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POVZETEK
Likovno-teoretični del diplomske naloge predstavlja nastanek elementov celostne
graﬁčne podobe. Opisane so tudi pomembne lastnosti, ki jih podjetje potrebuje za
dobro poslovanje in trženje.
V sami diplomski nalogi je poudarek tudi na plezanju, ki se navezuje na naravo
obravnavane blagovne znamke Na Fleš, katere izdelki so namenjeni za uporabo pri
plezanju. Posebna pozornost pa je namenjena analizi in raziskavi CGP blagovnih
znamk na področju plezanja.
Likovno-praktični del predstavlja oblikovanje nove in hkrati tudi prve CGP lastne
blagovne znamke Na Fleš.
V empiričnem delu diplomske naloge je predstavljena učna priprava za osnovno
šolo, ki se navezuje na graﬁčno oblikovanje.
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SUMMARY
CORPORATE GRAPHIC IDENTITY BRANDS IN THE FIELD OF CLIMBING
The theoretical part of the dissertation represents the emergence of elements of the
corporate graphic identity. It describes the important attributes that enterprise needs
for good business and marketing.
The dissertation is focused also on climbing, which represent the nature of the brand
Na Fleš (eng. On Flash), whose products are intended for use in climbing. Special
attention is given to the analysis and research of the corporate graphic identity brands
in the ﬁeld of climbing.
Practical part represents the creation of a new and at the same time also the ﬁrst
corporate graphic identity of my own brand Na Fleš.
In the pedagogical part of the dissertation is presented lesson plan for elementary
school, which is related to graphic design.
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UVOD
Opredelitev problema
Celostna graﬁčna podoba (CGP) je danes običajno osnova in začetek uspešnega
razvoja vsakega podjetja, organizacije, festivala ali prireditve. Ko na trg vstopamo z
novim izdelkom ali storitvijo, je zelo pomembno, da ga/jo dobro promoviramo in
predstavimo, ter si tako zagotovimo uspešno prodajo.
Predmet raziskovanja v diplomski nalogi je celostna graﬁčna podoba blagovnih
znamk s področja plezanja. Problematiko bom naslovila s treh zornih kotov.
V likovno-teoretičnem delu bom raziskala CGP blagovnih znamk na področju
plezanja ter analizirala konkretne primere tovrstnih blagovnih znamk. Zelo
pomemben del vsakega podjetja ali organizacije in njihovih produktov (izdelkov) je
vizualna podoba, s katero se predstavlja ciljni publiki oz. kupcem, saj s tem poskrbi za
prepoznavnost, unikatnost, profesionalnost, kvaliteto podjetja, ki ga predstavlja. Z
dobro oblikovano CGP podjetje stremi k dobremu delovanju ter poslovanju v
prihodnosti. To velja tudi za organizacije na področju plezanja, kjer me bo posebej
zanimalo, kako se njihov CGP razlikuje glede na nekatere parametre (npr. glede na
izdelke, ki jih različna plezalna podjetja izdelujejo; glede na velikost podjetja, glede na
ﬁlozoﬁjo podjetja ipd.).
Na osnovi teoretične analize bom nato v likovno-praktičnem delu oblikovala CGP
lastne blagovne znamke s skrbno izbranim imenom »Na Fleš«, ki izdeluje unikatne
izdelke za uporabo na področju plezanja. Predstavila bom ﬁlozoﬁjo svoje blagovne
znamke ter svoj produkt oz. unikatni izdelek, iz katerega bom tudi izhajala pri
oblikovanju CGP. Predstavila bom njegov namen, uporabnost, ciljno potrošniško
skupino ipd. (na primer: Večina izdelkov moje lastne znamke so vrečke za magnezij,
ki se uporabljajo izključno samo pri plezanju v suhi skali oz. pri dvoranskem plezanju.
Plezanje je šport, ki v Sloveniji in tudi v svetu postaja vse bolj priljubljen. Mnogim je
ﬁnančno dosegljiv, predstavlja pa tudi svobodo, igrivost, izziv, druženje, umik v
naravo… In prav ti pojmi so vodilo za CGP, ki ne sme biti preresna, enolična,
dolgočasna.) Na osnovi tega bom oblikovala oz. izbrala temeljne elemente CGP:
ime, barvo, tipograﬁjo/črkopis, slogan… in pa tudi različne aplikacije na katerih se
podjetje oz. blagovna znamka predstavlja: vizitke, dopisni material, nalepke, letaki,
embalaža, izgled službenega vozila…
Tretji del diplomske naloge predstavlja empirični del. Na osnovni šoli bom pri
likovnem pouku izvajala ure, pri katerih bodo učenci oblikovali logotip namišljenega
podjetja ali neke dejavnosti. Zaradi narave teme, bom pouk izvajala v višjih razredih
OŠ, v katerih učenci že razmišljajo o svoji prihodnosti/poklicu.

1

Cilji
Likovno-teoretični cilj je raziskati in analizirati CGP blagovnih znamk s področja
plezanja.
Likovno-praktični cilj je oblikovati CGP lastne blagovne znamke »Na Fleš«, ki
deluje na področju plezanja.
Empirični cilj je v učnem procesu likovnega dela preizkusiti zmožnost učencev
9. razreda za oblikovanje logotipa in ovrednotiti uspešnost učencev.
Raziskovalna vprašanja oziroma hipoteze
Kakšne so tržne in likovne značilnosti CGP blagovnih znamk na področju
plezanja. Ali obstajajo med njimi razlike glede na parametre: različnost
izdelkov, velikost podjetja, ﬁlozoﬁja podjetja ipd?
o Manjša podjetja v plezalni industriji se osredotočajo le na nekaj
produktov, zato je tudi njihova CGP bolj speciﬁčna in izhaja iz produkta.
Medtem, ko večja podjetja izdelujejo več različnih produktov in je zaradi
tega njihova CGP bolj posplošena in ne kaže tolikšne povezanosti s
produkti.
o CGP podjetij, ki delujejo na področju plezalnih oblačil, se pravi na
področju mode, je bolj sproščena, svobodna. CGP podjetij, ki se
ukvarjajo s tehničnimi pripomočki za plezanje pa je resnejša, strožja.
Raziskovalna metoda
V teoretičnem delu diplomske naloge bom uporabila deskriptivno in primerjalno
analitično metodo. S prvo bom opisala dejstva, procese in pojave na področju CGP s
pomočjo strokovne literature domačih in tujih avtorjev, z drugo pa bom analizirala
CGP različnih podjetij, ki delujejo na plezalskem področju, ter jih primerjala med
seboj. Pri zbiranju podatkov bom uporabila predvsem javno dostopne vire na
svetovnem spletu. V raziskavo bom zajela: dvajset različnih podjetij, ki delujejo na
področju plezanja. Nekatera se ukvarjajo s tehničnimi pripomočki za plezanje, drugi
delujejo na modnem področju.
V empiričnem raziskovalnem delu bom izvedla učne ure ter likovno nalogo. Nastala
likovna dela bom z učenci ovrednotila in analizirala.
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I. TEORETIČNI DEL
1. OPREDELITEV POJMA VIZUALNE KOMUNIKACIJE IN
GRAFIČNO OBLIKOVANJE
Vizualne komunikacije
Izraz »komunikacije« uporabljamo kot okrajšavo za obsežno množico
dvodimenzionalnega materiala, ki ima pomembno vlogo v modernem življenju. Te
dvodimenzionalne medijske oblike prodorno vplivajo na pozitivni in negativni način:
lahko informirajo, usmerjajo, vplivajo, razvnamejo, vnašajo zmedo in bes.
Vsakodnevno se tako srečujemo z velikansko množico različnih znakov, oglasov in
družbenih sporočil. Nekatere podobe so stalne (npr. ulični znak), a mnogo večji delež
komunikacij je kratkotrajnih (npr. časopisi, oglaševalski materiali). (Heskett, 2011, 65)
Graﬁčno oblikovanje
Graﬁčno oblikovanje pomeni likovno ustvarjanje vidnih sporočil. Vizualno sporočilo
ali vizualna komunikacija nagovarja določeno skupino ljudi in ji nekaj sporoča. Pri tem
se vsebina sporočila, oblikovana v tekstu, likovno povezuje s slikovnim sporočilom.
Likovna podoba tipografskih črk in slikovni material morajo torej predstavljati likovno
in vsebinsko enotno sporočilo. Vizualna komunikacija je oblikovana z namenom, da
jo bo videlo več ljudi, kar pomeni, da je povezana s tehnologijami razmnoževanja ali z
drugimi možnostmi prenašanja sporočil preko novejših komunikacijskih medijev.
(Šuštaršič, 2007, 93)
Razvoj graﬁčnega oblikovanja
Razvoj graﬁčnega oblikovanja ima daljšo zgodovino. Njegove zametke lahko
povezujemo z razvojem pisave kot osnovne zgodovinske komunikacijske pridobitve
in z razvojem knjige. Oblikovne kvalitete knjige so že v obdobju pred uporabo tiska
opredeljevali: umetniško oblikovane platnice, knjižno slikarstvo ali iluminacija,
kaligraﬁja, inicialke, premišljeni proporci med polnimi in praznimi površinami pri
oblikovanju strani, proporcionalna in oblikovna razmerja med naslovi, podnaslovi in
glavnim tekstom... Kljub bogati zgodovini umetniško oblikovanih rokopisov ima
vizualna komunikacija svoje speciﬁčne zakonitosti, ki so se pričele jasneje
opredeljevati šele z razvojem tiska v Evropi.
Graﬁčno oblikovanje je torej funkcionalno vezana, dokaj mlada dejavnost. Šele
razvoj tiska je omogočil, da so se poleg knjige razvile se mnoge druge oblike
vizualnega sporočanja. V 19. st. so se z oblikovanjem plakatov pričeli ukvarjati tudi
vrhunski slikarji (npr. Henri Toulouse-Lautrec). Posebno vlogo v graﬁčnem
oblikovanju ima fotograﬁja, ki je tudi dokaj mlado likovno področje. Danes smo vsak
dan priče novim tehnološkim možnostim, ki jih ponujajo novi mediji, kot sta internet in
televizija. (Šuštaršič, 2007, 94)

3

Graﬁčni oblikovalec
Graﬁčni oblikovalec je najsplošnejši izraz, pojavil se je v dvajsetih letih 20. stoletja in
označuje tistega, ki se ukvarja z dvodimenzionalnimi podobami. (Heskett, 2011, 66)
Poslanstvo, ki ga danes opravlja graﬁčni oblikovalec je, da ustvari komunikacijo
(poster), s katero obvešča ljudi o nekem novem razvoju na določenem področju. In
zakaj tega ne počne umetnik namesto oblikovalca? Zato, ker se oblikovalec spozna
na tiskovine in tehnike, ki se danes uporabljajo, in uporablja oblike in barve z njihovim
psihološkim pomenom.
Oblikovalec je umetnik današnjega časa, ne zato, ker je genij, ampak, ker želi
povezati umetnost in ljudi, zato, ker se ima zmožnost odzvati na povpraševanja, ki ga
od njega zahteva družba v kateri živi, ter zna rešiti oblikovni problem. (Munari, 2008,
32-33)
Oblikovalec je nad vsemi, je kreator. Ni izoliran. Biti mora seznanjen z ne oblikovnimi
problemi, kot z reklamiranjem, prodajo, distribucijo in še posebno s produktom, ki ga
sam oblikuje. Na kratko, ne more narediti nekaj za podjetje, če ne razume delovanja
podjetja. (Lippincott, 2004, 44)
Graﬁčno oblikovanje je torej funkcionalno vezana likovna dejavnost, ki vključuje tako
usmerjevalno funkcijo kot tudi razpoznavno funkcijo, ki omogoča izpostavljanje
enkratnih lastnosti, to je identitete naročnika. Naloge graﬁčnih oblikovalcev, pri
katerih prevladuje predvsem razpoznavna funkcija ali funkcija identitete, so na primer
oblikovanje grba, monograma, zaščitnega znaka, vizitke, exlibrisa, ovojnega papirja,
pisemske glave, etikete in vse celostne podobe podjetja, organizacije. Naloge, pri
katerih pa prevladuje predvsem usmerjevalna funkcija, so: kažipot, prometni znak,
vabilo, letak... Seveda se pri mnogih vizualnih komunikacijah funkciji identitete in
usmerjanja dokaj enakovredno prepletata, na primer pri oblikovanju prospekta,
knjižnega ovitka, ovitka plošče, plakata. (Šuštaršič, 2007, 94)

4

2. CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA ORGANIZACIJE
Ker vizualna sporočila delujejo bolj likovno enotno in komunikacijsko bolj učinkovito,
če jih povezuje skupna identiteta in tako tudi skupna likovna govorica, je najbolje, če
so zasnovana v okviru celostnih podob, ki po načelu kontinuitete ustvarjajo podobo
(imidž) določene dejavnosti. Pojem celostna podoba se nanaša torej na celostno
zasnovano vizualno podobo nekega podjetja, prireditve, ustanove. K oblikovanju
celostne podobe sodi serija oblikovalskih nalog, ki jih povezuje enotna likovna
govorica: barva, enotno izpeljana oblika, izbira tipografskih črk...
Skupina vizualnih komunikacij, ki so povezane v celostno podobo in jih povezuje
enoten likovni jezik, so lahko na primer zaščitni znak ali logotip ter njune aplikacije,
ovojni papir, oglas, koledar, vizitka, pisemski papir, kuverta in še mnoge druge
rešitve, ki so povezane z ustvarjanjem vizualne podobe neke organizacije. Pri
ustvarjanju celostne podobe sodelujejo skupine strokovnjakov, ki raziskujejo tržišče
in njegove zakonitosti, ter graﬁčnemu oblikovalcu pred začetkom njegovega dela
podajo osnovne smernice za njegovo delo. (Šuštaršič, 2007, 95)
Referenčni trikotnik (slika 1)
Referenčni trikotnik vzpostavlja odnose med organizacijo, njenim imidžem in
celostno graﬁčno podobo kot ključnimi stvarmi, ki odločajo o ekvivalentni menjavi
izdelkov, storitev ali idej, ki jih ustvarjajo organizacije. Vsaka organizacija (če to hoče
ali ne) ima svojo identiteto, imidž v očeh ljudi iz svojega notranjega ali zunanjega
okolja in simbolni identitetni sistem.

IMIDŽ
predstavlja
posameznika
o organizaciji

IDENTITETNI SISTEM
simbolna raven (CGP)
izdelki, storitve,
vedenje itd.
na simbolni ravni

ORGANIZACIJA
realna identiteta
outputi, objekti,
subjekti, vedenje

Slika 1: Referenčni trikotnik
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Realna identiteta organizacije
Realna identiteta organizacije je to, kar organizacija je: njena zgodovina in razvoj,
stavbe, stroji in naprave, zaposleni s svojimi kompetentnosti, način organiziranosti in
vodenja, vedenje zaposlenih znotraj in zunaj organizacije, delovni postopki in rituali.
V realno indentiteto organizacije sodijo izdelki, storitve ali ideje, ki jih organizacija
uresničuje z njihovimi tehnološkimi in psihološkimi vrednostmi vred.
Poslanstvo, vizija, ﬁlozoﬁja, cilji, strategije in politike, kvaliteta ali odsotnost tega so
pomemben, če ne že kar bistven del realne indentitete organizacije. (Repovš, 1995,
17)
Glavna ideja vizije je sila, ki vodi organizacijo. Je to, kar organizacija je, za čemer
stoji, v kaj verjame. Pogosto je organizacija, ki je vpletena v razvoj nove identitete,
bolj zaskrbljena o tem kaj lahko postane, kot pa o tem kaj sploh je. V temu smislu je
vizija ustvarjena iz ambicij, ki izhajajo iz glavne ideje. Ampak vizija mora biti unikatna.
Vse organizacije so unikatne tudi če so produkti/storitve, ki jih izdelujejo/ponujajo več
ali manj enake, kot tiste, ki jih izdelujejo/ponujajo tekmeci. (Olins, 1999, 10)
Identiteta podjetja je materialna v svojih ﬁzičnih dokazih ali pa nematerialna, ko gre
na primer za vedenjske lastnosti zaposlenih ali prisotnost motivacijskih dejavnikov.
Je manifestacija vsega, kar organizacija je, za čemer stoji in kamor gre. Z njo se
organizacija identiﬁcira in razlikuje od drugih, vzpostavlja svojo notranjo kulturo in jo
ohranja z vsakim zaposlenim. (Repovš, 1995, 17)
Imidž
Prevladuje razumevanje, da je imidž mentalna podoba oz. predstava o podjetju, ki si
jo ustvari posameznik. Gre za zaznave oz. vsoto ali niz prepričanj, razpoloženj in
vtisov, ki jih ima posameznik o objektu, in ki nastajajo v mislih opazovalcev, ko
razmišljajo o podjetju ali njegovi ponudbi. Imidž je večkrat opredeljen kot takojšnja
mentalna predstava, ki jo ima posameznik o organizaciji.
Imidži namreč niso stabilni in se spreminjajo glede na referenčni okvir opazovalca. Ti
vtisi so lahko točni ali zmotni, resnični ali izmišljeni. Imidž je sestavljen iz objektivnih in
subjektivnih, pravilnih in morda tudi napačnih predstav, stališč in izkušenj
posameznika o določenem objektu. Mentalne podobe namreč nastajajo iz
neposrednih ali posrednih izkušenj in so lahko racionalne ali iracionalne, pravilne ali
napačne.
Prvi korak pri doseganju želene podobe je torej prepoznavnost podjetja. Šele potem,
ko dosežemo visoko prepoznavnost imena podjetja, lahko nadalje gradimo
korporativno podobo. Sledi nedvoumno prepoznavanje podjetja s strani
posameznika, ki pa ga še vedno lahko spremlja nejasen imidž o podjetju. Po
prepoznavanju oziroma sposobnosti priklica je čas za doseganje domačnosti in bolj
kot posameznik podjetje pozna, bolj izdelan imidž ima o njem. Velja tudi, da so tisti, ki
podjetje bolje poznajo, podjetju tudi bolj naklonjeni. (Podnar, 2011, 133)
Tržno komuniciranje, oglaševanje, ki ga izvaja organizacija, sproža dražljaje, ki
oblikujejo, utrjujejo ali spreminjajo imidž organizacije pri predstavnikih različnih
javnosti.
V imidžu tiči psihološka vrednost izdelkov, storitev, idej in njihovo pozicioniranje. Od
tega je odvisna tudi pravica do visoke ali nizke cene izdelkov, storitev ali idej. Le
imidž, ki ustreza realni identiteti organizacije, bo omogočil pravično menjavo med
organizacijo in potrošniki. Pri dobrem ali preslabem imidžu bosta na škodi potrošnik
ali pa organizacija. (Repovš, 1995, 18)

6

Simbolni indentitetni sistem
Simbolni indentitetni 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. Simbolni indentitetni sistem na posreden način
predstavlja organizacijo, ustvarja o njej impresijo, mnenje, imidž, ne da bi bili v
neposrednem stiku z elementi njene realne identitete. Govori o njej, ne da bi jo videli,
slišali, otipali, okusili ali kako drugače zaznali njeno realnost. (Repovš, 1995, 21)
Identiteta znamke mora biti pristen izraz organizacije - njihove edinstvene vizije, cilji,
vrednosti, osebnosti. Design in sporočila izhajajo iz osebnosti in predvidevanj o
prihodnosti podjetja. Design mora biti ustrezen za podjetje, za ciljni trg, ter za poslovni
sektor v katerem deluje. (Wheeler, 2003, 20)
Kadar odnosi med referenčnimi točkami: realno identiteto, 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,
od tega, kar organizacija je, bo organizacija težko in z le 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, ideje.
Simbolna identiteta, ki je lažna in ne kaže prave slike vrednosti organizacije, bo
organizaciji izoblikovala neustrezen imidž. S tem ji bo zmanjšala ali pa preveličala
ceno. Oboje vodi v poslovne težave. (Repovš, 1995, 22)
Simboli so izjemno močni. Delujejo kot vizualni sprožilci, ki delujejo veliko hitreje in
eksplozivnejše kot besede.
Veliko je takšnih, ki zmotno verjamejo, da je glavni element, ki razlikuje blagovno
znamko od konkurenčnih, njena identiteta, ne vidijo pa, da ni identiteta sama tista, ki
razlikuje blagovno znamko od ostalih, temveč so proizvodi in storitve tisti, ki blagovni
znamki dajejo konkurenčno prednost. Zato nekatera podjetja praktično ne ponujajo
nikakršne oprijemljive prednosti pred konkurenco, razlikovanje gradijo zgolj na
identiteti blagovne znamke, ki jo želijo ustvariti z oglaševanjem. Za dolgoročen uspeh
pa se morajo podjetja osredotočiti na dejanske koristi in dodano vrednost, ki jo lahko
ponudijo svojim potrošnikom. Identiteta blagovne znamke je lahko pri tem zgolj v
pomoč pri komuniciranju med podjetjem in potrošniki in nikakor glavni element
razlikovanja. (Olins, 1999, 11)
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3. NAČRTOVANJE CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE (slika 2)

Slika 2: Potek projekta snovanja in izvedbe CGP podjetja
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a) Faza raziskave-analitična stopnja
Namizno raziskovanje
Pri namiznem raziskovanju raziskovalci zbirajo že obstoječe informacije, ki so v pisni
obliki. Sem sodijo strokovna literatura ter informacije, zbrane iz različnih virov znotraj
ali pa zunaj organizacije, ki je predmet raziskovanja. Zbiramo informacije vse od
nastanka organizacije, saj njena zgodovina in razvoj dobro pojasnjujeta
kompetentnost organizacije, v njej razvite rituale, ﬁlozoﬁjo in organizacijsko kulturo.
Inventarizacija komunikacijskih sredstev
V sleherni organizaciji je prisoten določen komunikacijski sistem, po katerem
potekajo komunikacije. Raziskovalci ga razberejo tako, da napravijo inventarizacijo
vseh komunikacijskih sredstev, ki v trenutku projekta v organizaciji obstajajo.
Raziskave in študije
Za vzpostavitev simbolnega identitetnega sistema organizacije je dobro opraviti še
vrsto raziskav in študij, ki pa bodo dobrodošle tudi pri načrtovanju drugih aktivnosti s
področja strateškega upravljanja in načrtovanja strateškega in taktičnega
marketinga organizacije.
Sklepno situacijsko poročilo
Opisuje realno identiteto organizacije, takšno kot smo jo dobili z opravljenim
analitičnim delom in raziskavami. V njem so kratki povzetki, pa tudi že mnenja in
poročila.
b) Strateške opredelitve
Strateško planiranje
V ciljni etapi strateškega planiranja z raziskovanjem prepoznamo: kulturo
organizacije, vizijo vodstva, poslanstvo organizacije in smernice, ki si jih je začrtalo
vodstvo organizacije na poti do svojih ciljev. V analitični stopnji strateškega planiranja
opravimo analizo situacije v organizaciji, z ustreznimi raziskovalnimi tehnikami
ugotavljamo prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti iz tržnega okolja
organizacije.
Poslanstvo organizacije
Poslanstvo je razlog za obstoj organizacije. Zaradi svojega poslanstva lahko
organizacija vstopa v menjalni proces s svojim okoljem, saj mu prinaša določeno
korist, ki je organizaciji priznana s plačilom vrednosti te koristi. Če organizacija
opravlja svoje aktivnosti, proizvaja izdelke, opravlja storitve ali uresničuje ideje, ki so
brez koristi za kogarkoli iz okolja, izgubi s tem svoje poslanstvo.
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Vizija organizacije
Vizija organizacije je to, kar se misli, da bo organizacija v prihodnosti. Ima dokončno
obliko stanja, ki si ga organizacija želi. Vizija je poboljšana, idealizirana slika o
bodočnosti realne identitete organizacije, kakršno morajo imeti upravljalci
organizacije in njeni zaposleni. Vizija je motivacija, ki žene zaposlene k boljšemu
delu, k spremembam s katerimi želijo doseči cilj – vizijo. (Repovš, 1995, 38-57)
Prepričljiva vizija efektivnega in strastnega vodje je temelj in inspiracija za najboljše
blagovne znamke. Nove ideje, podjetja, produkte in ponudbe so ustvarili
posamezniki, ki si imajo zmožnost predstavljati, česar drugi ne vidijo in vztrajajo pri
tistem, kar verjamejo, da je možno. (Wheeler, 2003, 17)
Filozoﬁja organizacije
Organizacija ima svojo ﬁlozoﬁjo, kadar opredeli etične, poslovne, moralne norme in
smeri svojega ravnanja.
Filozoﬁja organizacije je pomemben podatek, ki pomaga snovalcem simbolnega
indentitetnega sistema. Opredeljuje lastnosti likovnih struktur, ki jih mora vzpostaviti
oblikovalec, in predstavlja emotivno sporočilo simbolnega identitetnega sistema
organizacije. (Repovš, 1995, 58)
Politika blagovnih znamk
Najenostavnejši namen blagovne znamke, ki se je ohranjal verjetno skozi tisočletja,
je prepoznavanje določenega izdelka, storitve ali ideje, ki ima povsem samosvojo, v
nečem značilno tehnološko in psihološko vrednost, po kateri se razlikuje od
konkurenčnih izdelkov, storitev ali idej. Daleč v preteklost sega namen blagovne
znamke, da sporoča in brani lastništvo, avtorstvo ali izvor izdelkov in storitev.
(Repovš, 1995, 59-60)
Politika blagovnih znamk je načrt in opredelitev organizacije za to, kakšna bo
simbolna oprema njenih izdelkov, storitev ali idej. Simbolna oprema so značilne
oblike, barve imena, simboli, ilustracije, črkopisi in značilna kombinacija teh
elementov na izdelku ali storitvi in na vseh spremljajočih komunikacijskih sredstvih. S
simbolno opremo izdelek, storitev ali ideja označi svojo generiko, obljubo potrošniku,
psihološko pozicijo, razlikovalni status. Z njo se izdelek ali storitev opredeli za svoj
segment potrošnikov. Po simbolni opremi potrošniki izdelke, storitve ali ideje
zaznavajo, prepoznavajo, vrednotijo, gradijo imidž. (Repovš, 1995, 61)
V osnovi je namen blagovne znamke boljša prepoznavnost lastnika in njegovih
produktov. Širše pa unikatna in priljubljena osebnost podjetja, ki je odločno
predvidena v vsako prodajo in reklamno situacijo.
S ponavljanjem postane simbol, ki opazovalca takoj asociira na določen produkt ali
znamko. Dobra blagovna znamka nam pove o kvaliteti in deluje kot spominski
sprožilec. Skozi oblikovanje črkovnega vzorca, simbolov in barv, lahko izraža
značilnosti, kot so celovitost, moč, zanesljivost... (Lippincott, 2004, volume 2, 10)
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Ime organizacije/blagovne znamke
Ime, verbalni simbol organizacije, je najpomembnejša stalnica celostne graﬁčne
podobe organizacije. Postavlja se znotraj verbalnih in vidnih komunikacij
organizacije, ter se kot dražljaj pojavlja pogosteje in v vseh elementih simbolnega
identitetnega sistema, ne le v celostni graﬁčni podobi, ki sproža le vidne zaznavne
procese. (Repovš, 1995, 67)
Ime znamke podjetja ali produkta (izdelka ali storitve) je močno komunikacijsko
orožje, s katerim ohranjamo, gradimo ali spreminjamo njeno zaznavnost na trgu.
Torej, ime ni naključje, ampak je vedno dano z namenom. Navadno se izbira med
nekaj rešitvami, vsako ime pa naj bi nekaj posredno ali neposredno povedalo.
(Pompe, 2008, 75)
Dobro izbrano ime podjetja, produkta ali storitev je pomembno sredstvo kot tudi
gonilna sila. Najsi bo podjetje večnacionalno ali pa eno lastniško, ime direktno vpliva
na dojemanje blagovne znamke in posledično na njen uspeh. (Wheeler, 2003, 40)
Na ime in njegov nastanek torej vpliva vrsta dejavnikov, ki nas vodijo do prave
odločitve. Prava odločitev pa je tista, pri kateri izbrano ime opravi štiri glavne naloge:
 distancira (ustvarja drugačnost)
 karakterizira (daje pečat osebnosti)
 popularizira (ustvarja zapomljivost)
 pozicionira (postavlja na enkratno mesto) (Pompe, 2008, 76)
Kriterij za izbor imen
Ime mora biti:
 lahko berljivo
 lahko izgovorljivo (najraje v vsakem jeziku)
 nima nerazumljivih asociacij
 primerno, če se organizacija razširi na druga področja
 naj bo registrirano ali zaščiteno
 naj ne vsebuje datuma
 če je možno, naj se povezuje z aktivnostjo, ki jo izvaja podjetje
 naj bo unikatno
 naj pomeni nekaj, kar ustvarja močno vizualno asociacijo
 naj bo karizmatično
Vrste imen
Imena so lahko klasiﬁcirana v sledeče skupine:
1. ime posameznika ali posameznikov, največkrat iznajditelja podjetja, kot Ford,
Philips, Marks & Spencer
2. opisna imena kot British Airways ali General Motors
3. skrajšana imena kot Coco in Preussag
4. kratice kot na primer IBM, BP
5. imena, ki preprosto izgledajo in zvenijo unikatno in atraktivno, kot Kodak,
Viyella
6. konceptualna imena, to so imena, ki poskušajo dati občutek kaj bi želela biti,
kot na primer Jaguar, Accor (Olins, 1999, 56-57)
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Pozicijsko geslo (slika 3)
Pozicijsko geslo je na nek način opisni del osnovnih stalnic celostne graﬁčne podobe,
ki lahko pripomore, da je osnovno sporočilo imena in simbola organizacije še bolj
nedvoumno in enopomensko. (Repovš, 1995, 74-75)
Slogan v besedah opisuje identiteto blagovne znamke. V primerjavi z imenom in
logotipom slogan utrdi identiteto blagovne znamke, tako, da o njej pove še več.
(Vukasović, 2012, 282)

Slika 3: Pozicijski gesli

c) Oblikovalska zasnova celostne graﬁčne podobe
Živimo v času, ko smo obdani z znamkami. Kažejo se v vsakem vidiku našega
osebnega in profesionalnega prostora. Njihova unikatnost in različnost določata
njihov uspeh. Znamke vedno tekmujejo ena z drugo v svoji kategoriji in na neki
stopnji tekmujejo z vsemi znamkami, ki hočejo našo pozornost, našo zvestobo in naš
denar. (Wheeler, 2003, 22)
Vsaka blagovna znamka je unikatna rešitev na unikaten problem podjetja. Simbol,
barva, oblika, ki dela čudeže pri nekem podjetju je lahko popolnoma neprimerna za
drugo podjetje, četudi deluje na istem področju.
Prvič: vsako podjetje ima svojo posebno osebnost. Ekipa za oblikovanje v podjetju
mora odločiti o idealih in atributih, ki najbolje predstavljajo podjetje in njihove
produkte. Moramo pa tudi vedeti, katere negativne asociacije so povezane s
trenutnim izgledom podobe ﬁrme.
Drugič: premisliti, kakšno funkcijo bo nek znak igral. To bo pomagalo določiti stopnjo
abstrakcije, kar pomeni ali bo simbol slikoven, ali bo sestavljen iz črk. Oblikovanje naj
navdihujejo mediji in trgi, katerim je namenjen. Seveda mora biti vsaka blagovna
znamka prilagodljiva na vseh medijskih področjih. Narejena je tako, da je vizualno
efektivna tudi, ko je povečana, v črno-beli različici ali v barvi, na televiziji, na kuvertah,
tablah, avtomobilih, paketih... (Lippincott, 2004, 11)
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Vizualna podoba podjetja
Oblikovanje vizualne podobe oziroma komunikacij je proces ustvarjanja forme in
strukture vizualne informacije, od njene zadobitve, načrtovanja, osnutka, do končne
izvedbe, ki komunicira sporočilo. Pri tem ne gre samo za to, da želimo s celostno
podobo, kot jasnim in natančno strukturiranim sistemom reprezentacije, izraziti
obstoječo realnost identitete podjetja, temveč želimo prek celostne podobe
organizirati posameznikovo zaznavanje, razumevanje in občutenje, ter na to tudi
vplivati.
Gre torej za vizualno izjavo podjetja svojemu okolju o tem, kdo in kaj podjetje je, kako
vidi samega sebe, veliko pa ima opraviti s tem, kako okolje vidi podjetje. »Uspešen
indentitetni sistem vizualno loči in razlikuje podjetje od njegovih konkurentov.«
Vizualna podoba služi za doseganje nekaterih osnovnih ciljev:
1. V prvi vrsti gre za prepoznavnost in zapomljivost podjetja. Če podjetje s
svojimi značilnimi elementi izstopa, na ta način svojim deležnikom in drugim
naključnim opazovalcem olajša prepoznavnost in organizacijo signalov, ki jih ti
zaznavajo.
2. Prav tako ima vizualna podoba podjetja pomembno vlogo pri opominjanju
posameznika, da podjetje obstaja in deluje.
3. Vizualna podoba podjetja ima pomembno vlogo zlasti pri oblikovanju prvega
vtisa o organizaciji, ko se posameznik šele seznanja s podjetjem.
Pri snovanju vizualne podobe podjetja velja pravilo, da mora biti, kolikor je mogoče:
 enostavna, da bi bila tako močno zapomljiva
 edinstvena, da bi podjetje v očeh javnosti razlikovala od drugih
 estetsko trajna oziroma v duhu s časom, ne pa tudi modna, da bi bila
všečna daljši čas. (Podnar, 2011, 115-116)
Simbol in logotip organizacije
Simbol organizacije je najosnovnejša stalnica celostne graﬁčne podobe. Glede na
ostale likovne elemente, ki so razporejeni na likovnem ozadju, vzbuja največ
pozornosti. Naučeni smo, da ga priznavamo kot glavnega predstavnika realne
identitete organizacije na simbolni ravni.
Simbol se navadno pojavlja skupaj z značilnim zapisom imena, pogosto pa ga tvori
kombinacija imena in barve. Simbol imenujemo tudi znak in naj bi služil kot
prepoznavni element tudi brez branja, saj naj bi učinkoval asociativno na naš spomin,
ki ob videnju simbola prikliče tudi njegovo ime. (Pompe, 2008, 77)
Simbol blagovne znamke pomembno vpliva na premoženje blagovne znamke v očeh
porabnikov. V slikovni predstavitvi opozarja na bistvo blagovne znamke in se lahko
navezuje na več identitetnih značilnosti blagovne znamke ali pa se lahko osredotoča
le na razlikovalno, ki jo močno poudari. K simbolu blagovne znamke lahko prištevamo
geometrijske like, predmete, embalažo, logotipe, osebe, like iz risank, speciﬁčne
barve. (Vukasović, 2012, 280)
Nekatere zares velike multinacionalke niso nikdar v svoji zgodovini revolucionarno
spreminjale svoje simbolne identitete. Mnogi znaki podjetij, blagovnih znamk so skozi
desetletja doživljali spremembe, ki se niso niti dotaknile njihovih pomenskih
odtenkov. Takšni so Shell, Coca Cola, IBM itd. (slika 4)
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Slika 4: Evolucija Pepsijeve CGP in blagovne znamke

V okviru celostne graﬁčne podobe organizacije govorimo o graﬁčnem simbolu, ki
predstavlja realno ali želeno identiteto organizacije.
Simboli imajo lahko neskončno število oblik, barv in pojavnosti. Lahko so:
Tipografski simbol (slika 5) je črka kot lingvističen simbol ali pa sestavljenka iz več
črk. Pri takšnih simbolih ne vplivajo na oblikovanje pomenske strukture simbola le
likovne in barvne strukture, vanje vdirajo tudi iz besed izhajajoči pomeni, ki jih
zastopajo kombinacije črk.
Tipografski simbol je tudi logotip (ime organizacije, ki je zapisano z značilnimi črkami)
organizacije, ki je uporabljen v funkciji simbola organizacije in pa monogram
(začetnice imena podjetja zapisane z značilnimi črkami in so običajno izpisane
svobodno brez uokvirjanja) v funkciji simbola organizacije.

Slika 5: Tipografski simboli

Abstraktni simboli (slika 6) ne opisujejo tega kar reprezentirajo, vendar
simbolizirajo. Z drugimi komunikacijami jih bo treba še napolniti z ustreznimi pomeni,
to pa je tudi prednost abstraktnih simbolov. Z razvojem in spreminjanjem organizacij
je lažje spreminjati pomensko strukturo abstraktnega simbola, kot pa ikoničnega.

Slika 6: Abstraktni simboli
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Deskriptivni ali ikonični simboli (slika 7) so posnetki stvarnega sveta, ki
reprezentirajo stvari ali dejavnosti. Med seboj se bolj dosledno ločujejo. Njihova
pomenska struktura je stabilnejša, bolj dorečena in težje spremenljiva.

Slika 7: Deskriptivni ali ikonični simboli

Kombinirani simboli (slika 8) so kombinacije različnih vrst simbolov, ki se
strukturirajo v nov simbol. Najbolj pogosto se abstraktni simbol kombinira z logotipom
in oboje pomeni osnovne stalnice celostne graﬁčne podobe. (Repovš, 1995, povzeto
100-103)

Slika 8: Kombinirani simboli

Kreativno snovanje graﬁčnega simbola
Informacija-->inkubacija-->iluminacija
V fazi informacije mora dobiti oblikovalec čim več informacij o organizaciji, ki želi imeti
novo ali prenovljeno graﬁčno podobo, in o njenih povezavah z okolji.
V fazi inkubacije oblikovalec razmišlja o odnosih med zbranimi informacijami, ki se
grupirajo na različnih miselnih nivojih in prehajajo iz ene informacijske gmote v drugo;
vsaka od njih je oplemenitena s stališči in ostalimi vedenjskimi lastnostmi oblikovalca.
Iluminacija je rojstvo ideje. V danem trenutku je oblikovalec prepričan, da je našel
rešitev, prav tisto najbolj pričakovano. Ideja sicer je izoblikovana, dokončna,
neponovljiva, vendar ni nujno, da bo kot simbol tudi ustrezna, skladna s strateškimi
izhodišči. Morda se bo moral oblikovalec vrniti v inkubacijo, v informacijske gmote z
novimi domislicami, na pot do nove iluminacije. (Repovš, 1995, povzeto 103-104)
Ključne lastnosti dobrih simbolov so:
Učnost: simbol je naučen, kadar ga lahko takoj prikličemo v spomin in ga lahko
opišemo in narišemo natančno do vseh podrobnosti.
Prepoznavnost je lastnost simbola, ki se meri s časom, ki je potreben, da simbol
prepoznamo v množici drugih simbolov ali vidnih dražljajev.
Dober simbol ima veliko razlikovalnost. Sestavljen je iz likovnih struktur, ki ga močno
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razlikujejo od ostalih simbolov. Takšen simbol ima v sebi nove, neobičajne likovne
kvalitete in likovne odnose.
Berljivost je ključna pozitivna lastnost tipografskih graﬁčnih simbolov.
Referenčnost simbola je njegova sposobnost, da predstavlja stvari, dogodke, ideje.
(Repovš, 1995, povzeto 105-106)
Črkopis in tipograﬁja (slika 9)
Tipi črk sodijo med najosnovnejše zidake oblikovanja, tipograﬁja - oblikovanje in
sestavljanje črkovnih vrst - pa je osnovna veščina pri ustvarjanju odtisnjenih podob.
Oblika črke je lahko namenjena jasnosti, komuniciranju z največjo možno
koristnostjo, lahko pa je zelo ekspresivna ali pomenljiva. Uvedba računalnikov je
odprla vrata izjemno širokemu razponu črkovnih vrst, oblikovalcem pa posledično
omogočila raziskovanje primerov in raznih zgodovinskih obdobij in geografskih
območij ter seveda sodobnejših formatov. (Heskett, 2011, 71)
Ko govorimo o črkah, s katerimi zapišemo ime blagovne znamke, ne moremo mimo
dejstva, da vsaka pisava odslikava lastnosti in da črke, iz katerih je sestavljeno neko
ime, vzbujajo določene občutke. Stisnjene črke ne obetajo dolgoročne stabilnosti,
debele črke ne ustrezajo sredstvom za hujšanje. Prav tako je pomembna tudi
berljivost črk in razmiki med črkami, uporaba velikih ali malih črk, odprtosti imena ali
vpetosti v okvir. Značilne črke poleg imena izražajo osebnost znamke. (Pompe, 2008,
78)

Slika 9: Značilna tipograﬁja

Barva (slika 10)
Barve neverjetno vplivajo na človeka. Barvne vizualne zaznave so v stalni interakciji z
vsemi drugimi, speciﬁčno različnimi zaznavami. Zaradi te interakcije človek barve
navadno »nespeciﬁčno« dojema oziroma doživlja. (Trstenjak, 1996, 404) Barve tako
lahko same prek svojih ﬁzikalnih lastnosti in ﬁzioloških učinkov različno vplivajo na
človeka, ga delajo veselega ali žalostnega. (Trstenjak, 1996, 458) Določen del
barvnega spektra nas pomirja, drugi nas vznemirja. Mnogo subtilnejše stvari pa se
dogajajo, kadar naredimo določene barvne kombinacije. Barvna koda je tako močan
element, da lahko, če jo blagovna znamka zelo močno poudarja in z njo komunicira,
ljudje začnejo to barvno kodo enačiti z znamko. (Pompe, 2008, 79)
Zelo važna je barva s svojim simbolično motivacijskim vplivom zlasti v sodobni tehniki
reklame. Tudi barva je simbol, ki kaže in človeku odpira zanimanje za določene
predmete. Pri znanih, tradicionalnih reklamnih napisih in etiketah je ravno tradicija in
z njo že ustaljena barva in oblika postala že simbol zase s tako močno ustaljeno
motivacijsko silo, da je nenadomestljiva. (Trstenjak, 1996, 483)

Slika 10: Značilna barva
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4. PODJETNIŠTVO IN TRŽENJE
a) Podjetništvo
Inovativnost in podjetje
Zakaj je inovativnost za podjetje tako pomembna?
Vse več vodilnih mož v podjetjih je prepričanih, da so njihov najpomembnejši kapital
ljudje, ljudje s svojim znanjem, izkušnjami in ustvarjalnostjo. Vendar pa je med
znanjem in izkušnjami na eni strani in ustvarjalnostjo na drugi pomembna razlika.
Tako znanje kot izkušnje so sorazmerne z vloženim časom in denarjem. Več kot lahko
investiramo, več znanja si lahko kupimo. Bogata gospodarstva si lahko privoščijo
večje naložbe v šolanje ljudi. Ustvarjalnost pa je v veliki meri neodvisna od vloženih
sredstev. Zato za slovenska podjetja ustvarjalnost pomeni edino bližnjico za
dohitevanje najuspešnejših tekmecev. (Likar, 2002, 75)
Načinov, kako priti do idej, je mnogo. Porajajo se med delom, slučajno nam padejo na
pamet v trenutku, ali pa se do rešitve dokopljemo postopno. Ideja se lahko porodi med
sanjami in dnevnimi sanjarjenji, na koncertu in drugje, lahko pa kreativnost
spodbujamo tudi načrtno. (Likar, 2002, 17)
Ustvarjalnost in inovativnost v podjetništvu
Bolj ustvarjalni so posamezniki, pri katerih prevladuje notranja spodbuda nad
zunanjo. Proces ustvarjalnega mišljenja zatorej pomeni proces uresničevanja novih
zamisli. Resnica je, da ideje po večini prihajajo iz izkustvenih spoznanj. Toda
izkustvena spoznanja še niso garancija za ustvarjalno razmišljanje in nove ideje.
Okrog nas je veliko ljudi, ki znajo naštevati dejstva, ne znajo pa stvari izpeljati.
Ustvarjalen način razmišljanja razvija sposobnost raziskovanja novih idej in
manipuliranja z lastnim znanjem ter izkušnjami. Velja pravilo: »Vedno razmišljaj
drugače kot drugi?« (Likar, 2002, 115)
Podjetniška ideja
Pri večini podjetnikov okrog nas pride po skrivnih poteh, po navadi pa izhaja iz njih
samih. Do idej, kot sami trdijo, največkrat pridejo po naključju. Ideje se pojavljajo pri
delu, pri vsakodnevnih hobijih, pri vsakodnevnem opazovanju pojavov in problemov
okrog nas, posebna pozornost je usmerjena tudi v nepredvidljive dogodke. (Likar,
2002, 117)
Podjetniško delovanje
Vsako iskanje primernih, ustvarjalnih, inovativnih idej je lažje, če vemo, kaj iščemo.
Nekatere so predrage v smislu razvoja, zahtevajo drago tehnologijo, oblikovanje,
posebna dovoljenja, druge ideje imajo lahko zelo majhen dobičkonosen potencial ali
pa so bolje razvite pri konkurenčnih podjetjih. Splošno razmišljanje o dobrih
podjetniških idejah je nesmiselno. Nekatere ideje so preprosto unikatne in inovativne,
saj so izšle iz posameznika in njegovega talenta.
Podjetniške lastnosti, ki so najpogosteje omenjene pri uspešnih podjetnikih so:
 Močna želja po uspehu, rasti in dosežkih
 Pripadnost ideji in podjetniški priložnosti
 Ustvarjalno in inovativno razmišljanje
 Vztrajnost pri reševanju problemov
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Sposobnost prepričevanja drugih
Sposobnost obvladovanja negotovosti in tveganja
Samozavest in samozaupanje
Nenehna optimistična naravnanost
Sposobnost timskega dela
Motiviranost za doseganje rezultatov
Samostojnost in neodvisnost (Likar, 2002, 120)

Tržna znamka
Tržna znamka je skupek vtisov, občutij in znanja, ki si ga kupec oziroma uporabnik
ustvari o določenem produktu na trgu. Ta skupek vtisov sestavljajo obljube znamke
(funkcionalne lastnosti, pričakovane emocije, izkušnje) ter koristi znamke, kot so
njene razlikovalne prednosti, njena osebnost, njen namen, njena vizija in njeno
povezovanje z vrednotami. Ti elementi znamke tvorijo zgodbo znamke, ki jo ta
pripoveduje svojim uporabnikom. Bolj kot si uporabniki želijo biti del te zgodbe,
močnejša je ta znamka in večji je njen tržni uspeh.
Znamkam, ki se pojavijo na trgu in s prodajo pridobijo svojo vrednost, pravimo tržne
znamke. Te delimo na korporativne (podjetje, organizacija, institut, društvo...) in
blagovne znamke, ki se delijo na izdelčne in storitvene. (Pompe, 2008, 67)
Blagovna znamka (slika 11)
Blagovna znamka je posrednik med kupcem in ponudnikom. Če lahko za produkt
rečemo, da s svojimi lastnostmi zadovoljuje povsem otipljive in na zunaj prepoznavne
potrebe, potem za blagovno znamko velja, da jo potrošnik kupuje tudi zato, ker
izpolnjuje potrošnikove čustvene potrebe, vrednote ter prepričanja in se v takih
primerih lahko z njo poistoveti. (Pompe, 2008, 68)
Dober primer tega kaže blagovna znamka Red Bull, ki svojo podobo ne ustvarja na
samem produktu oziroma na kvaliteti produkta, ampak na tem kaj naj bi ta produkt
predstavljal. Kot pravi Mateschitz: “Red Bull ni le pijača, je način življenja“. (slika 12)

S ČUTILI
ZAZNAVNO
POLJE
ZNAMKE

ime
logotip, znak
tržne komunikacije

razumski dejavniki
S ČUTILI
NEZAZNAVNO
POLJE
ZNAMKE

čustveni dejavniki
zastopane vrednote
kultura

Slika 11: Vidnost in nevidnost blagovne znamke
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Blagovna znamka porabnikom posreduje informacije o poreklu izdelka in njegovem
proizvajalcu. Trženjske aktivnosti proizvajalca in porabnikove izkušnje z blagovno
znamko zmanjšujejo tveganje pri nakupu izdelka, skrajšajo in pocenijo sam nakupni
proces. Porabniki zaupajo blagovni znamki in ji ostajajo zvesti, v zameno pa
zahtevajo maksimiranje lastne funkcije koristnosti prek učinkovitosti, cene, promocije
in distribucije izdelka. (Vukasović, 2012, 270)

Slika 12: Aplikacije blagovne znamke Red Bull

Vpeljava nove znamke
Je proces, ki se lahko začne v trenutku, ko je postavljena vizija produkta, ko so jasnic
iljni potrošniki in trgi, ko se ve, kateri distribucijski kanali bodo uporabljeni in koliko
investicijskih sredstev je predvidenih za zagon znamke. (Pompe, 2008, 80)
b) Trženje
Trženjski splet moramo razumeti, kot ves trud, usmerjen v to, da bo produkt prišel do
potrošnika na način, da ga bo ta kupil in potem kupoval še naprej. Pravzaprav gre za
ustvarjanje in vzdrževanje idealne slike, ki jo vidi potrošnik, ne da bi se tega sploh
zavedal. Njegova pričakovanja zadevajo tako področje kakovosti in ustreznosti
produkta kot tudi njegovo ceno, način, na katerega mu je produkt dostopen, ter način
s pomočjo katerega mu je predstavljen. (Pompe, 2008, 87)
Umeščanje blagovne znamke in produkta
Umeščanje se pravzaprav prične z razlikovanjem ponudbe podjetja od ponudb
konkurence in to na takšen način, da potrošnikom ponudijo večjo vrednost od
konkurence. Blagovna znamka se na določenem trgu lahko razlikuje od konkurence v
samem proizvodu, servisni storitvi, tržnih poteh, zaposlenih ali zunanji podobi.
Podjetje ponavadi izbere strategijo, kako bo umestilo blagovno znamko na trg. Kadar
pa se zgodi, da enako ali podobno strategijo izbere več različnih podjetij, je potrebno
poiskati novo osnovo za razlikovanje od konkurentov. Podjetje mora svojo ponudbo
prikazati drugačno, jo razlikovati od konkurence z ustvarjanjem in poudarjanjem
edinstvenega skupka koristi, ki bo pritegnil potrošnike v določenem segmentu. (Kotler
& Armstrong, 2004, 259)
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Vizije o produktu brez dejanj bodo sanje, dejanja za produkt brez vizije pa noči brez
spanja. Marketinški načrt odgovori na vprašanje, kako bomo prišli tja, kamor so
usmerjeni naši cilji. Tržnik se na podlagi analize prednosti, slabosti, priložnosti in
groženj, tehnologij, lastnih virov, kompetenc, človeških virov, kategorije, konkurence
in splošnih tržno-socialno-političnih gibanj začne odločati o tem, kje na trgu so
njegove priložnosti in kako jih bo dosegel.
Vse te analize podjetju in/ali tržni znamki omogočijo, da spozna svoj dejanski položaj
in položaj konkurence. Na tej podlagi določi želeno pozicijo in poišče načine, kako bi
jo dosegel. (Pompe, 2008, 166)
Pri ponujanju izdelka za kupca je pomembno:
1. Izdelek je pomemben iz vseh svojih vidikov, ker vpliva na potrošnikovo
percepcijo in nakupne namene. Z njim se porabniki srečujejo z blagovno
znamko. Vsebuje oprijemljive in neoprijemljive lastnosti, kot so videz,
pakiranje, otip, vonj, kakovost, funkcionalnost, velikost, blagovna znamka.
2. Cena je za potrošnika stroškovni element. Cena je pogosto eden
najpomembnejših odločitvenih vidikov, vendar ni edini. (Pompe, 2008, 89)
Prodajna cena mora biti pravilno oblikovana, ne sme biti ne prenizka, ne
previsoka. Pri oblikovanju cene je treba upoštevati stroške, povpraševanje,
konkurenco, predpise in javno mnenje. (Vergelj, 1991, 28)
3. Prodajne poti in lokacije najlažje opišemo s parafrazo znamenitega stavka:
pripeljati in ponuditi predmet trženja na pravo mesto ob pravem času z
minimalnimi stroški. Živimo v časih, ko je ponudba velika in ko ima potrošnik
vse na dlani. Želeni produkt bo kupil tam, kjer je zanj najbolj primerno. (Pompe,
2008, 90)
Delijo se na neposredne (osebni stiki, pošta, telefonski pogovori, elektronska
oblika) in posredne (prek tretje osebe - distributerji, uvozniki, trgovske verige).
Več kot bo tržnih poti, dražji bo praviloma izdelek na policah. (Vukasinović,
2012, 221)
4. Tržne komunikacije so vsi načini, kako komuniciramo s potrošnikom.
Komuniciramo lahko neposredno s kupci ali pa prek posrednikov, kot so
najrazličnejši mediji in komunikacijski kanali. Sem spadajo oglaševanje,
pospeševanje prodaje, neposredno trženje, dogodki, osebno trženje, internet.
(Pompe, 2008, 90)
Pravilno izbran način komunikacije v veliki meri omogoča, da podjetje doseže
želene cilje, kot sta na primer dvig stopnje zvestobe porabnikov in vpliv na
zaznano vrednost blagovne znamke izdelka. (Vukasinović, 2012, 230)
5. Ljudje so nekako vedno vpleteni v proces izvajanja trženja, ne glede na to, ali
so v stiku s kupcem ali ne. (Pompe, 2008, 90)
Konkurenca
Konkurenčnost je zdrava za trg, potrošnike in razvoj. Je pa stresna za podjetnike,
menedžerje in tržnike. Zmanjševanje konkurenčne ogroženosti je ena od
prednostnih nalog vsakega tržnika. Bolj kot se tržnik oddalji od teh, ki mu dihajo za
ovratnik, laže bo dosegel marketinški cilj. (Pompe, 2008, 171)
Strategija trženja
Bistvo strategije trženja je »biti boljši in drugačen od konkurentov in to pri tistih
značilnostih, ki so za ciljno skupino pomembne«.
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Strategija trženja je sestavni del strategije podjetja. Ustvarjanje dolgoročnih
konkurenčnih prednosti na trgu z razvojem novih izdelkov, osvajanjem novih
porabnikov in novih trgov, ustvarjanjem pozitivne podobe podjetja in doseganjem
načrtovanega dobička, so cilji strategije trženja. Bistvo uspešne strategije trženja je
biti boljši od konkurentov v odnosu do ciljnih skupin. (Vukasinović, 2012, 214-317)
Možnosti za opredelitev primerne trženjske strategije:
1. strategija nizkih stroškov - praviloma so stroški v fazi predstavitve izdelka ali
storitve oziroma blagovne znamke višji od doseženih tržnih cen in se pokrijejo
šele pri določenih prodanih količinah. Večje so prodane količine, večje je tudi
pokritje stroškov. Poleg tega pa imata proizvodnja in distribucija vedno več
izkušenj, zato novi pristopi prinašajo večjo produktivnost: v proizvodnji prihaja
do tehničnih in logističnih izboljšav, poveča se specializacija, vpeljujejo se
boljši in cenejši materiali, proizvodnja se standardizira...
2. strategija diferenciacije produktov - tisti tržniki, ki delujejo po načelu
drugačnosti, prodajajo v glavnem kakovost in ne nizke cene. Trgu ponujajo
nekaj posebnega in tako lahko zaračunavajo premijske cene (najvišjo, ki jo
kupci priznavajo).
3. strategija segmentacije - segmentno usmerjeni tržniki so specialisti, ki se
usmerjajo le na dele trga, da se čim bolj približajo uresničevanju želja in potreb
izbranim potrošnikom ter se izognejo konkurentom, ki so osredotočeni širše ali
drugam. (Pompe, 2008, povzeto 171-181)
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5. PLEZANJE IN MODA
a) O Plezanju
Plezanje je ena od naravnih oblik gibanja, pri katerem se premikamo navzgor, kvišku,
ali tudi navzdol, pomagajoč si z nogami in rokami. Kot rekreacija (ko želimo doseči
nedostopno mesto, ali za svoj užitek) in strokovno, kot del dejavnosti, kot so
vzdrževanje struktur ali vojaške operacije. Plezanje je mogoče v zunanjem svetu ali
znotraj po umetnih strukturah.
Plezanje lahko glede način izvajanja razvrstimo v štiri podzvrsti:
Alpinizem
 skalno plezanje
 ledno plezanje
 plezanje snežno-lednih smeri
 plezanje kombiniranih smeri – drytooling

Športno plezanje


plezanje po umetnih stenah



plezanje v naravnih plezališčih

Balvansko plezanje


plezanje na umetnih balvanskih stenah



plezanje na naravnih balvanih

Urbano plezanje


plezanje po urbanih objektih



rekreacijsko plezanje po drevesih (slika 28)

Glede na način napredovanja plezanje delimo na:
 Prosto plezanje se imenuje način plezanja, pri katerem plezalec uporablja za

napredovanje (plezanje navzgor, prečenje, sestopanje) samo svojo moč,
znanje, naravne razčlembe (oprimke, stope, poči,...) ter trenje, ki ga omogoča
skala oziroma stena. Vsi tehnični pripomočki (klini, vponke, zatiči, metulji,...)
služijo izključno za varovanje. Prosto plezanje je edini dovoljeni način plezanja
pri športnem plezanju, v zadnjem času pa prevladuje tudi v alpinizmu.
 Tehnično plezanje je način plezanja, pri katerem si plezalec pri vzponu

pomaga z vsemi tehničnimi pripomočki, pri takem načinu plezanja je dovoljeno
praktično vse. V nasprotju s prostim plezanjem, kjer plezalec za napredovanje
uporablja le svoje roke in noge, pripomočki pa služijo le za varovanje, se lahko
plezalec pri tehničnem plezanju na primer povleče za klin, stopi nanj ali uporabi
kakšen drug tehnični pripomoček. V glavnem se tehnično plezanje odvija v
plezalnih smereh, v katerih bi bilo prosto plezanje izjemno težko ali celo
nemogoče, bodisi zaradi pomanjkanja skalnih razčlemb ali velike previsnosti
stene.
 Solo plezanje ali soliranje je način plezanja, kjer plezalec pleza brez

soplezalca. Obstajajta dva načina solo plezanja: samovarovanje z uporabo
samozatezne naprave, ali prosto soliranje, ki je opravljeno brez varovanja.
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Prosto soliranje predstavlja najčistejši način plezanja, vendar pa je obenem
tudi najnevarnejši. V večini primerov plezalci poznajo plezane smeri, ter so le
te precej pod njihovimi dejanskimi zmožnostmi.
Plezalna oprema
Obsega vso opremo, ki je potrebna za varno in uspešno plezanje. Ta se razlikuje
glede na zvrst plezanja in okolje v katerem plezanje poteka. Poleg plezalne opreme k
opremi plezalca spada še primerna obleka, obutev, hrana in pijača.
ALPINIZEM
Alpinizem sestavlja več različnih dejavnosti, praktično pa zajema vsa področja
plezanja. V osnovi ga lahko razdelimo na zimski in letni alpinizem.
Letni alpinizem (slika 13) zavzema plezanje večraztežajnih skalnih smeri. Načini
napredovanja pri plezanju so različni, v zadnjem času prevladuje prosto plezanje,
poznamo pa tudi tehnično plezanje. Smeri so lahko različno opremljene, klasični
alpinizem zagovarja sprotno nameščanje varovanja oziroma odklanja nameščanje
svedrovcev v stene. Poznamo tudi daljše smeri, opremljene s svedrovci, kar pa
spada pod športno plezanje.

Slika 13: Letni alpinizem

Slika 14: Zimski alpinizem

Zimski alpinizem (sliki 14 in 16) lahko v grobem razdelimo na plezanje snežnolednih in kombiniranih smeri, ledno plezanje, alpinistično smučanje in deskanje.
Delno spada pod zimski alpinizem tudi turno smučanje in pristopi na vrhove (v
zimskem času). Plezanje snežno-lednih in kombiniranih smeri se velikokrat prepleta
z lednim plezanjem (slika 15), saj se v daljših smereh pogosto pojavljajo ledni deli.
Kombinirano plezanje predstavlja skalne odseke v snežno-lednih smereh. Plezajo se
lahko s klasično tehniko (prosto ali tehnično) ali z drytoolom (plezanje s cepini in
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derezami).

Slika 15: Ledno plezanje

Slika 16: Zimski alpinizem

Osebna plezalna oprema
Osebna plezalna oprema so plezalniki, vrečka za magnezij, plezalni pas, vponka z
matico, prva pomoč.
V alpinizmu spada zraven še čelada, plezalno kladivo, najlonski trakovi, pomožne
vrvice.
Pri zimskih vzponih v osebno opremo spadajo navadno še dereze, dva cepina,
lavinska žolna, lavinska sonda ter lopata (slika 17).
Oprema za varovanje
Sem spada plezalna vrv, varovalni pripomočki, sistemi. V neopremljenih smereh se
za varovanje uporabljajo klini, zatiči, metulji. V zimskem alpinizmu se za varovanje
uporabljajo ledni vijaki, snežne sablje, deadman. Pri tehničnem plezanju se poleg
tega uporabljajo žemarji, plezalne lestve, hudičevi krempeljci, bakrene glavice.
Oprema za bivakiranje
Oprema za bivakiranje se spreminja glede na predvideno lokacijo bivaka ter čas v
letu. Tako lahko k opremi za bivakiranje prištejemo bivak vrečo, folijo, spalno vrečo,
podlogo za ležanje, gorilnik, posodo za kuhanje, čelno svetilko, portaledge...
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Slika 17: Tehnična oprema za zimsko plezanje

ŠPORTNO PLEZANJE
Športno plezanje (sliki 18 in 19) se je najprej razvilo kot smer alpinizma, šele kasneje
se je izoblikovalo v samostojno športno panogo. Plezanje, ki je nekdaj veljalo za
izjemno nevarno dejavnost, je z razvojem v športno plezanje postalo zelo popularno.
Glavni vzrok je v tem, da je športno plezanje z razvojem opreme postalo relativno
varna dejavnost.

Slika 18: Športno plezanje

Slika 19: Športno plezanje
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Plezanje poteka v naravnih plezališčih ali umetnih stenah. Plezališča so navadno
nizke, lahko dostopne in ne krušljive stene, včasih tudi samo balvani (nizki skalni
bloki). Umetne stene so nizke (bolder stene), kjer se ne uporablja vrvi ali visoke, kjer
veljajo ista pravila kot v plezališču. Na umetnih stenah se odvijajo tudi (skoraj) vsa
tekmovanja.
Pleza se po plezalnih smereh. Plezalna smer je navidezno določen pas v steni, kjer
poteka vzpon plezalca. Smeri so zavarovane z varovalnimi klini (svedrovci), ki služijo
varovanju, obenem pa nakazujejo približen potek smeri. Dolžine smeri so različne, od
nekaj metrov, po navadi pol raztežaja (35 m), lahko pa tudi več raztežajev. Smer
opremi opremljevalec smeri, ki namesti varovalne kline in sidrišče. Smer navadno
tudi prvi prepleza, poimenuje ter predlaga oceno težavnosti.
Obstaja več različnih zvrsti športnega plezanja:


»klasično« športno plezanje - športno plezanje v nizkih stenah, plezališčih
(slika 20)



balvansko plezanje - na balvanih in spodnjih delih sten



športno plezanje v visokih stenah - odvija se v smereh, daljših od enega
raztežaja, pogoj je, da so smeri ustrezno varovane s svedrovci in urejenimi
varovališči (slika 21)

Zgodovina prostega in športnega plezanja
Po drugi svetovni vojni so alpinisti plezali večinoma tehnične smeri. Tako je bilo ob
pomoči »pretiranega« števila klinov preplezanih veliko previsnih sten. To je plezanje
prignalo do absurda, saj so si smeri postajale vse bolj podobne in dolgočasne,
plezanje pa je postajalo stereotipno in monotono. Alpinisti so kmalu ugotovili, da to ni
najbolje za razvoj alpinizma oziroma plezanja nasploh, zato so se začeli nagibati k
načinu, ki so ga iz ZDA prinesli najboljši plezalci - to je bil tako imenovani »clean
climbing« (čisto plezanje). Medtem, ko so na eni strani alpinisti »clean climbing«
pojmovali bolj kot način, da se med plezanjem ne poškoduje stene, pa se je na drugi
strani začel razvijati povsem nov način skalnega plezanja, imenovan »free climbing«
ali prosto plezanje.
Prosto plezanje se je razvilo ob koncu devetnajstega in v začetku dvajsetega stoletja.
Takrat se je pozornost alpinistov preusmerila s čistih prvenstvenih vzponov na vrhove
in s smeri po grebenih in lažjih stenah na plezanje dotlej še ne preplezanih
vzhodnoalpskih sten. Prvi poskusi v teh strmih stenah so bili na Bavarskem,
Tirolskem in v italijanskih Dolomitih. Skoraj hkrati pa se je prosto plezanje razvijalo v
peščenjakih ob reki Labi in na balvanih pariškega parka Fontainebleu ter onkraj
Atlantika.
Športno plezanje se je razvilo iz prostega plezanja in je najvarnejša oblika prostega
plezanja. Gre za podobno dejavnost, morda je razlika le v tem, da se športno pleza
večinoma v nižjih stenah in krajših plezalnih smereh oziroma na urejenih plezališčih
ter na tekmovanjih, na umetno postavljenih stenah, pri čemer je za varnost največkrat
poskrbljeno s posebnimi vijaki - svedrovci, ki zdržijo tudi več sto kilogramov
obremenitve.
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Slika 20: »Klasično« športno plezanje

Slika 21: Športno plezanje v visokih stenah

Razvijati se je začelo v labskih peščenjakih Češke in Vzhodne Nemčije, v Bolgariji, v
70-ih pa še v ZDA, Franciji, –Zahodni Nemčiji in Angliji. V ZDA so v prvih letih plezali
predvsem s sprotnim nameščanjem varoval, kot so zatiči in metulji; zatikali so jih v
skalne razpoke in razčlembe, da bi ob morebitnem padcu preprečili telesne
poškodbe. V Evropi so v začetku osemdesetih let dvajsetega stoletja klasične kline
nadomestili svedrovci. Urejati so začeli varna naravna plezališča, namenjena
izključno športnemu plezanju. Smeri so tako postajale varnejše, varovanje
preprostejše, težavnostna stopnja se je zvišala, športno plezanje in zanimanje zanj
pa sta se začela razvijati tako bliskovito, kot so pričakovali le redki.
Oprema pri športnem plezanju (slika 22)
Plezalna oprema športnega plezalca obsega plezalne čevlje (plezalnike), vrečko za
magnezij, enodelni plezalni pas, enojno plezalno vrv dolžine okoli 70 metrov in
debeline med 9,5 in 10,5 mm, komplete, varovalne pripomočke (ploščica, grigri).
Plezalna čelada se uporablja v plezališčih, kjer je večja verjetnost padajočega
kamenja. Oprema mora biti ustrezno testirana, kar zagotavljajo UIAA in/ali CE
varnostni testi.

Slika 22: Tehnična oprema za športno plezanje
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BALVANSKO PLEZANJE
Balvansko plezanje (sliki 23 in 25) ali balvaniranje, v slengu tudi bolderiranje (iz
angl. izraza bouldering), je plezanje brez vrvi na balvane, ki praviloma niso višji od
doskočne višine, zato pri padcih navadno ne pride do resnih poškodb. Balvansko
plezanje se običajno izvaja na velikih balvanih, umetnih balvanih, izvajajo pa ga tudi
na večjih stenah ali celo stavbah.

Slika 23: Balvansko plezanje

Slika 24: Balvansko plezanje »high ball«

Balvansko plezanje je plezalni slog, kjer je poudarjena moč ter dinamika gibanja in ne
toliko vzdržljivost, ki je sicer značilna za športno plezanje. Pri balvaniranju se plezalec
osredotoča predvsem na posamezne gibe ali pa na kratka zaporedja gibov.
Balvanske smeri se imenujejo problemi, ker je narava balvanskega plezanja pogosto
kratka, nenavadna in podobna reševanju problema. Včasih ti problemi vključujejo
tudi nekatere umetne omejitve ali zaporedja gibov, kjer so oprimki »izven meja«.
Da bi zmanjšali možnost poškodbe pri padcu, se plezalci redko povzpnejo višje od 3
do 5 metrov. Plezanje nad 7 metri nad tlemi običajno označujejo kot prosto soliranje,
čeprav take vzpone lahko označijo tudi kot high-ball balvanske probleme (slika 24).
Za varovanje plezalci uporabljajo posebne blazine, imenovane crash-pad, ki ublažijo
sile ob padcu. Ponavadi plezalca varuje tudi varujoči; njihova naloga je s pomočjo rok
usmeriti morebiten padec na blazino.
Balvansko plezanje postaja vedno bolj priljubljeno; nekatere telovadnice imajo
posebne stene za balvaniranje (slika 26), v tujini pa se pojavljajo tudi plezalne
telovadnice, namenjene izključno balvanskemu plezanju. Tega športa se dandanes
lotevajo tako otroci kot tudi odrasli. Nekatere študije so pokazale, da mladi plezalci,
zaradi svojih mladostniških pomanjkljivosti (višina in moč), razvijejo celo boljše
plezalske veščine kot odrasli.
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Slika 25: Balvansko plezanje

Slika 26: Plezanje po umetnih stenah

Oprema pri balvanskem plezanju
Ena izmed glavnih privlačnosti balvaniranja so relativno pičle zahteve za opremo. Nič
nenavadnega ni, če opazimo balvanske plezalce, ki imajo le čevlje, vrečko za
magnezij ter majhen predpražnik, na katerem si obrišejo stopala. Čeprav za
balvaniranje ne rabimo nič, splošna oprema vključuje:
 magnezij v prahu, ki preprečuje potenje rok.
 žimnici podobno blazino, imenovano crash-pad. To so po navadi debele,

pravokotne, penaste blazine, oblečene v ovoj iz trpežnega blaga. Varovalci
blazino razprejo na tleh pred balvanom, da prekrijejo neraven teren in ublažijo
plezalčev padec.
 plezalne čevlje za boljši oprijem.
 najlonske krtačke različnih velikosti za čiščenje oprimkov in odstranjevanje

magnezije, ki se nabira na njih.
 medicinski lepilni trak za povijanje manjših ran in otiščancev na rokah.
 oblačila običajno vključujejo kratko majico in kratke hlače, čeprav so uporabna

vsa oblačila, ki so udobna in omogočajo neomejeno gibanje.
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URBANO PLEZANJE
Urbano plezanje (slengovsko in angl. tudi "buildering") je plezanje po (običajno)
zunanji strani stavb ter drugih umetnih struktu (slika 27). Slengovski izraz buildering,
ki ga plezalci največkrat uporabljajo, je zloženka iz angleških besed »building«
(stavba) in »bouldering« (balvansko plezanje). Lepši slovenski prevod, urbano
plezanje, enako namiguje, da aktivnost vključuje plezanje po strukturah, ki so delo
človeških rok.

Slika 27: Urbano plezanje po objektih

Slika 28: Rekreacijsko plezanje po drevesih

Če se plezalec loti urbanega plezanja na veliki višini brez uporabe vrvi in varovalnih
pripomočkov, je lahko tovrstna dejavnost zelo nevarna in v nasprotju z zakonom, zato
se takšno plezanje večinoma dogaja ponoči. Mojstri urbanega plezanja, ki po
zgradbah plezajo brez dovoljenja, se po končanih podvigih pogosto srečajo s policijo.
Spektakularne urbane vzpone, kot je prosto soliranje nebotičnikov, navadno izvajajo
samotarski izkušeni plezalci, ki včasih pritegnejo velike množice mimoidočih ter
medije.
Urbano plezanje je lahko tudi bolj sorodno balvanskemu plezanju, kjer plezalci
plezajo krajše dele zgradb. Medtem ko večina lastnikov zemljišč te aktivnosti ne
odobrava, nekateri, kot na primer Koloradska univerza v Boulderju ter Univerza Tufts,
urbano plezanje na mnogih krajih prezrejo.
Čeprav je urbano plezanje pogosto solo šport, je v zadnjem času postalo tudi
skupinska dejavnost. Tako kot pri bolj tradicionalnemu športnemu plezanju, tudi
urbani plezalci plezajo nove smeri in jih ocenjujejo po težavnostnih stopnjah.
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PLEZALNE OCENE
Plezalci ocenijo težavnost smeri, ki jih preplezajo. Plezalne ocene se razlikujejo od
države do države, kot tudi po zvrsti plezanja. K plezalnim ocenam pa lahko dodamo
način, kako smo preplezali smer.
Smer je lahko preplezana na več načinov:


Na pogled. Smeri plezalec od prej ne pozna, je torej še nikoli ni plezal in tudi
nikogar ni videl plezati v njej. Prepleza jo v prvem poizkusu, brez predhodnega
študija, od tal do vrha s sprotnim nameščanjem varovanja.

 Na »ﬂash«. Plezalec ima lahko informacije o smeri, lahko gleda drugega

plezalca, vendar smer prepleza v prvem poskusu.
 Z rdečo piko. Plezalec je smer že plezal ali pa mu ne uspe smeri preplezati v

prvem poizkusu. Končni vzpon mora biti prav tako opravljen v enem poizkusu
od tal do vrha s sprotnim nameščanjem varovanja. Plezalec ne sme med
vzponom počivati v klinih ali izven smeri. Če pade se mora vrniti na izhodišče,
potegniti vrv iz klinov in pričeti znova.
 Top rope (z varovanjem od zgoraj). Plezalca med plezanjem varujemo z

vrvjo preko sidrišča na vrhu smeri. Ta način se uporablja za začetnike in za
študij smeri.
Najbolj cenjen je vzpon na pogled, sledi vzpon na »ﬂash«, nato rdeča pika.
Oblikovalo se je še nekaj drugih pravil, vendar pa danes večinoma niso več v uporabi.
Za ocenjevanje težavnosti obstaja več težavnostnih lestvic, ki so se razvile v različnih
državah. V Sloveniji se je v preteklosti večinoma uporabljala UIAA lestvica, v zadnjem
času pa smo sprejeli francoski način ocenjevanja smeri. Realna ocena težavnosti
smeri se izoblikuje, ko sčasoma več plezalcev smer ponovi in predlaga svoje mnenje
o težavnosti. (http://sl.wikipedia.org/wiki/Plezanje, okt. 2013)

31

b) Kratka zgodovina mode v plezanju
Kaj je pri plezanju največji tabu?
Vrtanje v skalo? Odstranjevanje in dodajanje oprimkov? Kraja smeri?
Ne! Največji tabu je priznati, da je ta šport tudi moden. Vsak, ki se ukvarja s
plezanjem, si želi tako tudi izgledati, pa čeprav malo ljudi priznava, da so za
»plezalni« stil pripravljeni tudi zapravljati.
Beseda »moda« (fashion) je vedno trpela zaradi svoje povezanosti z modnimi
muhami in materializmom. Vendar pa je moda »umetnost« naše skupnosti in globlji
pregled le te lahko razkrije marsikaj zanimivega o naši kulturi. Zdi se, da je današnjim
plezalcem bolj pomembno, da v oblačilih dobro izgledajo, kot pa da so le ta
funkcionalna.
Plezalna moda v preteklosti nam marsikaj razkriva. V vsaki dobi se je zgodilo kakšno
uporniško gibanje, ki je odražalo spreminjajoče se vrednote športa.
V letih 1920 do 1950, je bilo veliko plezalcev aristokratov v formalnih oblekah, s
srajcami z belim ovratnikom. In to zato, ker jim je plezanje pomenilo počitnikovanje v
Alpah, kjer so najeli drage francoske vodnike, da jih »privlečejo« do raznih grebenov.
Po drugi svetovni vojni je izum pravega varovanja in najlonske vrvi odprl plezanje tudi
širšemu, revnejšemu prebivalstvu, ki je bilo bolj pripravljeno tvegati (sliki 29 in 30).

Kolaž slik 1: Moda v alpinizmu v letih 1920-1950
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Oboroženi z vrvmi in karabini, ki so dejansko delovali, so plezalci pokazali svojo
pripravljenost s tem, da so vsem kazali svojo »kramo«. Skozi živahna 60. leta so bili
plezalci, kot vsi dobri hipiji, neotesani in razgrajaški, kar je bilo razvidno že z njihovih
oblačil ali pomanjkanja le teh. Klan Vulgarov je na primer slovel po tem, da so njegovi
člani plezali goli (slika 31).

[
Kolaž slik 2: Moda pri plezanju v suhi skali v letih 1960

Po svobodomiselnosti so prišla burna 70. leta. Plezanje se je uveljavilo kot zatočišče
za družbe največjih čudakov in izobčencev. Ti brezposelniki niso imeli niti za bencin,
kaj šele za plezalne hlače. Brez trga za plezalna oblačila so se morali plezalci znajti
sami. Nosili so rugby srajce, delovne hlače in rute namesto čelad (slika 32). z b
esedilom s pojavni

Kolaž slik 3: Moda pri plezanju v suhi skali v letih 1970
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V 80. letih sta bila športno plezanje in alpski stil plezanja eden proti drugemu, za kar
se je plezalcem celo desetletje zdelo vredno prepirati o tem. Športni plezalci so nosili
pajkice vseh barv. V takšnih pajkicah so izgledali sramotno, kar pojasnjuje, zakaj so
posnetki iz te dobe tako redki. Teorija nekaterih je bila, da je nošenje pajkic nekakšen
upor, ki je dejal, "vpenjamo samo na svedre in po »egiptovsko« spuščamo kolena. Vi
pa ne zmorete niti visoko stopiti!" (slika 33)

Kolaž slik 4: Moda pri plezanju v suhi skali v letih 1980

Nihče se ne spomni točno kdaj, ampak nekje v 90. letih je nekdo prišel z idejo, da
bombaž lahko ubije. Nenadoma so morala biti oblačila tehnična - morala so imeti
drugačno funkcijo, kot samo »počivati« in zakrivati dele telesa. Izgledati kot plezalec
devetdesetih, je pomenilo upirati se proti vsem z nošenjem sintetičnih majic in dragih
vrhnjih oblačil, namenjenih samo za najbolj zahtevne alpske pogoje. (povzeto po
strani: http://eveningsends.com/climbing/2011/05/unconscionably-fashionablebrief-history-of-climbing-clothing/)
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6. ANALIZA PODJETIJ S PODROČJA PLEZALNE INDUSTRIJE
Pri analizi sem izbrala 20 že uveljavljenih podjetij, ki delujejo na področju plezalne
industrije, vključila pa sem tudi svojo, še neuveljavljeno znamko.
Podjetja se med seboj razlikujejo glede na dejavnost, ki jo opravljajo. Nekatera se
ukvarjajo z izdelovanjem oblačil za plezalce, torej delujejo na področju mode, druga
pa z izdelovanjem tehničnih pripomočkov za plezanje. Razlikujejo pa se tudi po svoji
ﬁlozoﬁji, ter po sami velikosti podjetja.
Zanimalo me je ali obstaja kakšna povezanost med temi dejavniki in njihovo graﬁčno
podobo oziroma ali ti dejavniki vplivajo na graﬁčno podobo podjetja.
Da bi bolje razumela njihovo javno graﬁčno podobo, sem preko spleta na strani
vsakega podjetja poiskala njihove predstavitve. Pri vsakem sem izluščila nekaj
ključnih stavkov, ki govorijo o tem, s čim se podjetje ukvarja. S temi predstavitvami
lahko na grobo razberemo, kakšna je ﬁlozoﬁja podjetja, proti čemu stremi, ter kakšne
namene in cilje ima (tabela 1).

Podjetje

Predstavitev podjetja

Grivel

Since 1818
Od leta 1818 proizvaja alpinistično opremo. Deluje že 190 let. Nastanjeni
so v Courmayeurju, prav na vznožju najvišje gore v Alpah, Mont Blanca.
Podjetje velja za eno najboljših svetovno znanih imen v izdelovanju
alpinistične opreme. Je vodilno na svetu v izdelovanju derez in cepinov.

Petzl

Petzlove korenine izvirajo iz želje ustanoviteljev, da bi služili eni strasti, to je
raziskovanju. Od začetkov v jamarstvu, misija podjetja ostaja ista: ponuditi
praktično rešitev, ki pomaga ljudem pri napredku. Ta pionirski duh, strast
do raziskovanja in etika se niso v današnjih dneh nič spremenili. Več kot 40
let od ustanovitve podjetja, Petzl nadaljuje z izumljanjem produktov in
zagotavlja rešitve, ki dovoljujejo športnim navdušencem in profesionalcem
dosego najbolj nedostopnih krajev, podnevi ali ponoči.
Pri Black Diamondu se vse vrti okoli plezanja in smučanja. Delimo iste
izkušnje kot vi v skali, ledu in snegu. In te izkušnje nam omogočajo, da
izdelujemo najboljše orodje za plezalce, planince in smučarje po vsem
svetu.
Začeli smo z dvoriščnim nakovalom in kladivom, ter zrasli v globalno
podjetje s sedeži na treh celinah, ki ni namenjeno le plezalcem, ampak
tistim, ki dihamo s športom in živimo po svojih vrednotah.
Smo podjetje za uporabnike in sanjarimo o tem, kaj bi lahko bilo, obenem
pa smo najostrejši kritiki o tem, kar že obstaja. In zaradi tega je oblikovanje
Black Diamonda proces, ki ga nikoli ne bo konec. Podjetje je danes
predano bolj kot kdajkoli.

Black
Diamond

Singing
rock

Singing rock so leta 1992 ustanovili češka plezalca in belgijski trgovec.
Plezalni pasovi in vrvi sta dve glavni skupini produktov, ki sta pomagali pri
širjenju dobrega ugleda med plezalci. Da pa je ponudba popolna, izdelujejo
tudi pripomočke za spuščanje, sidranje, vponke in ostalo.
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prAna

Breath, life, vitality of the spirit
»Dihanje, življenje, vitalnost duha." Te lastnosti ne predstavljajo le
njihovega imena, ampak so njihov navdih za stvari, ki jih naredijo in kako jih
naredijo. Dobrodošli pri prAni, pri pozorno, miselno zasnovanih proizvodih born from the experience (rojenim iz izkušenj).

E9

Go to enove.it
Skala je eden od elementov, za katere živim. Skalo obožujem in trpim z njo.
Bila je moja inspiracija in me še vedno navdihuje.
Preserve the rock / ohranimo skalo
Skala je plezalcem kot narava našim otrokom.
Danes E9 ekipa deluje aktivno v upanju, da izvede ta projekt ohranjanja in
da izpolni vaše vedno večje želje po naših izdelkih. Hvala!

Chillaz

Chillaz - umirjen športnik, ki se ukvarja s športom, ne da bi naredil vtis na
druge, ampak zato, da se sam zabava.
…Biti skupaj je bolj pomembno, kot se prepirati s tekmeci!
…Spoštovanje stoji nad vsem!
…Išči, spoštuj in bodi drzen vsak dan.
...Življenje je neskončno potovanje, ne statična destinacija.
Kam gre Chillaz...?
Obstaja veliko športov, kot so plezanje, kolesarjenje, tek, zmajarstvo.
Chillaz ljubi vse vrste športov! Zato je Chillaz ustvaril funkcionalnost skupaj
z modo.
Za prvo mednarodno linijo je Chillaz v glavnem osredotočen na plezanje in
posebne pripomočke, ki so potrebni v tem športu.
Kjerkoli in kadarkoli se boste počutili popolnoma udobno in nosili pravi stil!
V osrčju Alp ustvarjamo stile, ki presenečajo naše stranke. Poizkusite jih!

The North Več kot 40 let inovacij
Znamka The North Face je v nekaj več kot 40. letih zrasla z ene same
Face
prodajalne v spoštovano globalno blagovno znamko, ki ustvari več kot
milijardo dolarjev letne prodaje. Temeljno poslanstvo pa ostaja
nespremenjeno: izdelovati najboljšo opremo za prosti čas, podpirati
ohranjanje neokrnjene narave, ter raziskovati.

Mountain
hardwear

V kaj verjamemo:
Verjamemo v drznost. Ko si zastaviš nek cilj, ki je še nedosegljiv in se
pogumno odpraviš. Verjamemo v močne prijateljske vezi, ki se zgodijo, ko
si delimo težke trenutke ter užitke. Menimo, da je veličastnost zunanjega
sveta povečana šele, ko jo z nekom delimo. Verjamemo v srečo, v
nasmešek na vašem obrazu, ter v vaš krik na ves glas, da živite polno
življenje, ko vaše samozavedanje izgine v eno samo misel, dejanje in
užitek. Verjamemo, da je vse lahko bolje, da je to kar ste zdaj, samo del
tistega, kar bi morali biti.
Menimo tudi, da naša filozofija ni nenavadna. To je bistvo športa, umetnosti
in poslovanja. Ta skupna vizija spreminjanja in izumljanja je razlog, da
pridemo vsak dan na delo, ter počnemo, kar počnemo, vsak vikend.

36

Mammut

Od navdiha do inovacije - vse je v švicarski kakovosti. Mammut je dobro
znan po svojih tehničnih, popolnoma razvitih, visoko funkcionalnih izdelkih,
ki izpolnjujejo strokovne zahteve. Izdeluje oblačila za gorske športe ali
uporabo na prostem, kot so vodoodporne jakne, hlače za pohodništvo in
smučanje, ter funkcionalne vmesne plasti, kot tudi težke nahrbtnike, tople
spalne vreče in trajne šotore.

Simond

Chamonix-Since 1860
Ponosni smo na izdelavo vseh Simondovih cepinov, derez in karabinov.
Vsak zaposleni je zavezan k ohranjanju najvišjega standarda kakovosti
svojih izdelkov. Naš program smo razširili tudi na vrvi, nahrbtnike, oblačila
in obutev. Vsi izdelki so testirani, zato jim lahko popolnoma zaupate. Smo
ves čas v stiku s plezalci po vsem svetu in čez celo leto za razvijanje
inovativnih, enostavnih, zanesljivih in učinkovitih izdelkov, zasnovanih za
vse vrste plezanja - od notranjega do ekspedicijskega.

Arc'teryx

Po imenu ARCHAEOPTERYX LITHOGRAPHICA - prvemu plazilcu, ki je
razvil perje za letenje, ki se je osvobodil omejitev vodoravnega sveta.
Naš osrednji namen je izdelovati najboljše možne produkte.
Naša prednost je združevanje naših dizajnov z najboljšo kvaliteto, z
najučinkovitejšimi materiali v najbolj inovativne in najbolj trajne.

VooDoo

Smo podjetje, ki je zraslo doma. Naprej nas vodi strast do plezanja. Naš
marketing predstavlja nasmeh, smer in stisk roke. Naše stranke so
največkrat naši prijatelji. Voodoo ni tu zato, da obogati, ampak, da ustvarja
in ohranja noro dobre produkte. Z izkušenj vemo, da je plezalsko življenje
opojna mešanica smeha, trdega dela in prijateljstva. Razumemo, kakšne so
zahteve in želje plezalca, kar se tiče plezalnih oprimkov in ostale opreme.
To imamo v mislih, medtem ko oblikujemo in šivamo.

Moon

Moon je podjetje s svojimi koreninami trdno vdelanimi v plezanje. Zadnjih
20 let sem se profesionalno ukvarjal s plezanjem, potoval, ter plezal z
nekaterimi svetovno znanimi plezalci. Tako sem se odločil, da želim imeti
besedo pri oblikovanju in slogu nekaterih izdelkov za plezanje, ki sem jih
redno uporabljal. Čutil sem, da moje izkušnje in to, kar sem se naučil od
drugih, ne bi uporabil le pri pri oblikovanju boljših plezalnih izdelkov, ampak
bi to pomagalo ljudem, da bi izkusili več od svojega plezanja. Osebna
izkušnja je najboljši način, da se nekaj naučimo; pa naj bo to, kako se
opremiti, kako trenirati, da bi se izognili poškodbi, ali pa kakšne vrste crashpad izbrati. Vsi, ki sodelujemo pri Moonu, smo do odgovorov prišli preko
osebnih izkušenj, morda imate kakšen odgovor več tudi vi. Seveda ne
trdimo, da vemo vse. Še vedno se učimo, ampak kar vemo, pa zagotovo
želimo deliti z vami, kar je tudi razlog, da to počnemo.

Beal

Beal je majhno družinsko podjetje iz francoske Vienne. Kljub svoji skromni
velikosti se kvalificira kot svetovni proizvajalec plezalnih in varnostnih vrvi.
Ta vodilni položaj je mogoče razložiti z neizpodbitnim tehničnim napredkom
v procesu proizvodnje v primerjavi s konkurenti. Letno proizvede 8 milijonov
metrov vrvi v 40 različnih državah.
Beal je tudi prvi proizvajalec, ki je pridobil CE odobritev za polstatične vrvi
in je zato zelo dejaven tudi na področju varnosti in delovnih vrvi, ki se
uporabljajo v industriji.
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Tendon

Feel it
Ko plezate ali varujete soplezalca, ste odvisni od svojega telesa in
občutkov. TENDON, napredna češka znamka dinamičnih in statičnih vrvi,
vam ponuja izdelke, ki bodo dobesedno postali del vašega telesa tudi v
najzahtevnejših situacijah in vseh pogojih. Popolna kombinacija vrhunskih
tehnologij in dolgoletnih izkušenj v industriji in na terenu, je naša trajna
garancija za vaše zadovoljstvo in varnost…kadarkoli in kjerkoli.

Samsara

Je predana izdelovanju plezalnih oprimkov, pri tem pa se izogiba
oglaševalskim trikom sodobnega potrošništva. Naše poslanstvo je
izdelovati avtentične izdelke, ki so zvesti naši strasti do plezanja in sledijo
našemu glavnemu navdihu - gibanju. Oprimke izdelujemo v majhni
delavnici v hribovitem predelu Slovenije in postavljamo kvaliteto pred
kvantiteto. Potovanje je naša pot in kjer je volja, tam je pot! Pri Samsari je
to naša mantra - živ dokaz, da navdih lahko postane oprijemljiv.

Lapis

Korenine blagovne znamke Lapis segajo v leto 1991, ko je Aljoša Grom
začel z tehnološkim razvojem plezalnih oprimkov. V letu dni je pripravil prvo
serijo oprimkov. Leta 1996 pa je svoj proizvod predstavil Schlamberger
Jaki. Skupaj sta se odločila za sodelovanje in začela z izgradnjo blagovne
znamke LAPIS. Sama linija in kvaliteta oprimkov se je izboljševala/
razširjala iz leta v leto. Danes nudimo preko 1200 različnih oblik plezalnih
oprimkov, pripomočke za treniranje, plezalne strukture, ščetko za čiščenje
oprimkov in ozko tekstilno linijo.

La
sportiva

Innovation with passion / inovacije s strastjo
Naša gonilna sila je strast. In ker smo strastni športniki, lahko rečemo, da
smo sami sebi najbolj zahtevne stranke. Naš položaj nam omogoča, da
popolnoma razumemo vaša pričakovanja glede naših izdelkov, in to nas
motivira za nenehno izboljševanje, spodbuja nas, da se dnevno
izboljšujemo v ustvarjalnosti in inovativnosti, ter vam zagotavljamo
maksimalno kvaliteto naših proizvodov.

Five Ten

Brand of the brave
Je vodilna v uspešnosti obutve z visoko stopnjo trenja. Od gorskega
kolesarjenja do skalnega plezanja, letenja z wing suit obleko do vožnje s
kajakom. Five Ten izdeluje obutev za najnevarnejše športe na svetu. V
Kaliforniji nastanjeno podjetje izdeluje vrhunske modele in lastno gumo za
podplate obuval Stealth že skoraj 30 let. Five Ten je znamka za čevlje, ki je
izbira mnogih svetovno najbolj vznemirljivih in pogumnih športnikov.

Na Fleš

Unikatne vrečke za magnezij za vse plezalke in plezalce ali pa za tiste, ki
bodo to šele postali! Lahko pa obdarite prijatelja, osebo ki jo imate radi, z
unikatnim darilom!

Tabela 1: Predstavitev podjetij s področja plezalne industrije
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Podjetja izdelujejo različne produkte. V plezalnem svetu se ti vrtijo okrog plezanja,
vendar so si znotraj tega različni. Nekatera podjetja se bolj osredotočajo na tehnično
opremo, druga na oblačila, obutev, dodatke… (tabela 2)
Podjetje

Produkti

Grivel

Tehnično opremo za zimski in letni alpinizem.

Petzl

Tehnično opremo za plezanje, alpinizem, jamarstvo, soteskanje, ter
opremo za profesionalno rabo pri delu na višini.

Black Diamond Tehnično opremo za plezanje (alpinizem, balvaniranje), smučanje in
pohodništvo, ter oblačila.

Singing rock
prAna

Tehnično opremo za plezanje in profesionalno rabo za delo na
višini.
Oblačila zemeljskih barv za plezanje, jogo in prosti čas, ter dodatke
za plezanje: magnezij vrečke.

E9

Oblačila živahnih barv za plezanje in prosti čas, ter dodatke:
magnezij vrečke, kape, torbice.

Chillaz

Oblačila za plezanje in prosti čas, ter dodatke: magnezij vrečke,
torbe za opremo, blazine.

The North Face Oblačila in obutev za alpinizem in prosti čas, ter ostalo opremo:
nahrbtnike, spalne vreče, šotore.

Mountain
hardwear

Oblačila za alpinizem in prosti čas, ter ostalo opremo za
visokogorje: šotore, spalne vreče, nahrbtnike.

Mammut

Oblačila in obutev za alpinizem, smučanje, in prosti čas, tehnično
opremo za plezanje, plezalne vrvi, nahrbtnike, ter dodatke.

Simond

Tehnično in ostalo opremo, oblačila in dodatke.

Arc'teryx

Oblačila, ter nekaj tehnične opreme: plezalne pasove, nahrbtnike,
torbe, ter dodatke.

VooDoo

Plezalne oprimke, ter opremo za balvansko plezanje: blazine,
magnezij vrečke, torbe za opremo.

Moon

Oprema za balvansko plezanje, plezalni oprimki, dodatki (magnezij
vrečke, torbe za opremo), ter oblačila za plezanje in prosti čas.

Beal

Plezalne vrvi, nekaj tehnične opreme in dodatkov za plezanje.

Tendon

Plezalne vrvi

Samsara

Plezalne oprimke
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Lapis

Plezalne oprimke

La sportiva

Obutev za plezanje (plezalnike), alpinizem, pohodništvo.

Five Ten

Obutev za plezanje (plezalnike), ter obutev namenjeno predvsem za
gorsko kolesarjenje.

Na Fleš

Dodatke za plezanje: magnezij vrečke.

Tabela 2: Predstavitev produktov podjetij s področja plezalne inustrije

K boljšemu razumevanju podjetja nam lahko pomaga tudi razumevanje samega
imena podjetja. Ime nam lahko veliko pove, ter takoj razkrije dejavnost podjetja,
lahko pa v sebi skriva globlji pomen in ozadje, ki je na prvi pogled skrito (tabela 3).
Podjetje

Razlaga imena

Grivel

Družina Grivel - ukvarjali so se s kovaštvom

Petzl

Fernand Petzl - nekdaj izkušen jamarski raziskovalec

prAna

Je starodavna sveta beseda za dih, življenje in vitalnost duha.

E9

Ocenjevalna lestvica s katero se ocenjuje težavnost preplezane
smeri, pri kateri je dovoljena le uporaba varoval, ki se lahko odstranijo
(niso fiksna). Padci so pri takšnem varovanju lahko tudi smrtno
nevarni. V času ustanovitve podjetja je bila E9 najvišje dosežena
stopnja na lestvici.

Chillaz

Chill-hladen, mrzel…chilled-out-sproščen, lahkoten po karakterju

The North Face Severna stena - ime je bilo izbrano zato, ker so običajno severne
stene najtežje preplezljive. Znak je interpretacija gore Half Dome v
Yosemitih.

Simond

Družina Simond - ukvarjali so se s kovaštvom in iskanjem kristalov

Arc'teryx

Ime Arc'teryx izhaja iz Archaeopteryx, nekdaj živeči ptič. Ikonični del
je narejen po “primerku iz Berlina" najbolje ohranjenim skeletom ptiča.

VooDoo

Je sinkretistična religija, ki izvira iz obalnega dela Zahodne Afrike.
Izraz izvira iz besede vodu, ki v jezikih zahodnoafriških ljudstev
pomeni duha.

Tendon

tendon-tetiva

Samsara

Označuje ciklus rojstev in smrti, tok pojavne prihodnosti, ki ga v
hindujski umetnosti simbolizira kolo z osmimi ali šestimi naperami
okoli pesta. Pesto predstavlja središče, kamor se mora vrniti zavest in
tam odkriti mir.
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Lapis

Je latinska beseda za kamen.

Five Ten

Ocenjevalna lestvica po yosemitskem decimalnem sistemu, ki se
uporablja za določanje tehnične težavnosti plezalne smeri. Ocena
5.10 spada med lažje plezljive smeri.

Na Fleš

Način po katerem je lahko preplezana smer. Flash pa pomeni tudi
nekaj svetlečega, blisk…

Tabela 3: Razlaga imen nekaterih podjetij s področja plezalne industrije

Podjetje

Logotip

Grivel

Petzl

Black Diamond

Singing rock

Prana

E9
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Chillaz

The North Face

Mountain
hardwear

Mammut

Simond

Arc'teryx

VooDoo

Moon
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Beal

Tendon

Samsara

Lapis

La sportiva

Five Ten

Na Fleš

Tabela 4: Logotipi podjetij s področja plezalne industrije
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Vseh 20 izbranih podjetij spada v plezalno kategorijo, saj vsa izdelujejo produkte, ki
se na kakršenkoli način uporabljajo pri tem športu. Pri izboru sem bila pozorna na to,
da njihovi produkti pokrivajo celotno plezalsko industrijo. Podjetja tako lahko
razdelimo v več skupin glede na dejavnost, ki jo opravljajo (tabela 5):
1. skupina: podjetja, ki jim je prvobitna dejavnost izdelovanje tehnične opreme
2. skupina: podjetja, ki se ukvarjajo le z modo, z izdelovanjem oblačil
3. skupina: podjetja, ki izdelujejo produkte z obeh področij (oblačila ter tehnične
pripomočke)
4. skupina: podjetja, ki ravno tako izdelujejo produkte z obeh področij, vendar so bolj
speciﬁčni, osredotočeni le na balvansko (športno plezanje in ne na alpinizem)
5. skupina: podjetje se osredotoča le na eno vrsto produkta (na primer vrvi, plezalne
oprimke, obutev…)

Skupina

Podjetje

1. tehnična oprema Grivel, Petzl, Black Diamond, Singing rock
2. moda
prAna, E9, Chillaz
3. različni produkti The North Face, Mountain hardwear, Mammut, Simond,
Arc'teryx
4. produkti za
VooDoo, Moon
balvansko plezanje
5. ena vrsta
Beal, Tendon, Samsara, Lapis, La sportiva, 5.10, Na Fleš
produkta
Skupina

Podjetje

1. tehnična oprema
2. moda
3. različni produkti
4. produkti za
balvansko plezanje
5. ena vrsta
produkta

Tabela 5: Umestitev podjetij s področja plezalne industrije glede na dejavnost
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1. Od podjetij, ki se ukvarjajo s tehničnimi pripomočki oziroma izdelujejo
tehnično opremo, pričakujemo resnost, suverenost, profesionalnost, ter vrhunsko
znanje o izdelovanju in uporabi teh pripomočkov. Kajti tehnična oprema varuje
(plezalčevo) življenje in je ključna za napredovanje. In takšno sporočilo kažejo
podjetja tudi skozi svojo graﬁčno podobo.
Že na prvi pogled opazimo, da so si znaki med seboj zelo podobni. Precej omejen
izbor barv v katerem prevladujeta črna ter rumena. Črna že sama po sebi deluje
močno in daje težo znaku; skupaj z rumeno, pa zaradi močnega kontrasta med njima,
to še bolj pride do izraza. Pri logotipu podjetja Grivel je prvotno prevladovala rumena
barva, kasneje so se odločili za logotip, ki vsebuje več črne barve, kar mu daje moč in
zato deluje bolj udarno. Ni več poudarka na napisu, temveč bolj na simbolnem delu
logotipa. S tem se razlikuje od drugih in je tudi bolj zapomnljiv. Najboljšo rešitev
simbolnega dela logotipa pa je našlo podjetje Black Diamond, kljub uporabi le ene
barve. Simbol s preprostima ploskvima ponazarja prepoznaven diamant, katerega si
lahko hitro zapomnimo, hkrati pa ga zaradi svoje enostavnosti podjetje uporablja na
različnih aplikacijah (npr. vtisnjenega v kovinske dele tehnične opreme) in tako lahko
podjetje prepoznamo brez napisa. Slabšo rešitev so našli pri podjetju Singing rock.
Če pogledamo le simbolni del, puščico, ki kaže navzgor, nas le ta bolj spominja na
prometni znak, kot pa na to, kar naj bi v resnici sporočala. V tem primeru bi uporaba
zgolj simbolnega dela puščice že ob preprostem obračanju izgubila svoj pomen poti
navzgor.
Tipograﬁje so izbrane tako, da so črke odebeljene in bolj oglate, kar daje občutek
trdnosti, moči, resnosti, kar je popolnoma primerno za takšna podjetja.
Tudi pri izboru imen družinski podjetji Grivel in Petzl nakazujeta na neko tradicijo,
stalnico v industriji. Grivel poleg novega logotipa še vedno občasno uporablja tudi
starega in s tem dokazuje svoj obstoj in dolgoletne izkušnje.
2. Podjetja, ki se ukvarjajo samo z modo, izdelujejo oblačila, ki niso »tehnične«
narave, torej izdelujejo preprosta oblačila za vsak dan, prosti čas, pri športu oziroma
rekreaciji. Filozoﬁja teh podjetij je torej: sproščenost, zabava, udobje, gibanje,
povezanost z naravo (skalo)… Nagibajo se bolj k športnemu oziroma balvanskemu
plezanju, ki se lahko izvaja skoraj kadarkoli in kjerkoli, saj pri tem plezalec ne rabi
posebnih predpriprav.
Zato že ob bežnem pogledu na logotipe teh podjetij opazimo mehkejše linije. Nobena
pisava ne deluje resno. Pri Prani so črke sicer odebeljene, vendar mehkejših potez,
seriﬁ pa jih naredijo še bolj edinstvene. Poigrali so se tudi z velikimi in majhnimi
črkami, s tem, da so postavili veliko črko kar na sredino besede; ta poteza pripomore k
še večji sproščenosti. V sklopu s svojo ﬁlozoﬁjo, so tako pri logotipu, kot tudi pri večini
svojih izdelkov, uporabljene zemeljske barve.
Pri podjetju E9 in Chillaz črke delujejo prostoročno, zato so še bolj svobodne in
naravne. E9 občasno svoj znak tudi uokviri v nepravilen petkotnik in tako se združita
mehka in ostra linija, kar na nek način deluje igrivo. E9 svojega logotipa na izdelkih
nikoli ne uporabi v tako čisti obliki, vendar se z njim poigrava in ga prikazuje na
različne načine v bolj sproščenih oblikah in barvah, ter tako izgubi vso resnost, ki jo
ima v sebi. Podjetje se je za tako enostaven in »monoton« znak v črno-beli varianti
verjetno odločilo ravno iz tega razloga, da si pušča možnosti za različne
interpretacije.
Chillaz pa svoje ime uporablja skupaj z nekakšno »stripovsko« silhueto plezalca, kar
deluje komično. S takšnimi potezami podjetja še bolj poudarjajo svojo ﬁlozoﬁjo. Pri
barvah ostaja zvest črni in rdeči. Barvi tu ne dajeta posebnega učinka ali poudarka,
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sta preveč splošni in prevečkrat uporabljeni drugje, ter ne sovpadata z besedo
Chillaz, zato menim, da bi kakšna druga barvna kombinacija morda imela večji
učinek in bi bil znak zato bolj pomnljiv.
3. Podjetja, ki izdelujejo produkte z različnih področij; od oblačil do tehničnih
pripomočkov, skratka podjetja, ki imajo širok spekter ponudbe, imajo med seboj tudi
zelo različne logotipe. Ti so bolj generični in niso toliko vezani samo na plezanje, saj
se namreč večina teh podjetij ukvarja tudi z drugimi športi. Ravno zaradi te
raznolikosti, težko najdemo kakšno skupno nit.
Vsak izmed njih je individualen, kar ponazarja tudi ikonični del logotipa. Ta pa ne
pripomore le k prepoznavnosti, ampak predstavlja tudi neko zgodbo, ki jo je
največkrat treba raziskati. Tako na primer The North Face s svojimi tremi linijami
predstavlja severno steno gore Half Dome v Yosemitih, ki velja za eno zahtevnejših
sten. To nas lahko pripelje do ﬁlozoﬁje podjetja, ki izdeluje vrhunska tehnična oblačila
in opremo za zahtevne razmere. Že zaradi vsebine in svoje preprostosti, simbol
deluje brezčasno in je deﬁnitivno med najbolj prepoznavnimi. Podobno zgodbo ima
tudi podjetje Mountain Hardwear, ki nam že z samim imenom pove skoraj vse. Svoj
namen poudari še z ikono matice, ki predstavlja moč, trdnost in tehničnost skupaj s
»strupeno« barvno kombinacijo. Kljub uspešnosti logotipa, ki se je na trgu dobro
prijel, menim, da ima preveč različnih elementov (2 tipograﬁji + ikona) in bi deloval bolj
efektivno, če bi eno tipograﬁjo odstranili ali obe nekako poenotili. Podjetja Mammut,
Simond in Arc'teryx so se odločila za živalski ikonični del, vendar vsak na svoj način.
Najšibkejši je po mojem mnenju Simondov znak »orla s cepinom nad goro«. Ima
slabo aplikabilnost, saj, ko simbol pomanjšamo, zaradi razdrobljenosti popolnoma
izgubi svojo prvotno podobo, poleg tega pa si ga je težko zapomniti. Za podobno
razdrobljenost gre tudi pri simbolu podjetja Arc'teryx, le da tu tudi ob pomanjšanem
simbolu še vedno opazimo, da gre za nekakšno okostje. Morda bi tu lahko govorili o
referenčnosti znaka, saj nima nič skupnega s tem, s čimer se podjetje ukvarja. Na prvi
pogled bi bil le ta primernejši za na primer znak muzeja. Vendar pa ob poznavanju
ozadja podjetja in pomena znaka odkrijemo, da je simbol okostja upravičen in na
mestu.
4. Podjetja, ki izdelujejo več različnih produktov, vendar so ti bolj namenjeni zgolj eni
veji plezanja - balvanskemu plezanju, so precej manj stroga, saj takšno plezanje ne
potrebuje tako vrhunske in speciﬁčne opreme, tako pri oblačilih, kot pri tehnični
opremi. Tu so pomembni predvsem zabava, druženje in sproščenost, zato se tudi
graﬁčne podobe podjetij nagibajo k temu.
Logotipi so bolj organski in živahnejših barv. Najbolj viden in izstopajoč je Voodoojev
logo. Zaradi svoje barvitosti, simbola krone, ter tudi zaradi izbrane tipograﬁje, deluje
komično, igrivo in živahno, ter izraža sproščenost in pozitiven odnos. Logotip je
popolnoma primeren, saj prav v takšnem duhu izdelujejo tudi svoje izdelke, ki so
zanimivih barv in oblik. Logo je v svoji ožji, ter tudi v širši plezalni skupini precej
prepoznaven. Kljub temu, da gre za manjše podjetje, se nam njihova podoba vtre v
spomin. Podjetje Moon pa se s svojim znakom predstavlja precej drugače. Njihov
logo je enostavnejši, vendar vseeno daleč od strogosti, saj vsebuje zaobljene linije v
nežnejši rumeno-beli kombinaciji. Je sicer enostaven in se razlikuje od ostalih,
vendar menim, da simbolu glede na njihovo ﬁlozoﬁjo in naravo izdelkov, morda
manjka več osebnosti in drznosti. Njegova prednost je, da ga je ravno zaradi svoje
preprostost, lažje umestiti na artikle.
V to skupino bi lahko prišteli tudi podjetje E9, ki se sicer izključno ukvarja le z modo,
vendar so njihovi kupci večinoma ljudje, ki se ukvarjajo z balvanskim in športnim
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plezanjem. Tudi njihova graﬁčna podoba v celoti sovpada s to bolj sproščeno
kategorijo plezanja.
5. Morda bi za podjetja, ki izdelujejo le eno vrsto produkta menili, da bodo njihovi
logotipi bolj povezani z njihovim produktom, vendar temu ni tako. Večina logotipov
ima sicer plezalske primesi, vendar se samo iz njih težko razbere, s čim bi se to
podjetje lahko ukvarjalo.
Če pogledamo znake samo po barvah, so si med seboj prav tako različni, kot logotipi
iz 3. skupine. Tudi tukaj ne moremo reči, da prevladujeta le ena ali dve barvi. Najbolj
barvno izrazit se mi zdi znak podjetja Tendon, saj vsebuje zelo netipično in
izstopajočo barvno kombinacijo nekakšne olivno-zelene in rdeče. In že samo zaradi
te posebnosti je znak zanimiv in prepoznaven. Njegov konkurent Beal se predstavlja
v zgolj sivih odtenkih. Večji poudarek daje na netipično elipsasto obliko, znotraj katere
se nekakšne vrvi vijejo okoli napisa, s čimer podjetje konkretno predstavlja, s čim se
ukvarja. Drugi, ki se mi zdi ravno tako izstopajoč po svoji barvi, je znak podjetja 5.10.
Večino se pojavlja v živo rdeči barvi, tako kot znak podjetja The North Face, lahko pa
tudi v drugih barvnih različicah (od zelene, lila, oranžne…). Še močnejši pa je ikonični
del znaka 5.10. Posebnost je predvsem v dvojnosti, ki je morda na prvi pogled ne
opazimo. Graﬁčni oblikovalec je tu našel dobro rešitev, kako poenotiti obe števili 5 in
10. Šibkejši iz te skupine je po mojem mnenju La Sportivin logotip. Kljub temu, da gre
za zelo uspešno podjetje, je znak preveč splošen. Podobne logotipe z motivom gora
namreč uporablja že veliko društev in organizacij. Najbolj nedovršen logotip pa se mi
zdi Samsara, ki ni našla dobrega razmerja med ikono in tipograﬁjo. Celoten logotip
izgleda bolj kot nekakšna skica, kot pa končni izdelek. In tudi glede na svojo ﬁlozoﬁjo,
bi morda lahko uporabila drugačne barvne kombinacije.
Sta pa tako Samsara, kot Lapis, ki se ukvarjata z izdelovanjem umetnih oprimkov,
našla dobro rešitev enostavnega simbola, saj je glavni namen možnost natisniti
simbol na plezalni oprimek.
Odgovor na raziskovalna vprašanja oziroma hipoteze:
CGP blagovnih znamk na področju plezanja nimajo nekih izrazitih skupnih likovnih
značilnosti, edino to, da je večina logotipov vsaj malo povezana s plezalsko-gorniško
tematiko. Večje razlike pa se pojavijo, ko gre za vrsto izdelkov, ki jih izdelujejo.
Namreč podjetja, ki delujejo na področju plezalnih oblačil, oziroma mode, ter tista, ki
izdelujejo produkte namenjene balvanskemu plezanju, kažejo v svoji CGP več
sproščenosti, svobode, kot pa podjetja, ki se ukvarjajo s tehničnimi pripomočki.
Njihove CGP so namreč resnejše in strožje.
Ko pa gre za razlike CGP blagovnih znamk glede na velikost podjetja lahko ovržem
hipotezo, saj ne drži, da je CGP manjših podjetij v plezalni industriji, ki se osredotočajo
le na nekaj produktov, bolj speciﬁčna in izhaja iz produkta. V resnici CGP teh podjetij
ne kažejo izrazite povezanosti z izdelki, ki jih izdelujejo. Enako bi lahko rekli tudi za
CGP večjih podjetij.

47

II. PRAKTIČNI DEL
1. LASTNA BLAGOVNA ZNAMKA
Moda je tako dobila večjo funkcijo tudi v športu. Sploh pri športnem ter balvanskem
plezanju, kjer niso potrebna tako zelo tehnična in posledično dražja oblačila, je moda
veliko bolj sproščena in raznolika. Pravzaprav tu pri stilu ni omejitev, zato se plezalec
lahko obleče po svojem okusu. Že sama narava športnega plezanja ni »ekstremna«,
saj je ta šport relativno varen in se dogaja predvsem v opremljenih plezališčih. Tam se
ob ugodnem vremenu lahko nahaja večje število plezalcev in se vse vrti okoli
druženja, za razliko od alpinizma, kjer so v gorah poleg soplezalca alpinisti največkrat
sami. In že to druženje ter sproščeno vzdušje pripeljeta do tega, da daje večina
plezalcev veliko na svoj stil, izgled. Zato so v današnjem času plezalci pripravljeni
porabiti več denarja za oblačila in dodatke, samo da izgledajo »plezalsko«, pa četudi
bi lahko imeli na sebi popolnoma preprosto cenejšo trenirko. Tako so poleg oblačil
postali pomembni tudi vsi ostali dodatki, ki spadajo zraven: trak za lase, moden
plezalni pas, ki sicer spada pod tehnično opremo, vrečka za magnezij in še kaj.
Prve vrečke za magnezij so bile preprosti žakeljčki, ki so se pripenjali na opremo z
vponko, danes pa je magnezij vrečka za mnoge plezalce del plezalne opreme, ki
jo lahko prilagodi po svojem okusu, jo naredi še bolj osebno, tako, da izbere
vrečko z barvitim vzorcem in unikatnim blagom.

a) Vrečka za magnezij
Je vrečka, ki jo ima plezalec zapeto za pasom in v kateri ima shranjen magnezijo. Pri
plezanju se plezalec namreč navadno poti v roke, zato si jih natre z magnezijo. V
plezalskem žargonu se namesto pravilnega imena snovi magnezija (kemično
magnezijev oksid) pogosto uporablja kar magnezij. Uporaba magnezija v sodobnem
plezanju je praksa, ki jo uporabljajo plezalci po vsem svetu. Razlog je v tem, ker
verjamejo, da le ta absorbira odvečen znoj z rok med plezanjem, pri čemer je rezultat
uporabe boljši oprijem in stabilnost. Uveden je bil v sredini 1950, takrat so plezalci po
vsem svetu začeli uporabljati magnezij med plezanjem.
Magnezij vrečka je ena od najenostavnejših delov plezalne opreme. Vrečko ima
plezalec za pasom na hrbtu, da lahko med plezanjem vanjo pomaka roke.
Pomembno je, da vrečka za magnezijo ni premajhna in da med plezanjem ostaja
odprta, da jo plezalec lahko čim hitreje uporabi. Magnezij vrečke se pojavljajo v
različnih velikostih in barvah. Večina vrečk ima trd zgornji obroč, ki omogoča, da
vrečka ostane odprta, kar omogoča enostavno pomakanje z roko. Znotraj je
obložena s ﬂis podlogo, zaradi katere se kreda v prahu bolj enakomerno porazdeli na
roke. Na zunanji strani ima vrečka tudi majhno zanko za zobno ščetko, ki se uporablja
za čiščenje oprimkov in stopov. Magnezij vrečka ima tudi sistem za zapiranje, s
katerim se vrečko lahko tesno zapre in s tem prepreči stresanje prahu.
Izdelane so v dveh osnovnih oblikah: cilindraste in stožčaste. Večinoma so vrečke
cilindraste oblike in prihajajo v različnih velikostih. Priljubljene so zato, ker lahko
nosijo več krede, zaradi svoje oblike plezalčeva roka hitreje zdrsne v vrečko, poleg
tega pa so primerne tudi za daljše smeri. Stožčaste magnezij vrečke so navadno
oblikovane tako, da plezalec lahko hitro pomoči prst, so manjše od cilindrastih, ter
nosijo le majhno količino krede in se običajno uporabljajo pri zahtevnih smereh, ko
plezalec želi zmanjšati težo opreme na minimum.
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Pri izbiri velikosti vrečke je treba upoštevati naslednje: večja velikost vrečke je
primernejša za plezanje, ki zahteva več truda v moči ali vzdržljivosti, to je na primer
pri športnem plezanju. V tem primeru se plezalci bolj znojijo in zato potrebujejo večjo
količino magnezija, da ohranijo svoje roke suhe. Poleg tega pa je primernejša, saj
plezalcu med vzponom zagotavlja dovolj magnezija. Manjše vrečke so primernejše
za tehnično in tekmovalno plezanje. Običajno je dovolj velika za štiri prste, njena
prednost je manjša teža, zato pa je tudi manj moteča. (povzeto po straneh:
http://www.abc-of-rockclimbing.com/info/rock-climbing-chalk.asp, ter
http://climbing.about.com/od/climbinggear/a/All-About-Chalk-Bags.htm)

b) Lastna blagovna znamka Na Fleš
Od veselja do športa k ideji za izdelek
S športom se ukvarjam skoraj vse življenje. Nikoli profesionalno, vedno le
rekreativno. Preizkusila sem se že v mnogih športih, od jadralnega padalstva, (wind)
surfanja, pohodništva, ter ne nazadnje tudi v alpinizmu ter športnem plezanju. Kljub
dolgoletnemu ukvarjanju z jadralnim padalstvom sem šport opustila, saj je postal
cenovno prevelik zalogaj, ter je bil vse preveč odvisen od vremenskih pogojev. Ravno
zato sem se najbolje našla v športnem plezanju, ki ga lahko opravljam dnevno in
skoraj v vsakem vremenu. Postalo je del mene, del vsakdana, del mojega življenja in
zato se zadnja leta vse vrti okoli plezanja; potovanja, družba, prehrana…
Kot vsak zvest plezalec, tudi sama skrbim za lastno plezalno opremo. Jo redno
pregledujem, po potrebi zamenjam oziroma dokupim. In ker nobena stvar ni večna,
enako velja tudi za magnezij vrečko. Ko je prišel čas, da jo zamenjam, na policah v
trgovinah nisem našla nobene, ki bi me pritegnila. Tako sem prišla na idejo, da bi si jo
sešila kar sama.
Od raziskovanja h končnemu izdelku
Raziskovanja sem se lotila kar preko spleta. Poiskala sem nekaj navodil, kako
narediti magnezij vrečko, to dobro preučila, ter se lotila dela. Prvo vrečko (slika 29)
sem izdelovala precej dolgo, vendar je šlo z vsako hitreje. Po nekaj dnevni uporabi
vrečke sem že ugotovila pomankljivosti in napake, ter jih postopoma izboljševala.
Resnično pa dajo najboljša mnenja o izdelku drugi uporabniki, ki so bili sprva
predvsem moji prijatelji.

Slika 29: Prva lastna magnezij vrečka
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Vrečke so tako nastajale (kolaž slik 5), sama pa sem se trdno oklepala svojega stila,
zaradi katerega sem sploh začela z izdelovanjem. Živahne barve, svetleči detajli,
razni vzorci, ter zabavni motivi, so ključni elementi mojih vrečk. Pomembno je, da
so vidne, energične, pozitivne in da je vsaka posebej edinstvena ter
neponovljiva.
Svoboda, igrivost, sreča, prijateljstvo, izziv, skrb; vse to in še več mi predstavlja
plezanje, ki ga dojemam pozitivno, kot veliko skledo raznih občutkov, kot mavrico
vseh barv, kot nekaj, kar se ne da opisati z besedo, kot nekaj, ki je daleč od sivin. In del
teh občutkov želim na svoj način prenesti na izdelke. Zato so ti polni barv, oblik in
odsevov.

Kolaž slik 5: Magnezij vrečke Na Fleš
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Danes, ko je trg nasičen z mnogimi izdelki, je še kako ključno, da najdemo in se
držimo svojega stila. Le tako smo lahko prepoznavni in izstopamo v množici
konkurentov. Ljudje danes iščejo drugačnost, želijo imeti nekaj posebnega, celo
nekaj, kar odraža njih, ali kar je narejeno prav samo za njih. Zato se predvsem manjša
podjetja ali individualni obrtniki in izdelovalci z večjimi podjetji borijo tudi tako, da
delajo po naročilu ali pa izdelujejo unikatne izdelke.
Ni vse v kvantiteti, kakor sicer deluje večina večjih podjetij. Sama na takšen način ne
bi zmogla. Zato naredim manjše število izdelkov, vendar se tem toliko bolj posvetim in
so zato tudi bolj zanimivi in željni. Se pa že od začetka želim s svojim stilom
oblikovanja oddaljiti od ostalih. Rekla sem si, da bo odziv na moje izdelke »ali jih
obožuješ ali pa jih ne preneseš!«. Sama sem mnenja, da mora biti na trgu čim več
izbire, da potrošnik lahko izbere. Poleg tega pa konkurenca spodbuja, da delamo
bolje.
Izbira imena znamke
Vsaka znamka, vsak izdelek potrebuje svoje ime. Že na začetku sem razmišljala, da
želim ime, ki bi bilo »plezalsko«, hkrati pa bi odražalo del mene. Izhajala sem iz svoje
kratice NF, torej Nina Faganel, ter prišla do rešitve oN Flash. Beseda ﬂash pomeni
blisk, nekaj svetlečega, kar se kaže tudi v mojem stilu oblikovanja izdelkov. Hkrati pa
»ﬂash / on ﬂash« v plezalskem svetu pomeni stil, po katerem je preplezana smer. To
je eden osnovnih izrazov pri plezanju in je stvar, ki jo pozna vsak plezalec.
Sprva sem se nagibala samo k angleški verziji imena, vendar sem se nato odločila za
slovensko NA FLEŠ, ki se na domačem terenu sliši bolj sproščeno. Hkrati pa je
beseda napisana pogovorno, kar ji da še dodatno svobodo in sproščenost. Prav tako
pa tudi slovenska verzija vsebuje inicialki mojega imena NF. Obdržala sem tudi
angleško verzijo imena, kot možnost širjenja na zunanji trg.
Odprte možnosti
Začelo se je z magnezij vrečkami, vendar ni nujno, da se tu konča. Trenutno že
razmišljam oziroma že poizkušam razširiti izbiro izdelkov. Poleg vrečk se preizkušam
tudi v šivanju športnih hlač, namenjenim predvsem plezalcem (sliki 30 in 31). V
prihodnosti pa se želim preizkusiti tudi v šivanju športnih majic oziroma puloverjev s
kapuco.

Slika 30: Hlače Na Fleš

Slika 31: Plezanje v hlačah Na Fleš
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2. OBLIKOVANJE CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE
a) Osnovni elementi celostne grafične podobe
Utemeljitev znakovne rešitve
V simbolu se pojavita črki N in F, ki predstavljata začetnici mojega imena, poleg tega
pa tudi začetnici podjetja Na Fleš. Črki sta stalnici medtem ko se ozadja spreminjajo.
Črko F sem oblikovala tako, da sem izhajala iz kavadrata in kroga. Črna in bela, kot
„nebarvi“ sta v nasprotju z vsemi barvami in oblikami, ki ju obdajajo. Celotna črka
deluje geometrično, strogo, kontastno in je edina stalnica v simbolu.
medtem ko je črka n mehka, barvita, spreminja barvo v skladu z podlago. Črka deluje
puhasto, saj spominja na mehko blago, ki ga tudi uporablam pri izdelavi vrečk.
Za ozadje so me navdihnile kar same vrečke za magnezij s svojo pestrostjo in
raznolikostjo v materialih. Tekstili, ki jih uporabljam za vrečke so različnih potiskov in
struktur. Nekatere, tudi pri izdelavi uporabim večkrat, saj mi služijo kot osnova na
katero dodam detajle, ali pa kot hrbtišče vrečke. Zato sem se tudi pri oblikovanju
simbola odločila za takšno rešitev. Oblikovala sem tri različna ozadja, ki torej ne
predstavljajo stalnice v simbolu in zato puščam odprte možnosti za posodobitev
znaka v prihodnosti.
Tudi pri barvah se nisem omejila, ki imajo pri produktu pomembno vlogo, saj je paleta
barv pri izdelavi vrečk neomejena. Tako v simbolu nisem želela dati prednosti le
določenim barvam, temveč se le te poljubno spreminjajo. Za večji učinek sem
uporabila pestre barvne kontraste.

Slika 32: Tipografski simbol in logotip podjetja Na Fleš
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Oblikovanje simbola

Slika 33: Tipografski simbol

Plezanje je šport, ki predstavlja izziv, svobodo, adrenalin, igrivost, neskončne
možnosti, raznolikost, tesno povezanost z naravo in zaupanjem. Je dejavnost pri
katerem se človek „odklopi“ in se ji popolnoma posveti in prepusti.
In iz vsega tega sem izhajala tudi pri oblikovanju simbola, oziroma celostne grafične
podobe. Skušala sem ujeti ta svoboden občutek. Zato se nisem omejevala pri barvah
in oblikah, ki v prihodnosti puščajo odprte možnosti za spremembe.
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Skica
Simbol izhaja iz inicialk N in F. Prvotna ideja je bila v črnobeli verziji, šele kasneje sem
se domislila, da bi znak popestrila v skladu z naravo produkta. Tako sem iz toge
verzije prešla na živahno rešitev.

n

n
n n
Slika 34: Skice
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Simbol in logotip blagovne znamke Na Fleš
Znak lahko vključuje tudi dejavnost, ter podatke podjetja. Uporablja se predvsem na
vizitkah, dopisnih listih, ter pisemskih ovojnicah.

UNIKATNE
VRECKE
ZA MAGNEZIJ
Nina Faganel s.p.
Z a d r u z n a 1 1 ,1 2 1 8K o m e n d a
gsm: +386 (0)31 740 144
nina.faganel@gmail.com

Slika 35: Tipografski simbol in logotip podjetja Na Fleš z ostalimi podatki
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Znak v črno - beli varijanti

Slika 36: Črno belo
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Znak povečava / pomanjšava

Slika 37: Različne dimenzije
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Barvna shema
Uporabljene so barve v CMYK barvni lestvici.
Namenoma pa sem uporabila čiste, jasne in kontrastne barve, zaradi boljše vidnosti
in efekta.

0 0 100 0
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0 60 100 0

100 0 0 0

0000

0 100 100 0

40 0 100 0

100 0 100 0

100 100 100 100

srebrna

Slika 38: Barve
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Tipografija
Črka n v sibolu izhaja iz pisave Futura Xblk BT. Želela sem masivno črko, da sem jo
lahko primerno predelala. Črko f sem ustvarila sama. Izhajala sem iz kroga in
kvadrata. Pri napisu Na Fleš! pa iz tipografije Chiller, ki sem jo ravno tako ustrezno
predelala do željene oblike. Napis deluje kot, da je napisan prostoročno. S tem daje
vtis unikatnosti, neponovljivosti, hkrati pa deluje mladostno, sveže in svobodno, kar je
tudi namen produkta.
Za napis poleg simbola, se pravi vrsta produkta in pa ostali podatki podjetja se
uporablja tipografija Lady Ice. Napis deluje modno in moderno, kar zopet nakazuje
na produkt.

NA FLEŠ!

n
UNIKATNE
VRECKE
ZA MAGNEZIJ

Chiller

Futura Xblk BT

Lady Ice

Nina Faganel s.p.
Z a d r u z n a 1 1 ,1 2 1 8K o m e n d a
gsm: +386 (0)31 740 144
nina.faganel@gmail.com

plezaj s stilom

Segoe Script

Slika 39: Tipografija
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Velikost - mere znaka

Nina Faganel s.p.

2,50 cm

6,70 cm

5,00 cm

UNIKATNE
VRECKE
ZA MAGNEZIJ

1,50 cm

Z a d r u z n a 1 1 ,1 2 1 8K o m e n d a
gsm: +386 (0)31 740 144
nina.faganel@gmail.com

0,50 cm
4,70 cm

5,00 cm

10,20 cm

Slika 40: Mere
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Pozicijsko geslo
Pri geslu sem razmišljala o tem, kaj izdelki predstavljajo oziroma njihov način
uporabe. Ker je poleg funkcjonalnosti poudarek izdelka na videzu (saj je to moj glavni
adut) se tudi geslo navezuje na to.
Geslo je kratko, jasno, ter razumljivo.
Odločila sem se za slovensko ter angleško verzijo, saj se mi zdi pomembno, da se
geslo dobro sliši v obeh jezikih.

plezaj s stilom
climb with style

plezaj s stilom
Slika 41: Pozicijsko geslo

Slika 42: Ozadje na Facebook strani z geslom
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b) Osnovna razpoznavna sredstva tiskovine
Ovojnica

UNIKATNE
VRECKE
ZA MAGNEZIJ
Nina Faganel s.p.
Z a d r u z n a 1 1 ,1 2 1 8K o m e n d a
gsm: +386 (0)31 740 144
nina.faganel@gmail.com

Slika 43: Ovojnica
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Dopisni list
UNIKATNE
VRECKE
ZA MAGNEZIJ
Nina

Faganel

Zadruzna11,1218Komenda
gsm: +386 (0)31 740 144
nina.faganel@gmail.com

Slika 44: Dopisni list (varianta št. 1)
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UNIKATNI IZDELKI
Nina Faganel

Zadruzna 11, 1218 Komenda gsm: +386 (0)31 740 144 nina.faganel@gmail.com

Slika 45: Dopisni list (varianta št. 2)
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UNIQUE CHALK BAGS
Nina Faganel

Zadruzna 11, 1218 Komenda gsm: +386 (0)31 740 144 nina.faganel@gmail.com

Slika 46: Dopisni list (varianta št. 3)
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Vizitka
Pri vizitkah sem se odločila za več varijant, saj se nočem omejiti le na izdelavo vrečk
za magnezij, vendar si puščam odprte možnosti za izdelavo drugih unikatnih izdelkov
povezanih s plezanjem (npr. oblačila: hlače za prosti čas, športni puloverji, majice...)
Ravno tako sem naredila tudi varianto v angleščini za tuje stranke.

UNIKATNE
VRECKE
ZA MAGNEZIJ
nina.faganel@gmail.com
+ 3 8 6 ( 0 ) 31 7 4 0 1 4 4
na strani

UNIKATNI
IZDELKI
nina.faganel@gmail.com
+ 3 8 6 ( 0 ) 31 7 4 0 1 4 4
na strani

UNIQUE
CHALK
BAGS
find me on page
na fleš/on flash

nina.faganel@gmail.com

Slika 47: Vizitke
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Vizitka
Vizitka v slovenskem in angleškem jeziku.

UNIQUE
CHALK
BAGS

UNIKATNI
IZDELKI
nina.faganel@gmail.com
+ 3 8 6 ( 0 ) 31 7 4 0 1 4 4

find me on page
na fleš/on flash

nina.faganel@gmail.com

na strani

Slika 48: Vizitka

Listek za ceno

cena/price

Slika 49: Listek za ceno
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Darilni bon
Sprednja stran darilnega bona

darilni

bon
unikatna vrecka za magnezij
Za:

Zig in podpis:
Nina Faganel / gsm: 031 740 144 / nina.faganel@gmail.com /

Na Fle

Zadnja stran darilnega bona

Slika 50: Darilni bon
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Letak
Odločila sem se za stripovski motiv zajca, kot superjunaka-super plezalca, ki močno
drži za rob strehe in kljub temu izgleda, kot da lahkotno visi, ter pomaka taco v vrečko
z magnezijem. Ob tem uživa, je samozavesten, se zabava, hkrati pa nam izdelek tudi
ponuja.
Letak je udaren, ter privlačen, saj takoj privabi s svojimi barvami. Gledalca nasmeji in
jedrnato predstavi svoj namen. Podatki na letaku so osnovni, saj je bistvo le privabiti
pozornost.

rabš eno?

UNIKATNE
VRECKE
ZA MAGNEZIJ

Slika 51: Letak
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Nalepke
Nalepke so tiskane na srebrno folijo. S tem sem dosegla sijaj, lesk, ter vidnost, kar
sovpada z naravo izdelka, ter samim imenom. Poleg tega pa je folija zelo trpežen
material in se zato nalepke lahko uporabi praktično kjerkoli.

Slika 52: Nalepke
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c) Dodatne aplikacije
Darilna vrečka, ter vrečka za shranjevanje

Slika 53: Darilna papirna vrečka

Slika 54: Darilna vrečka / vrečka za shranjevanje iz blaga
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Vžigalice

se s
sam da

vet...

se s
sam da

vet...

Slika 55: Vžigalice

Značke

Slika 56: Značke
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Majice z motivom zajca
Primer motiva v več barvah, v dveh barvah ter v eni barvi v kombinaciji s črno in
belo.

Slika 57: Motiv za majice
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Majica-moška

spredaj

zadaj

Slika 58: Majica-moška

74

Majica-ženska

spredaj

zadaj

Slika 59: Majica-ženska
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Majice z motivom ninje

Slika 60: Motiv za majice
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Majica-moška

spredaj

zadaj

Slika 61: Majica-moška
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Majica-ženska

spredaj

zadaj

Slika 62: Majica-ženska
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Namizna zastavica
Logo namizne zastavice je izdelan iz mešanega tekstila, ter srebrne folije in daje vtis
tridimenzionalnosti.
Uporaba: na prodajnih policah z izdelki Na Fleš, ter pri prodaji in promociji na raznih
sejmih s plezalno tematiko.

Slika 63: Namizna zastavica
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Prevozna sredstva
Označba na vozilu

Slika 64: Označba na vozilu
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Obesek
Obesek bi bil narejen iz večbarvnih plasti EVA pene.

Slika 65: Obesek v vozilu

Slika 66: Obesek za ključe
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Označba na izdelku
Na izdelku je oznaka minimalistična, vendar vseeno prepoznavna. Vedno je
postavljena na isto mesto z istim vzorcem. Črno-bele črte so le del znaka izhajajo iz
črke F, ki je kot edina črka v znaku vedno iste barve in predstavlja stalnico. Ravno
tako pa črno-bela barva sovpada s katerokoli barvo in je zato nemoteča.
S takšno oznako nisem želela izpostaviti znaka-logotipa, vendar privabiti poglede s
samo izvirnostjo izdelka.

Slika 67: Označba na izdelku
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Izdelek na prodajnih policah
Del podobe na končnem izgledu izdelka je tudi listek z logotipom, ter listek za ceno
(str. ) pripeta na izdelek. Listka je možno po nakupu odstraniti. Znotraj izdelka (vrečke
za Mg) pa bo presenetila nalepka z logotipom (str. ).

Slika 68: Označba na izdelku: listek z logotipom, ter nalepka
Slika 69: Označba na izdelku: listek za ceno
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ZAKLJUČEK
Celostna grafična podoba je danes zelo pomembna za podjetja, saj se preko CGP
podjetje predstavlja javnosti in pomaga k prepoznavnosti na trgu. Danes je oblikovati
dobro CGP nekega podjetja, organizacije ali prireditve zelo zahtevna naloga. Pri
oblikovanju moramo upoštevati načela uspešnega grafičnega oblikovanja, dobro
spoznati podjetje za katerega oblikujemo, ter vse to nadgraditi s kreativnostjo in
ustvarjalnostjo.
Pri tem sem imela prednost, saj sem oblikovala za svojo lastno blagovno znamko.
Zato mi je bilo področje na katerem delujem že poznano. Vendar sem za boljše
razumevanje naredila analizo, v kateri sem raziskala CGP dvajset podjetij s področja
plezalne industrije. Iskala sem tako njihove pozitivne, kot tudi negativne lastnosti in s
tem dobila širši vpogled na to, kako se podjetja na tem področju predstavljajo javnosti
in ugotavljala kaj bi se še dalo narediti oziroma popraviti.
Na podlagi tega sem v likovno-praktičnem delu oblikovala celostno grafično podobo
blagovne znamke Na Fleš. Upoštevala sem značilnosti, ki mi jih predstavlja plezanje;
kot so sproščenost, igrivost, svoboda itd., ter na tem oblikovala CGP. Želela sem
logotip, ki bi bil edinstven, unikaten in neponovljiv, kar izražajo tudi moji izdelki, ki so
predvsem vrečke za magnezij. CGP z logotipom na čelu sicer ima svoje omejitve in
stalnice, vendar pa sem vseeno pustila možnosti za spremembe.
Konkurenca na plezalnem področju je tako kot drugje močna, zato je potrebno
narediti nekaj drugačnega, tako pri predstavitvi grafične podobe blagovne znamke,
kot tudi pri izdelkih. Sama verjamem in upam, da grem v pravo smer, a se moram kljub
temu še veliko naučiti. V veliko pomoč mi je tudi ta projekt oblikovanja celostne
grafične podobe. S tem diplomskim delom sem pridobila znanje, ki mi bo v prihodnosti
zelo koristilo.
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