence za rokovanje s testeninami kljub predhodni povečavi še vedno
premajhno za izpust širokih rezancev. Ti so namreč le s težavo pripotovali skozenj,
zato sem morala v nadaljevanju to okence povečati še za 1 cm, da so rezanci lahko
prosto padli iz škatle.
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Slika 10: Mreža škatle in ovitka za durum testenine v pomanjšani velikosti

Slika 11: Mreža škatle in ovitka za jajčne ter jušne testenine v pomanjšani velikosti

Glede na to, da embalaže, ki sem jih izdelala, niso vključevale vrste testenin po
imenu »Spaghetti«, ki zaradi svoje oblike narekujejo drugačno obliko embalaže od
ostalih, sem v nadaljevanju predvidela še primer modela embalaže za pakiranje
omenjene vrste testenin. »Spaghetti« so namreč med ljudmi zelo priljubljena zvrst in
jih potrošniki pogosto kupujejo.
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Z ozirom na obliko dosedanjih izdelanih embalaž sem za testenine »Spaghetti«
izdelala prilagojeno embalažo, katere princip je prav tako temeljil na dodani
funkcionalnosti ter neobičajni obliki. Modela te embalaže v nadaljevanju nisem
privedla do realizacije, temveč le predvidela njegov načrt za izdelavo ter embalažo
predstavila v 3D obliki.

Slika 12: Načrt škatle za testenine »Spaghetti«
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Slika 13: Prikaz modela embalaže za testenine »Spaghetti«

3.2.3 Velikost embalaže (d x š x v)
Embalažo za testenine sem izdelala v dveh različnih velikostih za dve različni
gramaturi. Za durum testenine sem izdelala embalažo za 500 g pakiranje z velikostjo:
23 x 6,0 x 19,9 cm. Dimenzije predalčka so bile: 19,2 x 10,4 cm, dimenzije ovitka pa
43,9 x 36,6 cm. Škatlo za jajčne testenine sem izdelala za 250 g pakiranje, saj zaradi
svoje oblike te testenine zasedejo več prostora. Nova velikost povečane škatle je
tako bila: 27 x 8,5 x 23,3 cm, njen predalček pa: 25,2 x 12,7 cm. Velikost ovitka je
bila: 49,8 x 44,5 cm. Izbrana velikost za jajčne testenine je prav tako ustrezala jušnim
testeninam, zato zanjo ni bilo potrebne dodatne prilagoditve.
Pri testiranju vzorčnih škatel sem ugotovila, da lahko zaradi večkratnega stresanja
vsebine iz embalaže pride do raztezka same škatle, zaradi česar lahko pri končnem
izdelku pričakujemo rahla odstopanja od načrtovanih dimenzij.
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3.2.4 Izbor materiala
Ker so potrošniki danes veliko bolj ekološko ozaveščeni kot nekoč, bi lahko bila
uporaba materialov, ki so prijaznejši okolju, ena izmed ključnih prednosti pri
uveljavitvi izdelka na trgu.
Primarna izbira materiala za izdelavo embalaže testenin je bila plastika, saj sem
želela, da bi bile testenine vidne skozi embalažo. A pri izdelavi vzorčnega modela
sem kmalu naletela na težavo, ko sem želela plastični embalaži dodati
funkcionalnost. Omenjeni material mi je to izredno oteževal. Poleg tega sem
spoznala, da bi bilo rokovanje z ostrimi plastičnimi robovi take embalaže za
uporabnika skrajno neprimerno.
Glede na omenjene ugotovitve sem opustila idejo o plastični embalaži in raje izbrala
karton, ki je kot material izredno vzdržljiv, odporen, fleksibilen, majhne teže, obenem
pa izdelku nudi popolno zaščito, tudi na daljših prodajnih poteh. Prav tako je ustrezen
za pakiranje suhih živil.

3.3 OBLIKOVANJE GRAFIČNE PODOBE
3.3.1 Grafični elementi in simboli
Po izdelavi načrta plašča sem nanj prenesla še grafično podobo, ki sem jo morala
prilagoditi strukturi plašča. Zamislila sem si grafični koncept, ki bi embalaži dal
sodobnejši izgled, hkrati pa v manjši meri tudi ohranjal pridih tradicije.
Za oblikovanje grafičnega koncepta sem uporabila združevanje fotografij in grafik.
Pričela sem z ovitkom kot osrednjim delom embalaže. Najprej sem izdelala ovitek za
durum testenine »Rigatoni«. Začela sem z najpomembnejšim elementom –
logotipom. Mlinotestov logotip ostaja isti. Zaradi lepšega izgleda sem oblikovala le
prostor okrog njega. Logotip je kot najpomembnejši znak postavljen na vrh
zunanjega ovitka. Da bi bil ta še bolj izpostavljen, sem se odločila za postavitev, pri
kateri logotip sega čez rob.
Za zgornji del ovitka sem poleg imena testenin predvidela še grafični element žita, ki
sem ga narisala v programu Adobe Illustrator s pomočjo orodja »Pen Tool« in
»Paintbrush« ter ga zrcalila na obe strani ovitka. Ker je moralo biti jasno, kakšna
vsebina je pod embalažo, ki sem jo oblikovala, sem zato v nadaljevanju v sredino
23

tega ovitka postavila fotografijo krožnika s testeninami po imenu »Rigatoni«, ki so v
omenjeni embalaži. Fotografijo sem poiskala pri spletnem ponudniku fotografij
»Canstock«. Ker je ta vsebovala še druge elemente, sem fotografijo najprej prenesla
v program Adobe Photoshop, kjer sem s pomočjo orodja »Pen Tool« izbrala element,
ki ga želim uporabiti na embalaži. Elementu sem še nekoliko povečala kontrast in ga
nato prenesla nazaj v Adobe Illustrator na predvideno pozicijo. Za pristnejši izgled
krožnika sem uporabila še obrobo, ki sem jo ustvarila s čopičem »Carboncino
Sfumato« in postavila okrog krožnika. Odločila sem se, da na levi strani ovitka prav
tako združim fotografski element, ki bo dopolnjeval osrednji element. V tem primeru
sem se odločila za paradižnikovo omako z listi bazilike. Elementa sta iz dveh
različnih slik, ki sem ju v programu Adobe Photoshop podobno obdelala kot prejšnjo.
Na desni strani ovitka sem izrisala silhueto vilic s testeninami »Rigatoni«. Ker nisem
imela grafične tablice, sem morala element najprej narisati na roke, nato pa vse
skupaj pretvoriti v digitalno obliko v program Adobe Illustrator, kjer sem s pomočjo
orodja »Live Trace« dosegla želeno obliko izrisanega elementa v vektorski obliki. Na
spodnjem delu ovitka sem dodala še tri ključne podatke, ki morajo biti zapisani na
vsaki embalaži testenin. To so podatki o količini testenin, času kuhanja ter o
predvidenem številu »porcij« iz dane količine. Podatke sem oblikovala v enostavne
simbolične elemente.
Ker sem embalaži vseeno želela dodati malo tradicionalnega pridiha, sem se
odločila, da za zunanje krake ovitka izdelam prekrižan vzorec po principu
tradicionalnega slovenskega prta.
S pomočjo ravnil sem v programu Adobe Illustrator najprej izrisala mrežo za želeni
vzorec, nato pa s pomočjo orodja »Rectangle Tool« za risanje pravokotnikov izrisala
pravokotnik v vertikalni smeri, ga večkrat podvojila, nato pa ponovila postopek še v
horizontalni smeri, dokler nisem dobila želene dolžine oz. širine vzorca. Za
pravokotnike v horizontalni smeri sem izbrala 50 % prosojnost. Pravokotnikom v
vertikalni smeri sem le spremenila način mešanja barv v »Multiply Blending Mode«,
da sem dobila želeno prekrivanje vzorca.
Kot sem omenila že na začetku, gre za obojestranski ovitek, zato me je čakalo še
oblikovanje notranje strani ovitka.
Levi in spodnji krak notranjega ovitka sem lahko odlično izkoristila za deklaracijo ter
obvezne podatke o hranilnih vrednostih izdelka. Na desnem kraku sem po principu
dizajna na prednji strani izrisala še štiri simbole, ki pomagajo še najbolj
24

neizkušenemu uporabniku pri pripravi testenin. Simbole sem izrisala na roko, jih
ponovno digitalizirala ter prenesla v programu Adobe Illustrator, kjer sem jim določila
ustrezno barvo in končno obliko.
Sredinski del notranjega ovitka sem uporabila za predstavitev slogana »Že 58 let
skrbimo za vaše zadovoljstvo«, za katerega mi je na prvi strani ovitka zmanjkalo
prostora. Poudariti želim, da gre za dolgoletno tradicijo izdelovanja kakovostnih
testenin, zato sem ga poskušala čimbolj izpostaviti. Poleg slogana sem v tem delu
ovitka uporabila še simbol žita, ime podjetja in fotografiji iz zunanjega dela embalaže
z nekoliko drugačno postavitvijo.

Slika 14: Zunanja stran ovitka za durum testenine »Rigatoni«
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Slika 15: Notranja stran ovitka za durum testenine »Rigatoni«

Po končanem oblikovanju ovitka sem nadaljevala z oblikovanjem škatle v obliki
trikotnika. Zanjo sem oblikovala vertikalne linije, ki prekrivajo celotno površino
omenjene škatle. Na prednjo stran škatle sem ob straneh aplicirala dve fotografiji, ki
se povezujeta s sloganom »Že 58 let skrbimo za vaše zadovoljstvo.«
Fotografije so razdeljene v 3 sklope in vse prikazujejo zadovoljne, srečne obraze.
Za sklop durum testenin sem si zamislila fotografiji srečne družine. Fotografiji sem
obdelala v programu Adobe Photoshop, kjer sem izdelala črno-belo različico te
fotografije. Dno škatle sem izkoristila še za ostale potrebne informacije, ki morajo biti
na vsaki embalaži nedvoumno napisane. To so: črtna koda, QR koda, datum
uporabnosti, datum izdelave, neto količina, ime in naslov proizvajalca ter simboli, ki
nakazujejo, za kakšen izdelek gre.
V mojem primeru so bili uporabljeni naslednji simboli:
-

znak, ki opozarja, da je potrebno embalažo zavreči na primerno mesto,

-

znak, ki pravi, da gre za ravno lepenko,

-

znak, ki pomeni, da se prodajna embalaža lahko reciklira,
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-

znak, ki potrjuje, da je material izdelan z upoštevanjem pravil, ki veljajo za
področje materialov, namenjenih za stik z živili.

Slika 16: Škatla za durum testenine »Rigatoni«

Oblikovanja druge škatle za jajčne testenine »Tagliatelle« sem se lotila na isti način
kot pri durum testeninah, saj sem želela, da embalaže kot celota delujejo povezano.
Pričela sem s preoblikovanjem ovitka. Za razliko od prejšnjega ovitka za testenine
»Rigatoni« sem v primeru ovitka za jajčne testenine uporabila oranžno-rumeno
barvno kombinacijo. Bistvene spremembe so v osrednjem delu ovitka, kjer sem kot
glavni grafični element uporabila fotografijo krožnika s testeninami »Tagliatelle«.
Fotografijo sem prav tako poiskala pri predhodno omenjenem ponudniku fotografij.
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Pred apliciranjem fotografije v program Adobe Illustrator sem za obdelavo le-te
uporabila program Adobe Photoshop, kjer sem sliko najprej ločila od ozadja, nato pa
ji še ustrezno prilagodila parametre svetlosti ter barvne nasičenosti.
Na levi strani ovitka sem se odločila za ponovno uporabo fotografskega elementa, ki
dopolnjuje krožnik s testeninami Tagliatelle.
Ker gre za vrsto testenin, ki so izdelane z dodatki jajc, sem se odločila za uporabo
fotografije jajca v kombinaciji z moko.
Desno stran ovitka sem zapolnila s silhueto vilic s testeninami »Tagliatelle«, katero
sem prav tako najprej ročno izrisala na list papirja, jo nato pretvorila v digitalno obliko
ter jo v programu Adobe Illustrator vektorizirala s pomočjo orodja »Live Trace Tool«.
V spodnjem delu ovitka so tudi v tem primeru trije ključni podatki o količini testenin,
času kuhanja ter o predvidenem številu porcij za dano količine testenin. Za zunanje
krake ovitka sem uporabila isti vzorec, le da sem tokrat uporabila kombinacijo
oranžno-rumene barve.
Notranji del ovitka sem izkoristila podobno kot pri Rigatonih, le s spremembo
fotografskega elementa v osrednjem delu ovitka ter z novimi podatki in deklaracijo o
izdelku.

Slika 17: Zunanja stran ovitka za jajčne testenine »Tagliatelle«
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Slika 18: Notranja stran ovitka za jajčne testenine »Tagliatelle«

Po zaključenem oblikovanju ovitka sem oblikovala še škatlo. Spremembe v primerjavi
s prvo so le v uporabi dveh novih fotografij, ki se prav tako povezujeta s sloganom
»Že 58 let skrbimo za vaše zadovoljstvo«. To sta fotografiji mladega srečnega para.
Dno škatle sem izkoristila še za ostale potrebne informacije, ki so že opisane pri
predhodno izdelanih embalažah.
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Slika 19: Škatla za jajčne testenine »Tagliatelle«

Sledila je še prilagoditev zadnje embalaže za jušne testenine »Taglierini«. Princip
oblikovanja je bil podoben prejšnjima. Tudi tukaj sem pričela s preoblikovanjem
ovitka. Največjo vizualno spremembo sem ustvarila s spremembo barvne
kombinacije v zlato-rumeno. Tudi tukaj najdemo bistvene spremembe v osrednjem
delu zunanjega ovitka, kjer sem kot glavni grafični element uporabila fotografijo
krožnika s testeninami »Taglierini«. Tudi to fotografijo sem predhodno obdelala v
programu Adobe Photoshop.

30

Tako leva kot desna stran ovitka sta bili namenjeni dopolnitvi osrednjega elementa,
krožnika s testeninami »Taglierini«.
Ker gre za jušne testenine, sem na levi strani ovitka združila fotografijo lesene žlice s
korenčkom, ki je kot dodatek obvezna sestavina dobre juhe. Fotografije sem obdelala
po predhodnih postopkih. Desno stran ovitka sem zapolnila s silhueto posodice s
soljo, prav tako še en obvezen dodatek, ki spada k pripravi juhe. Posodico sem
najprej izrisala, nato pa digitalizirala in prenesla v program Adobe Illustrator kot že v
prejšnjih primerih.
Zunanjim krakom ovitka sem spremenila barvo vzorca v skladu z začetno barvno
kombinacijo – zlato-rumeno. V osrednjem delu notranjega ovitka sem spremenila
fotografski element ter dodala nove podatke o izdelku in novo deklaracijo.

Slika 20: Zunanja stran ovitka za jušne testenine »Taglierini«
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Slika 21: Notranja stran ovitka za jušne testenine »Taglierini«

Prilagoditi sem morala še zadnjo škatlo, pri čemer ni bilo večjih sprememb v
primerjavi s prejšnjimi postopki. Ponovno sem uporabila dve novi fotografiji, ki sem ju
enačila s sloganom »Že 58 let skrbimo za vaše zadovoljstvo«. Za škatlo
»tradicionalnih« jušnih testenin sem izbrala fotografiji srečnega starejšega para.
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Slika 22: Škatla za jušne testenine »Taglierini«

3.3.2 Tipografija
Embalaže, ki sem jih izdelala, vsebujejo tri črkovne vrste.
Za naslov sem uporabila dekorativno črkovno vrsto »Depressionist 3 Revisited
Regular«. Pisava je zaradi svojega unikatnega videza primerna izključno za pisanje
naslovov.
Depressionist 3 Revisited Regular
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Slika 23: Pisava »Depressionist 3 Revisited«
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Za zapis imena skupine testenin sem uporabila črkovno vrsto, ki spada med
prostoročne kurzivne pisave. Ker je sama po sebi elegantna, da takšen izgled tudi
sami embalaži.
Great Vibes Regular
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z
a b c č d e f g h i j k l m n o p r s š t u v z ž
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Slika 24: Pisava »Great Vibes Regular«

Črkovna vrsta, ki sem jo uporabila za zapis največjega dela besedila – deklaracijo, je
linearna pisava »Calibri«. Pisava je zaradi svojih čistih linij zelo čitljiva in primerna
tako za pisanje daljših besedil kot tudi naslovov. Uporabila sem krepko in svetlo
različico te črkovne vrste.
Calibri Bold
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z
a b c č d e f g h i j k l m n o p r s š t u v z ž
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Slika 25: Krepka različica pisave »Calibri Bold«

Calibri Light
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z
a b c č d e f g h i j k l m n o p r s š t u v z ž
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Slika 26: Svetla različica pisave »Calibri Light«
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3.3.3 Barva
Pomembno je, da se že na prvi pogled opazi, da izdelki pripadajo isti blagovni
znamki, hkrati pa se mora embalaža med seboj tudi ločiti. To sem poleg uporabe
različnih grafik, dosegla še z uporabo različnih barv.
Spodaj so prikazane primarne barve v CMYK in RGB vrednostih, ki sem jih uporabila
za določeno vrsto testenin. Za dosego ostalih barvnih odtenkov sem slednje le
svetlila ali spremenila njihov način mešanja.

CMYK = 2, 72, 82, 0

CMYK = 4, 36, 84, 0

CMYK = 15, 30, 95, 0

RGB = 238, 107, 64

RGB = 240, 170, 68

RGB = 220, 175, 51

Poskušala sem izbrati barve, ki bi bile med seboj skladne, a hkrati tudi dovolj
različne, da ne bi prišlo do zamenjave s katero izmed ostalih dveh embalaž.
Izbor barv sem naredila na podlagi naslednjih sklepov:
Rumeno – oranžna: Jajčne testenine
Kot že samo ime testenin pove, gre za jajčne testenine, zato sem izbrala barvo, ki
asociira na jajčni rumenjak – rumeno. Da pa ta ne bi bila preveč vsiljiva, sem jo
kombinirala z odtenki oranžne in dobila barvo, ki se lepo poistoveti z vrsto jajčnih
testenin.
Zlato – rumena: Jušne testenine
Barvna kombinacija, ki sem jo uporabila za jušne testenine, je na osnovi zlate barve,
katero sem kombinirala z odtenki rumene, da sem se približala barvi juhe, obenem
pa tudi skladnosti in povezanosti s prejšnjo barvno kombinacijo.
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Skrbelo me je, da bi bila nastala barvna kombinacija preveč podobna barvi za jajčne
testenine, a sem se z ustreznim izborom barve uspela temu izogniti.
Rdeče – oranžna: Durum testenine
Glede na vrsto testenin durum, ki so izdelane brez dodatka jajc in ne vsebujejo
holesterola, bi bila temu primerna zelena ali modra barva, saj gre za testenine, ki
nagovarjajo k zdravemu življenju, kar pa je običajno nakazano z omenjenima
barvama.
V tem primeru sem se odločila, da se pri izboru barve ne oziram na vrsto testenin,
temveč na barvo samo in z izbiro te barve doprinesem k skladnosti preostalih dveh
embalaž. Izbrala sem rdeče-oranžno barvno kombinacijo, ki sovpada z ostalima
dvema embalažama. V primeru uporabe modre ali zelene barve bi skladnost izničila.

3.4 IMPLEMENTACIJA EMBALAŽE NA IZDELEK
S pomočjo programa Adobe Photoshop sem ponazorila izgled nove embalaže v 3D
obliki.

Slika 27: Nova embalaža za testenine v 3D obliki
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3.5 TISK
Izdelke sem natisnila s tehniko digitalnega tiska. Za izdelavo škatle je bil uporabljen
300-gramski premazni karton Gardamat. Škatla je potiskana enostransko, ovitki pa
so tiskani obojestransko, na 150-gramski, premazni papir Lumiart. Proces izdelave
embalaže v fazi dodelave zahteva poleg razreza še zgibanje ter lepljenje, ki sem ju
za primer diplomske naloge prilagodila tako, da sem le-to opravila lastoročno.

Slika 28: Natisnjeni izdelki
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3.6 PAKIRANJE EMBALAŽE ZA TRANSPORT IN SKLADIŠČENJE
Za izdelane embalaže sem zaradi posebne trikotne oblike predvidela še transportno
embalažo. V mojem primeru pakiranje izdelkov brez izgub prostora ne bo mogoče,
saj oblika sama po sebi ni tako racionalna, kot bi bila navadna kvadratna ali
pravokotna škatla, česar sem se v določeni meri zavedala že v samem začetku
izdelave. Kljub temu sem poskušala transportno embalažo izdelati s čim večjim
izkoristkom prostora.
Za pakiranje takih embalaž sem si zamislila škatlo iz kartona (trislojna lepenka) v
obliki pravokotnika. Vanjo sem postavila trikotnike v ležečem položaju, tako da so
skupaj tvorili obliko šesterokotnika. Na njihovi količini sem gradila z dodajanjem
trikotnikov v višino, drug na drugega (Slika 30).
Za pakiranje durum, jajčnih in jušnih testenin sem določila velikost transportnih
škatel, njihovo maso ter količino izdelka, ki bi ga škatla vsebovala. Podatke svojih
izračunov sem zabeležila v spodnjih preglednicah.
Število pakiranih izdelkov bi lahko poljubno večali ali manjšali glede na potrebe
distribucije.
Za pakiranje desetih škatel nam tako ostane skupaj še za dve škatli neizkoriščenega
prostora, kar predstavlja 16,6 %.

Slika 29: Embalaža za transport testenin
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Preglednica 1: Mere transportne embalaže za durum testenine

DURUM
TESTENINE

DOLŽINA

ŠIRINA

VIŠINA

KOLIČINA

MASA

70,0 cm

39,8 cm

20 cm

30 kos (10x3)

15 kg

Preglednica 2: Mere transportne embalaže za jajčne testenine

JAJČNE
TESTENINE

DOLŽINA

ŠIRINA

VIŠINA

KOLIČINA

MASA

82,0 cm

47,6 cm

27,5 cm

30 kos (10x3)

7,5 kg

Preglednica 3: Mere transportne embalaže za jušne testenine

JUŠNE
TESTENINE

DOLŽINA

ŠIRINA

VIŠINA

KOLIČINA

MASA

82,0 cm

47,6 cm

27,5 cm

30 kos (10x3)

7,5 kg
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA
V diplomski nalogi je bila načrtovana in kasneje tudi realizirana prenova linije
embalaž za testenine podjetja Mlinotest d. d.
Med raziskavo slovenskega trga testenin sem tam večinoma zasledila le embalaže v
klasičnih pravokotnih škatlah ali plastičnih vrečkah. To je bil povod za izdelavo
embalaže v neobičajni trikotni obliki. Z izdelavo takšne embalaže, sem namreč želela
doseči večjo izpostavljenost izdelka na trgovinskih policah, predvsem pa prikazati, da
je embalaža lahko izdelana na način, ki uporabniku v veliki meri olajša rokovanje z
vsebino izdelka.
Zavedam se, da izdelava takšne embalaže v končni fazi pomeni izgubo prostora in
da bi bila izdelava embalaže v obliki pravokotne škatle veliko bolj ekonomična glede
na izkoristek materiala pri sami izdelavi škatle in tudi pri postavitvi na trgovinske
police. Prav tako omenjena oblika embalaže narekuje slabši izkoristek prostora pri
pakiranju izdelkov v transportne škatle. Vendar se je bilo za uresničitev zadane
naloge potrebno odločiti med obliko, ki bo zanimivejša, ali obliko, ki bo zlasti po svoji
strukturi bolj ekonomična.
Za prevoz oziroma skladiščenje takšne embalaže sem predvidela transportne škatle
ter izdelala izračun o neizkoriščenem prostoru, ki bi nastal pri pakiranju.
Veliko sem razmišljala tudi o najustreznejši postavitvi embalaž v omenjene škatle, da
bi čim bolj izkoristila dani prostor. V primeru moje embalaže je najučinkovitejšo
rešitev predstavljalo pakiranje v ležečem položaju, ki narekuje obliko šesterokotnika.
Poleg tega sem embalažo oblikovala z dodano funkcionalnostjo, pri kateri sem z
dodatnim zavihkom embalaži omogočila ponovno zapiranje in odpiranje brez rezanja
ali trganja škatle. Pri izdelavi omenjene funkcionalnosti bi kot težavo izpostavila
iskanje pravega materiala za izdelavo, na katerem bi lahko brez dodatnih problemov
izdelala želeno funkcionalnost. Poleg tega mi je nekaj težav pri izdelavi embalaže za
testenine povzročala tudi oblika jajčnih testenin »Tagliatelle«, zaradi katerih sem
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morala večkrat prilagoditi velikost okenca do te mere, da so rezanci brez problema
zdrsnili skozi odprtino.
V diplomskem delu je bil skupaj s prenovo oblike embalaže posodobljen tudi njen
grafični koncept, ki je vseboval fotografske elemente in grafične vložke, ki so
doprinesli k sodobnejšemu izgledu embalaže.
Vsekakor se z izdelavo takšne embalaže zavedam, da bi bil izdelek zaradi posebne
oblike ter dodane funkcionalnosti tudi nekoliko dražji, pri čemer se spet srečam s
predhodno izpostavljenim problemom med ekonomičnim in zanimivejšim izdelkom.
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5 ZAKLJUČEK
V diplomskem delu sem ugotovila, da mora biti oblikovalec pri izdelavi embalaže
pozoren na veliko dejavnikov. Oblikovanja embalaže se je treba lotiti premišljeno in
usmerjeno, s pravilno izbiro materialov, oblik in dimenzij. Hkrati pa mora oblikovalec
poznati njeno ciljno skupino, ozadje proizvajalca in trenutne trende.
Na trgovinskih policah se pogosto srečujemo z embalažo, ki je na prvi pogled lepa, a
to še ne pomeni, da je vedno tudi praktična za uporabo.
S to embalažo sem kupcu omogočila enostavno rokovanje pri odpiranju in zapiranju
embalaže, hkrati pa poskrbela še za posodobitev njenega grafičnega koncepta.
Rezultat mojega obsega dela predstavlja prenovljena oblika linije embalaž za
testenine pod imenom »Mlinotest«, ki vključuje dodano funkcionalnost

ter

posodobljen grafični koncept. Dodana funkcionalnost omogoča enostavno odpiranje
in ponovno zapiranje embalaže. Izdelana embalaža je predstavljena na 3D modelu in
hkrati tudi natisnjena. Izdelala sem tudi načrt za izdelavo prilagojene embalaže za
testenine »Spaghetti« po principu, ki je prav tako temeljil na dodani funkcionalnosti
ter neobičajni obliki.
Embalaži sem zaradi njene kompleksne strukture predvidela tudi načrt za izdelavo
transportne škatle. Transportna škatla je izdelana tako, da izdelku znotraj nje
omogoči popolno stabilnost pri transportu.
Žal izkoristek materiala in tudi prostora pri pakiranju ni najbolj optimalen, saj gre za
dokaj kompleksno obliko embalaže. Izkoristek materiala bi lahko izboljšala s samo
spremembo oblike embalaže, kar pa bi spet vodilo k embalaži, ki narekuje
pravokotno oziroma kvadratno obliko.
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7 PRILOGE
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PRILOGA A1
Ovitek za testenine »Rigatoni« 1

Priloga slika 1: Osrednja stran zunanjega ovitka za testenine »Rigatoni«
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PRILOGA A2
Ovitek za testenine »Rigatoni« 2

Priloga slika 2: Osrednja stran notranjega ovitka za testenine »Rigatoni«
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PRILOGA A3
Krak ovitka za testenine »Rigatoni« 1

Priloga slika 3: Levi krak notranjega ovitka za testenine »Rigatoni«

PRILOGA A4

Krak ovitka za testenine »Rigatoni« 2

Priloga slika 4: Desni krak notranjega ovitka za testenine »Rigatoni«
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PRILOGA A5
Škatla za testenine »Rigatoni«

Priloga slika 5: Zunanja stran škatle za testenine »Rigatoni«

49

PRILOGA B1
Ovitek za testenine »Tagliatelle« 1

Priloga slika 6: Osrednja stran zunanjega ovitka za testenine »Tagliatelle«
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PRILOGA B2
Ovitek za testenine »Tagliatelle« 2

Priloga slika 7: Osrednja stran notranjega ovitka za testenine »Tagliatelle«
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PRILOGA B3
Krak ovitka za testenine »Tagliatelle« 1

Priloga slika 8: Levi krak notranjega ovitka za testenine »Tagliatelle«

PRILOGA B4
Krak ovitka za testenine »Tagliatelle« 2

Priloga slika 9: Desni krak notranjega ovitka za testenine »Tagliatelle«
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PRILOGA B5
Škatla za testenine »Tagliatelle«

Priloga slika 10: Zunanja stran škatle za testenine »Tagliatelle«
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PRILOGA C1
Ovitek za testenine »Taglierini« 1

Priloga slika 11: Osrednja stran zunanjega ovitka za testenine »Taglierini«
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PRILOGA C2
Ovitek za testenine »Taglierini« 2

Priloga slika 12: Osrednja stran notranjega ovitka za testenine »Taglierini«
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PRILOGA C3
Krak ovitka za testenine »Taglierini« 1

Priloga slika 13: Levi krak notranjega ovitka za testenine »Taglierini«

PRILOGA C4

Krak ovitka za testenine »Taglierini« 2

Priloga slika 14: Desni krak notranjega ovitka za testenine »Taglierini«
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PRILOGA C5
Škatla za testenine »Taglierini«

Priloga slika 15: Zunanja stran škatle za testenine »Taglierini«
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