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Povzetek
Urejena celostna grafična podoba je tisti del trženja, ki na naše poslovne partnerje, potrošnike
naredi prvi vtis. Pravijo, da obleka naredi človeka in tako je tudi z grafičnim oblikovanjem ter
trženjem. Uspešno grafično oblikovanje, uporaba vizualnih komunikacij nam omogoči
komunikacijo, ki naš produkt predstavi publiki v umetniški luči in poskrbi za bolj topel odnos.
Tega se tržno komuniciranje še kako dobro zaveda, saj povezanost z družbo in s tem kulturo
pripelje do dobrih rezultatov in dosege ciljev. Dandanes, ko je konkurenca velika je potrebno
uporabljati izvirne komunikacijske pristope, ki pristopijo na udaren način in se potrošnikom
vtisnejo v spomin. Pomembno vlogo pa imajo vsekakor tudi spletna socialna omrežja, ki
poskrbijo za lažji kontakt z večjo publiko. V diplomskem delu tako analiziram vlogo grafičnega
oblikovanja in vizualnih komunikacij v sodobni tržni komunikaciji. Diplomsko delo sestavljajo
trije deli: likovno-teoretični, likovno-praktični ter likovno-pedagoški del.
V likovno-teoretičnem delu raziščem vlogo grafičnega oblikovanja in pomen vizualnih
komunikacij v trženju. Predstavim pojem tržne komunikacije in kako prenesti sporočila publiki.
Analiziram tudi vlogo socialnih omrežij (Kickstarter, Twitter, Facebook) pri tem.
Na osnovi spoznanj strokovno-teoretičnega dela nato v likovno-praktičnem delu diplomskega
dela s podjetjem Mednmleko sooblikujem 3D animirano risanko z naslovom Diego in prijatelji.
Opišem način dela od začetne ideje, skic do izdelave končnega produkta in njegovega trženja,
kjer predstavim tudi uporabo socialnih omrežij ter Kickstarterja.
V likovno-pedagoškem delu diplomske naloge zasnujem učno uro na temo vloge grafičnega
oblikovanja v tržni komunikaciji, kakršno bi izvedla na srednji šoli.

Ključne besede: trženje, komunikacija, vizualna komunikacija, grafično oblikovanje,
oblikovanje, socialna omrežja

Abstract
Well designed visual image is the first step of advertising that has an impact on our business
partners and consumers. According to Slovenian proverb that "clothes make the man" we
could say the same for graphic design and marketing. Well executed graphic design and visual
communications enable the communication of our product with a customer. This could be
also a communication with artistic approach and a special connection. In order to obtain good
results, advertisers use techniques to get connected with the society. As competition is very
intense nowadays, advertisers create unique ads (visual communications), so the consumers
would remember them. Another important marketing tool is social media that enables contact
with larger group of people. In my thesis I have decided to study the role of graphic design
and visual communications in modern marketing communications.Thesis are composed of 3
parts: art-theoretical part, art-practical part and art-pedagogical part.
In art-theoretical part I will study the role of graphic design and visual communications in
marketing. I will present the meaning of communication, the meaning of communication in
terms of marketing and the presentation of the message to the publics. I will also analyze the
role of social media , such as Kickstarter, Twitter, Facebook etc.
Art-practical part will describe my professional-theoretical (professional experience). I have
assisted the creation and production of 3D animation movie Diego and friends at MednMleko
production studio. I will describe the process of creation, from initial sketch, through
production to final product: I will also present marketing process including social media usage
(Kickstarter).
In art-pedagogical part I will prepare a class about graphic design usage in marketing
communication in order to present it in primary school.

Key words: marketing, marketing communication, visual communication, graphic design,
design, social media
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UVOD
Grafično oblikovanje ima v sodobni tržni komunikaciji pomembno vlogo. Velik del sodobne
tržne komunikacije poteka preko vizualnega sporočanja, zato je zelo pomembno, da v tej
komunikaciji ustrezno sodelujejo tudi vizualna grafična sporočila. Tržno komuniciranje se
mora za dosego ciljev zavedati vpetosti v družbo, kulturo in uporabljati izvirne komunikacijske
pristope, ki potrošnikom približajo blagovne znamke na smiseln, a hkrati udaren način. Pri
takem sodobnem tržnem komuniciranju imajo pomembno vlogo tudi spletna socialna
omrežja. Če želimo ustvariti uspešno tržno komunikacijo je zato potrebno upoštevati, kako se
povezujejo mehanizmi trženja in vizualne komunikacije v sodobnih kanalih spletnih socialnih
omrežij. V diplomskem delu zato želim analizirati vlogo grafičnega oblikovanja in vizualnih
komunikacij v sodobni tržni komunikaciji. Raziskala bom vlogo in pomen grafičnega
oblikovanja, ter vizualne komunikacije v trženju. Predstavila bom nove možnosti tržne
komunikacije, njen vse lažji dostop do množic in s tem prodiranje na večja tržišča ter analizirala
vlogo socialnih omrežij (Facebook, Twitter, Kickstarter). Nato pa bom samo spoznano teorijo
predstavila še v likovno-praktičnem delu diplomske naloge, kjer bom predstavila
sooblikovanje 3D animirane risanke z naslovom Diego in prijatelji s podjetjem Mednmleko.
Opisala bom način dela od začetne ideje, skic do izdelave končnega produkta in njegovega
trženja, kjer bom predstavila tudi uporabo Kickstarter-ja kot sodobni način trženja.
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TEORETIČNI DEL
KAJ JE KOMUNIKACIJA?
O komunikaciji med ljudmi govorimo, ko med partnerji v socialni interakciji teče kontinuiran
tok sporočil. Sporočila, ki si jih izmenjujemo, so podana v nekem kodu, v znakovnem sistemu,
ki omogoča prenašanje pomena. Da bi bila komunikacija možna in uspešna, morajo partnerji
v komunikaciji imeti enak ali vsaj zelo podoben kod sporočanja. Torej, za uspešno
komunikacijo morajo biti sogovorniki na isti ravni in biti pripravljeni sprejemati in oddajati
sporočila. Obvladati morajo isti jezik, ter uporabljenim gestam pripisovati enake socialne
pomene. Sporočila, ki nam jih pošiljajo drugi moramo znati dekodirati, tolmačiti in razumeti,
prav tako pa je pomembno, da svoja lastna sporočila oblikujemo, kodiramo na način, da jih
naši partnerji pri komunikaciji lahko tolmačijo in razumejo, enako ali pa vsaj na soroden način
kot mi sami. Sporočila, ki si jih izmenjujemo ljudje med seboj, so lahko besedne narave ali
nebesedne, to so slikovni simboli, kot so npr. nebesedne geste, obrazni izrazi, mimika itd. Več
o nebesedni komunikaciji bom govorila kasneje. Važno pa se je zavedati, da gre pri kakršnikoli
komunikaciji za s pravili določen, urejen dvosmerni tok sporočil med osebami (Ule in Kline
1996).
Komunikacija pa seveda ne poteka le med ljudmi, ampak tudi znotraj nas samih. Kot
posamezniki je naš organizem odvisen od obsežnega pretoka informacij med različnimi
njegovimi podsistemi, torej med receptorji in efektorji. A v večini primerov se ljudje zavedamo
le manjšega dela notranjih sporočil. Le to pa nam omogoči samo opazovanje, samo zaznavanje
in samo stimuliranje, ko gre za pogovore določenega posameznika s samim seboj. Večji del
notranje komunikacije pa poteka nezavedno (Ule in Kline 1996).
Kot vidimo je komunikacija zelo širok pojav in jo je težko definirati z enim stavkom, poleg
kognitivnih procesov razumevanja sporočil ali formuliranja le teh, je potrebno omeniti tudi
fiziološke oziroma nevrološke procese. Saj se tudi tu odvija komunikacija, izmenjavanje
informacíj po nekem določenem vrstnem redu. Torej ugotovimo, da do komunikacije prihaja
povsod, kjer se vzpostavlja odnos med ljudmi ali odnos posameznika do samega sebe. Ti
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odnosi pa so lahko zavestni ali nezavedni, neposredni ali posredni, trenutni ali trajni, površinski
ali globinski. Medčloveški odnosi se gradijo na osnovi socialne interakcije, socialne izmenjave
med ljudmi in zato je prav komunikacija sestavni del socialne interakcije. A vendar
komunikacija stopi še korak dlje, sploh v današnjem svetu, kjer je tok sporočil močnejši,
oddajnik in prejemnik sta lahko časovno in prostorsko ločena med seboj in osebno sploh ne
stopita v stik, a med njima steče uspešna komunikacija, predaja sporočila. Kot primer pisec
knjige in njen bralec ali v navezavi z mojo diplomsko nalogo oglasno sporočilo ter potrošnik
(Ule in Kline 1996, 24).
Kot že omenjeno je pojem komunikacija širok in definicij je ogromno, vsak avtor jo opredeli
nekoliko drugače. A cilj komunikacije je pri vseh enak, torej uspešen prenos sporočila od
oddajnika do sprejemnika. Georg Gerbner na kratko opredeli komuniciranje kot proces
socialne interakcije s pomočjo simbolov in sporočilnih sistemov. Julis Wood pa na primer
opredeljuje komuniciranje kot sistemski proces, v katerem ljudje reagirajo drug na drugega s
pomočjo simbolov, ter s tem interpretirajo simbole in ustvarjajo nove pomene (Ule, 2009, 14).
Povedano čim krajše je torej komuniciranje razlikovalen odgovor organizma na nek dražljaj.
Trenholm Jensen pravi, da je komuniciranje proces s pomočjo katerega ljudje skupno
ustvarjamo in upravljamo socialno stvarnost (Trenholm, 2000, 5). Če želimo biti pri tem
uspešni se moramo zavedati, da komuniciranje zahteva sodelovanje in da ni zgolj kultura tista,
ki definira pravila komuniciranja, pravila definiramo tudi intersubjektivno v procesu
komuniciranja. Kar pomeni, da moramo za uspešno komunikacijo upoštevati drug drugega,
moramo se znati prilagajati, sami sebi, našemu partnerju in obratno.
Torej komunikacija je nujno potrebna za socialno življenje in dobre medsebojne odnose.
Komuniciranje je skupnostna dejavnost, je krožna, recipročna, saj ena tvorba ne more
obstajati brez druge. Komunikacija nas drži skupaj, je sposobnost članov družbe, da usklajujejo
svoje dejavnosti z drugimi, kar bi bilo brez komuniciranja nemogoče. Komunikacija nas žene,
nam daje razmišljati, odpira vrata v nove svetove, nas dela ustvarjalne in prav s tem človeško
komuniciranje postane del ustvarjalnosti (Ule, 2009).
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NEVERBALNA KOMUNIKACIJA
Neverbalni jezik je že od nekdaj služil kot podpora verbalnemu in čeprav sta neverbalno in
verbalno komuniciranje res tesno povezana, ima lahko neverbalno komuniciranje tudi povsem
samostojno vlogo. Z neverbalnim komuniciranjem se srečujemo pri številnih vsakdanjih
ritualnih, kot je na primer pozdravljanje in odzdravljanje ter izražanje čustev. Nobena od teh
vlog ni povsem rezervirana za neverbalno komuniciranje, vendar je neverbalno sporočanje tu
v prednosti, ker te vloge opravlja mnogo hitreje in bolj neposredno kot govor. Jok, solze nam
dajo hitro sporočilo o počutju osebe, seveda pa gre lahko za solze žalosti ali sreče. A če je
neverbalni jezik dovolj nazoren, nam lahko razjasni tudi dvom te vrste. In dodatek verbalnega
jezika ni potreben. Predvsem ko gre za čustva in občutke se zdi, da se laže in bolj neposredno
izražamo v neverbalni kot v verbalni obliki (Ule, 2009).
Nekatera neverbalna sporočila pa služijo skupnostnim namenom. V tem primeru govorimo na
primer o prometnih znakih, ki urejajo promet in ustvarjajo določen red na tako kaotičnih
področjih, kot sta cesta in promet po njej. Znaki so enostavni in imajo enak pomen širom po
svetu, tako ne pride do nerazumljivih dešifriranj željenega podanega sporočila (Ule, 2009).
Pomembne vidike neverbalnega jezika srečamo tudi pri političnem komuniciranju, gre za
uporabo neverbalnih znakov in simbolov za pridobivanje lojalnosti in pripadnosti državi. To so
na primer zastave in drugi državni simboli. Prav tako pa so se neverbalne oblike javnega in
množičnega komuniciranja začele razvijati preko novih družbenih gibanj v drugi polovici 20.
stoletja. Omejen dostop sporočanja prek množičnih medijev je pripeljal do iskanja drugih
načinov obveščanja, kot so na primer plakati, grafiti, mirni pohodi, demonstracije, stavke, z
raznimi panoji in podobo (Ule, 2009).
S tem pa pridemo tudi do začetkov nam ljubiteljem umetnosti, ustvarjanja do zelo pomembne
oblike javnega neverbalnega komuniciranja, do določenih oblik umetniških zvrsti, kot so
likovna, plesna umetnost, pa kulturna oblikovanja prostorov, predmetov, arhitektura,
oblačilna kultura, ter za mojo diplomsko najbolj interesantno zvrst, grafično oblikovanje (Ule,
2009).
Do sedaj sem opredelila pomen komunikacije, jo razčlenila na verbalno in neverbalno in se
dotaknila njenih namenov in vlog. Sedaj pa želim izpostaviti komunikacijo, ki je v današnji
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družbi vse bolj v razcvetu in iskanju vedno novih načinov podajanja vedno bolj inovativnih,
udarnih poti predajanj sporočil. Gre za tržno komunikacijo pri kateri sporočevalci postanejo
tržniki in sprejemniki potrošniki.

TRŽNO KOMUNICIRANJE
Povprečen Američan naj bi bil vsak dan izpostavljen približno 300 oglasnim sporočilom, kar
pomeni 9.000 na mesec in 110.000 na leto. Slovenec morda za kakšno tretjino manj, a še
vedno izredno velikemu številu sporočil. Oglasna sporočila so neizogibna, bombardirajo nas iz
vseh strani in razumljivo je, da potrošniki ne moremo biti pozorni na vse tržno naravnane
poteze. Zato je poglavitni problem in skrb oglaševalcev kako poskrbeti, da postane njihov oglas
viden potrošnikom, ki so se do sedaj že dodobra naučili izbirati in izločati veliko večino oglasnih
sporočil (Ule in Kline, 1996, 52).
Maples & Ross je podjetje, ki se ukvarja z merjenjem učinkovitosti oglaševanja in pravi, da se
okoli 80% Američanov ne spominja tipičnega oglasa dan po njegovi objavi. Oglaševanje je
postalo tako prisotno, da potrošniki mentalno klikajo brez uporabe daljinskega upravljalca (Ule
in Kline, 1996).
Potrošniki pri sprejemanju oglasnih sporočil uporabljajo proces perceptivnega iskanja, ali tako
imenovan screening, ta jim pomaga izbrati katerim oglasom naj se posvetijo in naj si jih nato
tudi zapomnijo. Raziskovalci na tem področju tako nenehno preverjajo okolje, iz njega
pridobivaj povratne informacije, ključnega pomena za uspešno delo, se vključujejo v okolje ter
se želijo naučiti vedno nekaj novega. Potrebno je trdo delo, idejno snovanje in iskanje vedno
novih, boljših inovativnih rešitev. Odgovor, če obstajajo pravila, ali magičnega recept na
vprašanje kaj je tiso kar naredi določen oglas »tisti pravi« in si ga potrošniki zapomnijo pa
ostaja še odprt. Zato je oblikovanje učinkovitega programa tržnega komuniciranja veliko bolj
zapleteno kot le izbiranje ključne lastnosti izdelka, ki jo je treba poudariti. Tržniki in snovalci
morajo razumeti, kako bodo njihova sporočila zaznavali in interpretirali potrošniki in kako
bodo te reakcije vplivale na njihov odnos na z njimi oglaševane izdelke ali storitve.
Pri vsaki vrsti komunikaciji in pri sprejemanju, dojemanju sporočil sodelujejo naša čutila,
čustva. V nas se torej ob prejetju sporočila, dražljaju prebudi kognitivni proces. In s pomočjo
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le tega ustvarimo svoje mišljenje in s tem povratno sporočilo, informacijo (Ule in Kline, 1996,
52).

KOGNITIVNI PROCESI
Sprejemanja čutnih vtisov in sporočil je odvisno od razvoja naših senzornih organov ter
čustvene inteligence. Ti pa se razvijajo od človekovega rojstva naprej in postajajo vse bolj
sposobni za dojemanje, sprejemanje vseh možnih dražljajev iz okolja. Ob rojstvu so naši
senzorni pragi močno zvišani, zato otroci najprej sprejemajo zgolj enostavne dražljaje.
Najkasneje se nam razvije prostorska orientacija in s tem izkušnja tridimenzionalnega
prostora. Lep prikaz je sam razvoj otroške risbe. Senzorni svet odraslega se tako od otroškega
razlikuje kvantitativno in kvalitativno. Kar pomeni, da otrok za dojemanje potrebuje močnejše
dražljaje, kateri pritegnejo njegovo celovito pozornost. Nekaj kar v odraslemu prebudi
takojšnjo zaznavo, je za otroka posebna realnost. Med tem ko stvari, ki jih odrasli komaj
opazimo, spregledamo otroci doživljajo kot sebi pomembno realnost. Svetloba in senca
postanejo z leti za odrasle samoumevni med tem ko lahko v otrocih povzročijo močne
dražljaje, se jih bojijo, skrbno opazuje, jih lovijo (Ule, 2009).
Torej razvidno je, da kadar so vzorci dražljajev zelo zapleteni ali jih je več na enkrat jih otrok
ne more organizirati v sebi razumljivo celoto. Zato dražljaji razpadejo na sestavine, delčke ali
ostanejo na bolj enostavni ravni. Poleg prostorske izkušnje otroci tako slabo presoja tudi
razdalje. Bližnji hribi se mu zdijo večji, tisti v daljavi pa manjši, zato njihov svet ne deluje
tridimenzionalno. Če želimo razumeti njihov svet, ter s tem naš razvoj moramo vedeti, da so
čimbolj enostavne vzorci dražljajev tisti, ki jim in s tem tudi nam omogočajo celostno
dojemanje. Seveda pa ko govorimo o oddajanju in sprejemanju dražljajev, sporočil ne smemo
pozabiti kaj je namembnost le teh. Komu so namenjena, kakšno pozornost želijo v nas ali
drugih vzpodbuditi. Dražljaj mora biti zasnovan tako, da se v nas sproži proces razmišljanja.
Enostaven, jasen in s tem udaren, ali pa morda nekoliko bolj zapleten in nas s tem draži več
časa. Zaznave pa so seveda različne od vsakega posameznika. Sposobnosti mišljenja, znanja,
čustvene inteligence, natančnosti itd. A kljub vsemu obstaja nekaj »pravil« po katerih naj bi
potekal proces človeškega zaznavanja.
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Ta proces organiziranja zaznav je preučevala predvsem tako imenovana likovna psihologinja,
ki je nastala konec prejšnjega stoletja v Nemčiji. Imenujemo jo Gestalt-psihologija. Temeljno
načelo organiziranja zaznav po tej teoriji je, da ljudje zaznamo najprej celoto potem njene
dele. Lep primer so trgovine, ko kot potrošnik vstopimo v trgovino, jo zaznamo kot celoto, šele
kasneje zaznamo okna, vrata, police, blagajne, samo razporeditev, nato razčlenimo police in
opazimo različne izdelke, nato razčlenimo izdelke po različnih kriterijih, odvisno od vsakega
posameznika pa je do kako potrebne razčlenitve pride. Večina teh procesov organiziranja
zaznav v nas poteka nezavedno, vendar imajo kljub temu velik vpliv na našo percepcijo.
Razvidno je, da ljudje v večini težimo k »dobrim likom« , k zaznavam ki so čim bolj enostavne,
popolne in pomenljive, nam logične, že znane (Ule, 2009, 53).
In tako lahko iz vsakodnevnega doživljanja dražljajev preidemo na kognitivne procese, ki se v
nas odvijajo ob branju likovnega jezika, likovni teoriji. Predvsem pa je likovni jezik pomemben
pri neverbalni komunikaciji, torej pri prebiranju vizualnih sporočil. Vizualno in likovno sta
neposredno povezana. Likovne forme ne moremo videti, če naš čut za vid ni dodobra razvit.
Vid je vsekakor najpomembnejši za likovno dojemanje, a brez povezovanja ne gre. Vsak likovni
proizvod je za gledalca predmet, stvar zunaj njega samega. V stik s katero lahko stopi prav s
pomočjo čutov. Torej likovnik s posredovanjem čutnih dražljajev uresniči likovno umetnino,
ki spet s posredovanjem čutov vstopa v zavest gledalca. Kljub temu, da je kot že omenjeno
najvažnejši čut za dojemanje likovnega vid, pa pri dojemanju sodelujejo tudi ostali čuti.
Vizualno je tisto, kar prehaja iz sveta v naš živčni sistem in likovno sloni prav na vizualnem in
občasno tipnem. V naš svet skozi naša čutila prenaša celostno spoznanje umetnika. Paule Klee
je zapisal »Nevidno postane vidno«. Kar nas pripelje do spoznanja, da likovni jezik ni zgolj še
en od načinov sporazumevanja, ampak je poleg tega duhovno spoznanje, je duhovno
predelano prejeto sporočilo, obogateno z čutnim spoznanjem. Likovno torej ni in ne more biti
zgolj kopija in imitacija vizualnega, ampak je interpretacija, ki kljub omejenosti z možnostmi
čutov in materialov nosi celovito duhovno vsebino. Za razumevanje vizualnih sporočil in s tem
likovnosti so pomembna čutila vida, tipa in čut za ravnotežje. Vsem tem likovnim čutom pa je
skupno, da se ukvarjajo z večdimenzionalnim prostorom (Ule, 2009).

Načela gestalt psihologije, kot so ločitev figure od ozadja, bližina, podobnost, skupna usoda
ipd., veljajo za sprejemanje sporočil od komunikatorja, pa naj gre za vsakodnevno ali bolj
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likovno naravnano sporočilo. Torej skladnost ali tako imenovana kongruentnost je tista, ki med
sporočilom in njegovim okoljem poveča možnost, da bo sporočilo sprejeto kot celota in da bo
ta celota bolj pomembna kot njegovi deli. Po drugi strani pa kot že omenjeno, neskladnosti v
sporočilu prej vzbudijo v nas pozornost kot vsem pričakovana skladnost. Neskladje v sporočilu
ali med sporočilom in okoljem sproži v nas kot prejemniku napetost, ki jo poskušamo
reducirati, razdrobiti, raziskati. Neskladnost lahko potemtakem škodi polnemu sprejemu
sporočila, lahko pa povečuje našo pozornost na sporočilo. Mirjana Ule pravi, da je eden od
načinov, kako produktivno razrešiti nasprotje med skladnostjo, ki poveča možnost
sprejemanja celote sporočila in neskladnostjo, ki napravi sporočilo za bolj zanimivo, je uporaba
humorja v predstavitvi sporočil (Ule, 2009). Toda tedaj morajo biti izpolnjeni še dodatni pogoji:
prijetno okolje, ustrezna kulturna zavest javnosti, ustrezno samozaupanje pri javnosti. S
humorjem lahko ohranimo pozornost javnosti, a obenem zmanjšamo obstoječe neskladij v
situaciji na takšno mero, da to ne škodi zaznavanju celote sporočila (Britt, 1978).
Večjo pozornost javnosti na sporočilo povzroča tudi večznačnost sporočila. Čim večja je
večznačnost sporočila, toliko večja je možnost, da bo prejemnik pri organizaciji zaznave in pri
interpretaciji zaznanega sporočila uporabil svoje pretekle izkušnje ali pričakovanja, To pa
pomeni tudi večjo pozornost prejemnika na sporočilo. Večznačnost pa je lahko problematična
lastnost sporočila, če sporočilo odstopa od običajnih predstav, konvencij in situacij. Ljudje se
namreč spontano nagibajo k temu, da zaznavajo stvari čimbolj običajno. S tem si olajšajo
interpretacijo zaznanega gradiva. Zato pride do disfunkcionalne večznačnosti, kadar se
prejemnik sooči s sporočilom, ki preveč odstopa od njegovih dotedanjih izkušenj. Tedaj lahko
spregleda sporočilo ali kak pomemben detajl ali ga napačno tolmači. Načela organiziranja
zaznav s pridom uporabljajo različni oblikovalci pri oblikovanju embalaže, ki jo bodo potrošniki
čim lažje opazili in tržni komunikatorji pri oblikovanju tržnih sporočil, ki bodo čim bolj vpadljiva
(Ule, 1996, 140).
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GRAFIČNO OBLIKOVANJE
Grafično oblikovanje služi kot komunikator, posrednik sporočila s katerimi želi naročnik
publiko prepričati v koriščenje njegovih storitev. Zato uporablja likovna sredstva oz. sredstva
vizualne komunikacije. Grafično oblikovanje se osredotoča na vizualno komunikacijo oz.
vizualizacijo idej, zato ga lahko v tem primeru imenujemo kar oblikovanje vizualnih
komunikacij.
Jernej Repovš v svoji knjigi pravi, da grafični oblikovalec ni umetnik, ki bi mu bilo dovoljeno
osebno izpovedovanje, pač pa je komunikator, ki mora imeti talent, znanje in izkušnje, da
lahko v likovne strukture vkodira načrtovana sporočila naročnikov oz. organizacij (Repovš,
1995).
Grafični oblikovalec se torej kot komunikator pri posredovanju sporočila poslužuje kombinaciji
vizualne in verbalne komunikacije.
Grafično oblikovanje je edinstveno med oblikovalskimi disciplinami, saj ima svoje korenine v
jeziku. Grafične komunikacije so odvisne od povezav, same medigre besed in podob, ki tako
ustvarijo sporočilo, ki pa je skoraj vedno odvisno od jezika in njegovega kulturnega konteksta.
V knjigi Nazaj k oblikovanju, je lepo prikazano, da se je termin grafično oblikovanje mnogokrat
spreminjal, od uporabne umetnosti, uporabne grafike pa do oblikovanja vizualnih komunikacij
in oblikovanja vidnih sporočil se spreminja tudi termin ustvarjalca od komercialnega umetnika,
likovnika, arhitekta do oblikovalca. Tisti, ki so v petdesetih, šestdesetih letih ustvarjali na
področju vizualnih komunikacij in imeli izobrazbo arhitekta, grafika in slikarja so bili
poimenovani grafični oblikovalci, če ustvarjalčeva izobrazba ni med prej naštetimi se uporabi
termin grafik. Vzporedno z razvojem odnosa in dojemanja grafičnega oblikovanja se razvija
tudi odnos do oglaševanja. Grafično oblikovanje kakršnega poznamo danes, izhaja iz poznega
19. stoletja in služi kot glavno orodje oglaševanja. Tako je bilo že v zgodovini oglaševanja,
korenine oblikovanja so sicer nekoliko prikrite, saj se je zanj uporabljalo bolj mile izraze, kot
so publiciteta ali promocija (Berčon, 2007).
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Steven Heller postavi polemično tezo da je oglaševanje mati grafičnega oblikovanja med tem
ko se Quentin Newark tej tezi postavi ubran in pravi, da je oglaševanje promocija izdelkov ter
blagovnih znamk, grafično oblikovanje pa organizacija in artikulacija le-teh (Berčon, 2007).
Svoji tezi doda poetični zaključek, saj pravi, da sta oblikovanje in oglaševanje nedvomno iz iste
družine tako kot sta poezija in fikcija, a da naj na njiju ne gledamo kot mati in otrok ampak kot
siamska dvojčka. Vidimo jih kot skupno bistvo, enako meso vendar pa je pomembno, da se
zavedamo in vsakemu od njiju pripišemo svojo osebnost (Newark, 2002, 22; Heller,1997, 112119).
Tako sta tudi oglaševanje in grafično oblikovanje tesno povezana. Uspešnega trženja brez
grafičnega oblikovanja preprosto ni mogoče ustvariti. Za uspeh enega je drugi nujen. Obe
dejavnosti morata vključiti vsaka svoje poglede, znanja, študije ter se med seboj povezati in
ustvariti »teamsko« delo, medsebojno sodelovanje. S tem se strinja tudi Franz Kroehl , ki
grafičnemu oblikovalcu pripisuje pomembno vlogo, pravi da je ta neposredno povezan s
procesom ekonomskih in socialnih sprememb in s tem prevzema novo družbeno vlogo, ki je
povezana s komunikacijo, predstavitvijo imidža podjetji, izdelkov in oglaševalskih sporočil.
Oblikovalec v vlogi komunikatorja postaja tisti, ki kreira in interpretira vrednosti (Kroehl,
2000,203).
Po knjigi Odločitev za odgovornost, o oblikovalski etiki in oglaševanju pa je grafično oblikovanje
sporočil v oglaševanju ob upoštevanju komunikacijskega znanja odločujoč dejavnik za
uspešnost komunikacije, saj zagotavlja atraktivnost, omogoča ločljivost med različnimi
sporočili, pripomore k zapomljivosti, obenem pa prispeva k večji razumljivosti vsebine
sporočila in s tem posledično k delovanju oglasnega sporočila na potrošnika (Urukalo, 2010,
20).
Kot mnogi avtorji je tudi Repovš zagovornik teze, da je grafično oblikovanje ključno orodje pri
komunikaciji v sodobnem h konkurenčnosti naravnanem tržnem gospodarstvu. Pravi, da
komuniciranje s tišino spodbuja množico nekontroliranih interpretacij. To velja za notranje
okolje organizacije, v kateri se zaradi pomanjkanja informacij ljudje zbegani, brezvoljni,
nemotivirani in ne vpleteni v delovanje in razvoj organizacije. Velja pa tudi za zunanja okolja
in javnost, ki obkrožajo organizacijo. Če iz organizacije ni komunikacij ali pa so te
mnogopomenske, celo nasprotujoče, si okolja in javnost v njih začnejo ustvarjati svojo sliko, ki
pogosto ni prijazno naravnano do organizacije. Če želi organizacija uspešno vzpostavljati
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menjavo z javnostmi, ki jo omogočajo, mora komuniciranje postati sestavni del dolgoročnega
strateškega planiranja organizacije. Komuniciranje mora biti strateško naravnano in vodeno
tako, da dobro izraža realno identiteto, poslanstvo in cilje organizacije (Repovš, 1995, 11).
Za uspešno tržno komunikacijo je torej grafično oblikovanje in s tem celostna grafična podoba
strateško najmočnejše orožje pri vzpostavljanju ekvivalentne menjave sporočil s potrošniki.
Tako lahko z njimi delimo izdelke, storitve ali ideje, ki jih ustvarja organizacija. Snovanje in
udejanjenje celostne grafične podobe v prakso pa je strokovno najzahtevnejši in ustvarjalno
najbolj prefinjen posel, kar jih pozna komunikologija.
Če povzamem je področje grafičnega oblikovanja v tesni povezavi s tržno komunikacijo,
potrebno je poznati njegova področja. Kot prvo in najmočnejše področje je zagotovo
oblikovanje celostna grafične podobe, ki je namenjena trženju izdelka ter zaobsega celoto
vseh vizualnih komunikacijskih sredstev neke znamke in znotraj nje oblikovanje logov,
logotipov, najrazličnejših aplikacije in podobno. Torej gre za oblikovanje zaščitnih znakov (ang.
visual brand identity design) in celostnih grafičnih podob (ang. corporate identity design) za
trženje blagovnih znamk.
Večina avtorjev grafično oblikovanje ter vizualne komunikacije dojema kot eno, s tem
gledanjem se strinjam tudi jaz, saj brez enega ni drugega, a vendar sem se odločila predstaviti
nekoliko bolj podrobno tudi sam pojem vizualnih komunikacij.

VIZUALNA KOMUNIKACIJA
Stane Bernik v Enciklopediji Slovenije objavi definicijo vizualnih komunikacij, ki gre nekako
takole: Vizualne komunikacije, tudi vidna sporočila, medijsko raznovrstna in interaktivno
posredovana vizualna sporočila. Vključujejo grafično oblikovanje kot najbolj tradicionalno
stroko in vse načine sodobnega vizualnega komuniciranja od tistih, zajetnih v izraznosti
vizualnih umetnosti (likovna umetnost, gledališče, film, televizija, sodobne umetniške prakse),
do porabniških tržnih komunikacij, posredovanih z vsemi znanimi klasičnimi in vedno bolj
razvejanimi sodobnimi elektronskimi mediji. Poleg knjig je ena najzgovornejših tradicionalnih
oblik vizualnega komuniciranja plakat (Bernik, 1997, 77).

11

Izraz vizualna komunikacija je danes široko uveljavljen in prisotna. Srečamo ga tako v
družboslovju kot humanistiki in tehnični znanosti. Predstavlja način in obliko komunikacije.
Vizualna komunikacija je širši pojem kot zgolj področje komuniciranja z grafičnimi znaki, saj
vsebuje vse oblike vizualnega nagovora, od zapisanih in narisanih sporočil, kodirane govorice
telesa v določenem kulturnem okolju do geste in sledi.
Temelji na dvosmernosti procesa, v katerem udeleženci sprejemajo, pošiljajo, interpretirajo
sporočila oziroma simbole, povezane z določenim pomenom. Do nedavnega so ji pripisovali
samo moč dvodimenzionalne slike. Danes vemo, da imajo moč posredovanja vsebin vsi znaki
različnih identitet: od tistih, ki izhajajo iz grafičnega in industrijskega oblikovanja in
arhitekture, do fotografije in znakov prisotnih in vzpostavljenih v virtualnem prostoru. Če vse
kar nas obkroža, razumemo kot znak v prostoru, potem lahko ugotovimo da je vizualni nagovor
vseprisoten (Urukalo, 2010, 2).
Razčlenitev sporočila na osnovne vizualne enote nam pomaga pri razumevanju vizualnega
sporočanja oziroma strukture sporočila v njegovi temeljni obliki. Jedro vizualnih del je torej
sestavljeno iz osnovnih elementov vizualnega izražanja, ki pa nam ob kombinaciji
konstruktivnih elementov in uporabi različnih vizualnih tehnik nudi neskončno možnosti. Te
možnosti, so ključne za vsakega vizualnega komunikatorja, saj na ta način lahko ustvari vedno
nove bolj udarne dražljaje. Vizualni elementi so bogato navzoči v naših življenjih, naših okoljih
in so s tem povsem neizogiben elementi (Moore, 1994, 4; Dondis, 1974, 39–50).

CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA

S celostno grafično podobo gradimo identitetni sistem, ki mora biti v sožitju z imidžem ter
identiteto organizacije. Pri razvoju celostne grafične podobe za neko organizacijo je zato
potrebno prvotno razmisliti, o tem kakšna je njena realna identiteta, njen imidž ter kakšna si
želi postati. Torej celostno grafično podobo vidimo kot del simbolnega identitetnega sistema,
realna identiteta prevedena na simbolno raven, ki pa je sestavljen iz verbalne komunikacije,
grafičnih znakov, tipografije, barv in ostalih elementov. Elementi celostne grafične podobe so
po navadi: ime podjetja, pozicijsko geslo, simbol in logotip podjetja, črkopis in tipografija ter
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barvni sistem. Simbolika mora biti za uspešno komunikacijo, med ponudnikom in potrošnikom
organizirana tako, da podani informacijski dražljaji v potrošniku vzbudi impresijo, spodbudi
tok misli, predstav ter v glavah dozorijo kot sodbe, stališča. Torej mnenje, imidž o organizaciji.
Celostna grafična podoba je torej kot smo spoznali pomemben del identitete vsake
organizacija. Če želimo da je ta uspešna pa moramo kot oblikovalci le te izpolnjevati tri med
seboj tesno povezane kriterije. Pomembno je, da razumemo vsa že prej omenjena načela
komunikacij, ter kognitivnih procesov. Celostna grafična podoba mora biti čim bolj enostavna,
jasna in razumljiva, s tem poskrbimo za lažje prepoznavanje organizacij in njegovih blagovnih
oziroma storitvenih znamk. Jasno mora pozicionirati in razlikovati ponudbo podjetja od
konkurenčne ponudbe na trgu. Najbolj pomembno pa je, da simbolizira prepričanja in
vrednote podjetja in na ta način podaja informacije o podjetju potrošnikom in z njimi
komunicira. Saj je kot smo ugotovili celostna grafična podoba pomemben del tržnega
komuniciranja in s tem celovite in strateške zasnove marketinga. Tako morajo grafični
oblikovalci pri oblikovanju sodelovati s psihologi, menedžerji, komunikologi in sociologi ter
skozi likovne strukture v celostno grafično podobo vkodirati, odraz vizij in ciljev same
organizacije (Repovš, 1995).

Oblikovalec mora tako pri oblikovanju celostne grafične podobe razmišljati široko, vsak delček
grafične podobe je potrebno oblikovati skrbno, korak za korakom. Temelj celostne grafične
podobe je zagotovo logo, logotip organizacije. Nato pa se skozi oblikovanje gradi ostala celota.

Uspešni grafični oblikovalec Cass množice elementov celostne grafične podobe razdeli na:

 logotip (znak in z njim povezana identiteta organizacije),
 vizitka, pisemska ovojnica, dopisni papir,
 oglaševalski material, kamor spadajo letaki, brošure, spletne strani,
 izdelki in njihovi paketi, v katerih izdelke prodamo,
 oblačila,
 razne označbe zunaj in znotraj prostorov organizacije (panoji, oglasne deske),
 sporočila za javnost in akcije,
 druge vrste komunikacije (zvok, vonj, dotik),
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 karkoli vizualnega, kar predstavlja organizacijo

(Cass, Jacob. Branding, Identity & Logo Design
http://justcreative.com/2010/04/06/branding-identity-logo-design-explained/).

SIMBOL IN LOGOTIP
Repovš pravi, da je simbol organizacije najosnovnejša stalnica celostne grafične podobe. Glede
na ostale likovne elemente, ki so razporejeni po likovnem ozadju, v nas vzbuja največ
pozornosti. Prav tako smo naučeni, da ga priznavamo kot glavnega predstavnika realne
identitete organizacije na simbolni ravni. To naj bi pri oblikovanju le tega upoštevalo tudi
grafični oblikovalci. Tako naj bi grafični oblikovalci pri likovnih in barvnih strukturah simbola
uporabljali tiste, ki reprezentirajo njihovo poslanstvo, moč, filozofijo, cilje in kulturo (Repovš,
1995, 100).
V okviru celostne grafične podobe organizacije govorimo o grafičnem simbolu, ki predstavlja
njeno realno ali želeno identiteto. Moč in sporočilnost simbolov tičita globoko v človekovi
podzavesti in

prihajata iz naših zgodovinskih izkušenj, ki so zakodirane v človekovem

genetskem spominu. Impresije, ki se prebudijo v nas ob sprejetju dražljaja, preko nam novega
še nikoli videnega grafičnega simbola lahko v nas vzbudijo negativne ali pozitivne, prijetne ali
neprijetne asociacije in s tem razmišljanje, proces dojemanja.
Kvaliteta in intenzivnost simbola kot dražljaja sta odvisni od oblike, velikosti, medsebojnih
odnosov likovnih struktur, ki simbol sestavljajo, ter od genetskih in socializiranih ter skozi
komunikacije naučenih izkušenj posameznika v zvezi s posameznimi likovnimi strukturami, ki
se generalizirajo v celostno zaznavo simbola kot enovitega vidnega dražljaja. Simboli lahko
imajo neskončno število oblik, barv in pojavnosti. Lahko so tipografski, abstraktni, deskriptivni
ali kombinirani (Repovš, 1995).
Logotip predstavlja prvi stik med uporabnikom oziroma potrošnikom z blagovno znamko. Zato
je zelo pomembno, kakšen je prvi vtis, ko ga morebiten uporabnik zagleda. Naloga dobrega
logotipa je pridobivanje konkurenčnosti v oglaševalskih akcijah. Logotip in njegova simbolika
sporoča vrednote in prepričanja podjetja ter predstavlja temelj za oblikovanje in vzpostavitev
celostne grafične podobe za določeno blagovno znamko. Kakšen je logotip je izrednega
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pomena, saj v nas izziva zelo različne občutke. Od tega je tudi odvisno, ali bomo v prihodnosti
opravili nakup določene blagovne znamke ter nadaljnja navezanost nanjo (Repovš, 1995).
Uletova in Kline sta mnenja, da se naše zaznavanje sporočila, ki ga nosi logotip, ne zgodi v
istem trenutku. Med sprejemom sporočila in odzivom nanj preteče nekaj časa. V tem času se
v nas zgodi vrsta duševnih procesov, to so predvsem kognitivno-motivacijski procesi. Kot prvi
se zvrstijo kognitivni procesi, zaznavanje, spoznanje in ohranjanje sporočila. Nato pa sledijo
emocionalno-afektivni procesi, ki pripeljejo do simpatij ter preferenc do sporočila. Kot
zaključek pa sledijo konotativni procesi, torej prepričanje, odločanje in delovanje (Ule in Kline,
1996, 147).
Uspešen logo naj bi torej upošteval naslednje kriterije:
 enostavnost (hitra prepoznavnost, sestavlja jih nekaj drastičnega, a ne
zakompliciranega),
 zapomnljivost (odvisna prav od enostavnosti, bolj jasne se oblike lažje jih naši
možgani spravijo in memorizirajo),
 brezčasnost (dober logo spremlja organizacijo od začetkov do konca, seveda se
tekom časa spreminja, a osnova ostaja ista),
 variabilnost (vključitev na aplikacije in podobno mora biti enostavna, delovati mora v
vsaki barvi, oblikovan pa biti vektorsko zaradi neomejenih spreminjanj velikosti
 primernost (predstavljati mora vizije, cilje podjetja)

(Cass, Jacob. How To Design A Logo http://justcreative.com/2008/01/08/how-to-design-alogo/ )
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KREATIVNO SNOVANJE
Kreativni proces sestoji iz treh v sosednji delujočih faz: informacije, inkubacije in iluminacije.

V fazi informacije mora dobiti oblikovalec čim več informacij o organizaciji, ki želi imeti novo
ali prenovljeno celostno grafično podobo in o njenih povezavah z okolji. Oblikovalec mora biti
seznanjen s strateškimi izhodišči organizacije. ki smo jih že opisali. Aktivno je prisoten na
sestankih, kjer izvedbena skupina predstavi naročniku sklepno situacijsko poročilo, in na
sestanku, kjer so naročniku predstavljena strateška izhodišča za oblikovanje celostne grafične
podobe, vključno z dispozicijo za oblikovanje. Pomembnost obeh sestankov smo podrobneje
opisali v poglavju o strateških opredelitvah za potrebe oblikovanja celostne grafične podobe
organizacije. Oblikovalec tako dobi razčiščeno podobo o organizaciji znotraj okolij, ki jo
omogočajo. Poleg natančnega pregleda inventariziranih komunikacijskih sredstev, iz katerih je
razvidna dosedanja celostna grafična podoba organizacije in celostne grafične podobe, ki jo
imajo po dejavnosti bližnje organizacije, se oblikovalec razgleda po literaturi, ki obravnava
grafično oblikovanje. Razgleduje se po letnih pregledih simbolov in celostnih grafičnih podob
s celega sveta in je pozoren na simbole in njihove pojavnosti v raznih široko potrošnih in
specializiranih revijah (Repovš, 1995).
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. Iz takšnih informacijskih
gmot se tu in tam luščijo posamezne domislice, ki se vrednotijo in razvrščajo s podzavestnimi
izkušnjami in zavestnim presojanjem. Proces inkubacije ni pod kontrolo oblikovalca, nanj se
lahko vpliva z dodatnimi informacijami. Inkubacijski čas je odvisen tudi od prirojenih in
pridobljenih sposobnosti oblikovalca. Od njegovega talenta, izobrazbe in izkušenj. Čas
inkubacije je torej spremenljivka, ki je neodvisna od kreatorja grafičnega simbola. Praviloma
bo inkubacijska doba krajša, če bo imel oblikovalec več enopomenskih informacij in če si bo
na jasnem o nekaterih odločitvah, ki zadevajo tip simbola, pričakovane barve itd. preveliko
število različnih ali celo nasprotujočih si informacij bo povečalo negotovost oblikovalca in
podaljšalo inkubacijski čas. Kratek rok za izoblikovanja simbola organizacije ni prednost
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izvajalca, ampak pomanjkljivost naročnika, ki ne vračuna v svoja pričakovanja inkubacijsko
dobo, v kateri morajo domislice dozoreti v pretehtano idejo. Iluminacija je rojstvo ideje.
Oblikovalca v trenutku prešine rešitev, uzaveščenje, prepoznava, ki nosi v sebi generalno
videnje bodoče likovne strukture simbola. V danem trenutku je oblikovalec prepričan, da je
našel rešitev prav tisto najbolj pričakovano. Ideja je izoblikovana, v sebi celovita in dokončana,
opredmetena, neponovljiva. Vendar ni nujno, da bo kot simbol tudi ustrezna, skladna s
strateškimi izhodišči, v resničnem odnosu z realno identiteto organizacije. Morda se bo moral
oblikovalec vrniti v inkubacijo, v informacijske gmote z novimi domislicami na pot do nove
iluminacija (Repovš, 1995, 104).
Če povzamem:
 Informacija
Oblikovalec pridobi informacije o funkcionalnih zahtevah in tehnoloških rešitvah ter že
obstoječih oblikovnih realizacijah.
 Inkubacija
Oblikovalec strne informacije in pusti, da se mu na njihovi bazi formira mentalna sinteza, ki
mu omogoči, da pride do iluminacije.
 Iluminacija
Iluminacija je rojstvo ideje. Oblikovalec formo skicira, nariše, oblikuje in jo izpopolni do želene
kompleksnosti.
 Standardizacija
Oblikovalec formo prevede v medij, v katerem se bo lahko uporabljala za nadaljnje potrebe
proizvodnje, na primer tiska. V procesu standardizacije mora oblikovalec svežino in
kompleksnost forme prilagoditi digitalnemu mediju in jo optimizirati za proizvodnjo. V procesu
standardizacije oblikovalec zato oblikovano formo ne samo prenese v digitalni medij, pač pa
jo tudi izpili, optimizira in jo v marsičem izpopolni na način, ki mu ga ročna risba ne omogoča.
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SOCIALNA OMREŽJA
Torej znano in razumljivo nam je že, da je vizualna stimulacija, vizualni dražljaji tisti, ki na nas
naredijo močan vtis. Močnejši kot branje, poslušanje. V času v katerem bivamo je tehnologija
poskrbela, za enostavnejše vizualno pripovedovanje zgodb in to s spletno komunikacijo. V letu
2012 je ta doživela še posebni razcvet. Facebook, Twitter, Kickstarter so le ena izmed omrežji,
ki nam omogočajo vizualno komunikacijo. Ta pa je tako močna, da so se omrežja med seboj
celo povezovala in s tem dala jasno vedeti, da je vizualna komunikacija tu, da ostane. Ljudje
nočejo zgodbe le slišati, želijo jo tudi videti. Možnosti, ki nam jih vizualna komunikacija ponuja
je veliko. Podjetja blagovne znamke morajo za uspešno komunikacijo izkoristiti prav to.
Vključiti vizualno komunikacijo preko socialnih medijev v svoje marketinške taktike, tržno
komunikacijo. Sporočila se prenašajo hitro. Vizualne objave so rangirane višje in imajo več
ogledov. Slika pove več kot tisoč besed pravijo in z njo lahko hitro pritegnemo več strank in
poskrbimo, da se naše vizualno sporočilo usede globje v spomin. S tem okrepimo identiteto,
imidž podjetja, znamke. Stranke, uporabniki se radi počutijo vključene, prav to pa jim socialna
omrežja in vizualna komunikacija omogoča. Objavljanje njihovih lastnih fotografij, designov pri
katerih vključijo naše željene prodajne produkte je tisto kar popelje znamko v svet.

 FACEBOOK

Slika 1 Facebook

Osnovna ideja je prerasla v povezovanje z novimi ljudmi, In predvsem v stik z novimi idejami z
vsega sveta. Facebook je postal svet v malem. Novice krojijo ljudje in jih posredujejo drugim.
Kolikor je ljudi, toliko je novic in njihovih interpretacij. Facebook je odločen ravno za
spoznavanje novih ljudi, simpatij, za organiziranje zabav, za deljenje veselja s prijatelji.
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Facebook je druženje. Mark Zuckerberg in njegovi trije študijski kolegi na univerzi Harvard, 4.
februarja 2004 ustanovijo socialno omrežje imenovano Facebook. Začetki Facebooka so se
odvijali zgolj med študenti Harvarda. Konec leta 2004 se je registrirala že več kot polovica le
teh. Kmalu zatem pa se je Facebook razširil še na druge univerze. V maju 2005 se je vrednost
Facebooka povečala na 12,8 milijona dolarjev in v septembru je Zuckerberg dostop omogočil
tudi srednjim šolam. Tako je konec leta bilo registriranih že več kot dva tisoč fakultet in
petintrideset tisoč srednih šol iz 7 držav. Aprila naslednjega leta pa je bil Facebook dostopen
tudi zaposlenim v 10 različnih podjetjih kot so Amazon, Apple, Microsoft. 11 septembra 2006
Facebook postane dostopen za vsakogar. Pogoj je zgolj veljaven e- mail naslov ter starost nad
13 let. Trenutno ima Facebook po svetu več kot 400 milijonov aktivnih uporabnikov, omogoča
jim urejanje svojega spletnega profila in to brezplačno. Povezujejo se lahko z drugimi
uporabniki, kot posamezniki ali skupinami. Skupne se oblikujejo glede na skupne interese,
hobije, značilnosti. Poleg osnovnih informacij o sebi lahko uporabniki v svoj profil vključijo tudi
razne multimedijske vsebine kot so fotografije, videoposnetke. Da postanemo registriran
uporabnik Facebook potrebujemo torej le veljaven naslov elektronske pošte, pripravljeni
moramo biti posredovati tudi nekaj osnovnih informacij o nas samih (ime, rojstni datum,
spol,...). Po prijavi pa sledi urejanje svojega »Profil«, ki služi kot nekakšna osrednja osebna
stran nas samih in s pomočjo katere z drugimi uporabniki delimo stvari o sebi. Eden izmed
osnovnih namenov Facebook-a je omogočiti uporabnikom, da ostanejo v stikih s svojimi
sošolci, znanci... in tem, kje so, kaj počnejo... Uporabniki svoja dejanja opisujejo s pomočjo
kratkega opisa trenutne aktivnosti, razpoloženja,... Na svoj profil objavijo t. i. »status«. Vsaka
objava se pojavi na dashu, ostalih uporabnikov s katerimi smo povezani preko sprejetja
prošnje za prijateljstvo. Objavljanje statusov je še vedno najbolj pogosto dejanje uporabnikov
Facebooka. Popularnost le tega pa je pripeljala tudi do tega da lahko poleg posameznikov svoj
profil oblikujejo tudi podjetja ter tako poskušajo ustvariti socialno omrežje in s tem širijo glas
o svojem proizvodu, storitvi, obveščajo stranke o aktualnih dogodkih, nagrajujejo in
oglašujejo. Facebook je lahko čudovito orodje za dandanašnja podjetja, ker jim omogoča
trenutno najboljši virtualni približek komunikacije med zaposlenim v podjetju in potrošnikom.
Z orodji Facebooka je mogoče poskrbeti, da se bodo ljudje počutili dobro , zaželeno, ter
pomembno. Je masovni medij, ki pa ga sestavljajo posamezniki, pomembno je da je
komunikacija, nagovarjanje, usmerjena k posamezniku. Za uspešno trženje preko Facebooka
se je potrebno zavedati, da naš vidni cilj ne sme biti zgolj prodajati, ampak pogovarjajte se.
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Ustvarjati je potrebno zaupanje, dobro vzdušje in s tem pridobivanje fanov, zadovoljnih
uporabnikov. Izdelka ne smem le prodajati, vendar ga zgolj predstavljajmo. Ljudi povabimo k
sodelovanju, s tem se bo prebudilo zanimanje, zaupanje in uspešna pot k prodaji. Klasični
mediji so dragi, odzivnost ljudi na oglasna sporočila pa je majhna, prav tako so proračuni
omejeni. Facebook pa je idealen za komunikacijo, poleg enostavne hitre vse svetovne
množične komunikacije pa služi tudi kot orodje za testiranje oglasno prodajnih projektov. Kot
pravi Martin Korošec. Zakaj bi morali pričeti uporabljati Facebook v poslovne namene? Ker so
vaši kupci že tam.
(Korošec, 2011; Rouse, 2009, http://whatis.techtarget.com/definition/Facebook; Zevi, 2013,
http://socialmediatoday.com/daniel-zeevi/1251026/ultimate-history-facebook-infographic).

 TWITTER

Slika 2 Twitter

Twitter je spletna platforma, ki dandanes spada med najbolj priljubljena socialna omrežja. Jack
Dorsey, Evan Williams in Biz Stone so imeli velike načrte s Twitterjem, najbrž pa si niso
predstavljali, kako priljubljen bo resnično postal, ideja ob ustanovitvi je bila ustvariti stran, ki
bi omogočala pošiljanje besedilnih sporočil na njihovih mobilnih telefonih in obenem iskali
način, kako na novo prebuditi umirajoče podjetje. Prvi tweet je bil poslan 21. marca 2006,
pošiljatelj pa je prav njegov ustanovitelj Jack, zapisal je »just setting up my twitter«. In s tem
enostavnim tweetom se je začela revolucija. Twitter je preplavil svet, uporabljajo ga ljudje iz
celega sveta in mnogih različnih področij in poklicev, ki vsakdan pišejo vse pomembne objave
skrčene v manj kot 140 znakih. Ime Twitter naj bi dobil iz priljubljenega portala za izmenjavo
fotografij, Flickra. Med drugimi predlogi za ime pa naj bi bila tudi FriendStalker in DodgeBall.
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Definicija Twittra naj bi torej bila hitra delitev kratkih informacij in niz čivkanja ptic. Od tudi
njihov dizajn, zaščitni znak v obliki ptička. Ime je bilo ustrezno in tako je ta nova platforma
postala Twitter. Tako imenovano »čivkanje« številnih uporabnikov se je slišalo oz. videlo skozi
celotno Twitter »vesolje«. Twitter pa je postal veliko več kot le branje statusov prijateljev, ki
opisujejo svoj dan, spremenil je medije, politiko in gospodarstvo. Veliko uporabnikov poroča
novice o naravnih nesrečah, športnih rezultatih, smrti zvezdnikov ipd. najprej na portalu
Twitter, šele nato pa jih zasledimo drugje. Socialna omrežja in mikro-bloging strani, kot je
Twitter, so globoko spremenile politično komunikacijo. V preteklosti so politične novice in
komentarje poročale le izbrane skupine tistih, ki so imeli veze. Danes lahko vidimo politike in
povprečne uporabnike, ki delijo svoja politična mnenja. Twitter pa ima prav tako kot Facebook
vpliv tudi na podjetja, kjer so blagovne znamke našle nove načine za dosego svojih fanov,
spletnih socialnih omrežjih in mobilnih telefonih. Twitter je postal orodje, ki ga lahko
uporabljajo mala in velika podjetja, in jim omogoča, da vzpostavijo stik s svojim ciljnim trgom,
zagotavljajo uporabniško službo, delijo svoje vsebine itd. Postal je tudi način, da lahko
vsakdanji ljudje ostanejo v stiku s svojimi najljubšimi zvezdniki in način za zvezdnike, da
ostanejo v stiku s svojimi oboževalci. Twitter (slovensko Čivkač) je socialno omrežje za
komunikacijo v realnem času. Twitter torej omogoča, da uporabniki sledijo drugim
uporabnikom, katerih objave jih zanimajo in jih želijo videti na svoji domači strani. Domača
stran ob prijavi v portal vsebuje zadnje objave vseh uporabnikov, ki jim sledimo. Uporabniki
delijo tweete, ki so mikro-biti informacij, ki lahko vsebujejo fotografije, video posnetke, citate,
povezave itd. Vsak tweet lahko prejme tudi odgovore od drugih uporabnikov in tako lahko
nastanejo pogovori v realnem času, tj. »vroča« tema, zadnja novica ali nova vsebina.
(Smith, 2011; Johnson, 2013, http://www.socialnomics.net/2013/01/23/the-history-oftwitter; Zeevi, 2013, http://socialmediatoday.com/daniel-zeevi/1371811/twitter-101-whattwitter-really-about)
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 KICK STARTER

Slika 3 Kickstarter

Kickstarter je ena izmed inovativnih poti za pridobitev začetnega kapitala in je vse bolj
priljubljena spletno mesto za crowdfunding, oz. množično financiranje projektov in produktov,
za katere ustanovitelji potrebujejo finančni vložek. Na omrežju predstavimo svoj projekt ali
inovativno idejo in informacijo, koliko sredstev za zagon potrebujemo. Torej deluje kot
nekakšna platforma za začetne investicije. Uporabniki s svojimi donacijami podprejo projekte,
ki se jim zdijo zanimivi z različnimi zneski. Lanserji projektov poskrbijo za čim bolj udaren,
ustvarjalen predstavitveni video, ki opiše pot od ideje do izdelka. Zraven dodajo finančne cilje,
oz. znesek, ki ga potrebujejo nato pa je potrebno določiti še časovni okvir za izvedbo
projekta/akcije ter ponudbe za darovalce. Vsak darovalec za izkazano podporo prejme nekaj v
zameno. V večini primerov sam produkt, je pa odvisno od same narave projekta ter seveda,
višine darovane vsote. Veliko projektov, ki so bili zgolj ideje na papirju, so navdušile darovalce
in s pomočjo le teh ter Kickstarterja ugledale luč sveta. Justin Kazmark, tiskovni predstavnik
Kickstarterja, je razkril, katere ideje oz. projekti so navadno najbolj uspešni. Pravi, da gre v
večini za inovacije na področju spleta, gledališča, glasbe, medtem ko so projekti iz modnega in
publicističnega sveta izjemno slabo podprti.
(Slovenci in Kickstarter, http://www.had.si/blog/2012/12/05/slovenci-in-kickstarter-peliconcraft-beer-in-boomerang/; Vadnjal, 2013, http://www.rtvslo.si/pravaideja/novica/633)
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PRAKTIČNI DEL
DIEGO IN PRIJATELJI
V sodelovanju s podjetjem Mednmleko, smo se leta 2010 lotili projekta, ustvariti prvo
slovensko 3D animirano risanko za otroke. Projekt je po štirih letih trdega dela uspešno
realiziran in pripravljen na nove vzpone.

Slika 4 Diego in prijatelji

OD IDEJE DO IZDELKA
Prva slovenska 3D risanka z naslovom Diego in prijatelji, govori o slepo pogumnem in domislic
polnem buldogu Diegu in njegovih petih pasjih prijateljih. Pomembno za nastanek ideje je
vedeti, da Diego ni zgolj izmišljen lik, temveč resnični angleški buldog, štirinožni član naše
družine, katerega je brat dobil v dar ob svojem rojstnem dnevu. Ob rojstvu moje nečakinje
Leilani sem kot darilce za njeno prvo sobico ilustrirala Diega, ter njegovo izmišljeno izvoljenko.
Na steni sobice je čakal na izpolnitev svoje zdajšnje usode. V bratovi glavi vedno polni idej se
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je pojavila zamislica o risanki, kjer bi ilustrirani lik Diega oživel. In tako se je vse začelo. V
sodelovanju s podjetjem Mednmleko, ki se ukvarja s produkcijo 2D in 3D animacij za
oglaševanje, splet in vizualizacije ter z grafičnim oblikovanjem je ideja počasi začela prehajati
v resnični projekt.
Prvi in s tem tudi glavni lik risanke je obstajal, idejo je bilo potrebno nadgraditi in tako so se
Diegu pridružili tudi njegovi prijatelji. Vse like in okolje, v katerem se risanka dogaja se je
razvijalo leto in pol. Iz pod mojih rok so nastajale skice različnih pasem in ko je bil občutek tisti
pravi, se je izbralo še ostalih pet likov.
Iz idejne skice likov, je bilo potrebno zrisati tlorise, narise in stranske rise le teh, nato pa so
moje nastale ilustracije svojo pot nadaljevale v animacijskem studiu, kjer so dobile svojo 3D
obliko. Pod taktirko produkcijske hiše Mleknmleko so animatorji Vladislav Mikić, Boban
Krsmanović ter Predrag Krišan na podlagi mojih skic ustvarili 3D modele vseh likov in pot do
uresničitve končne ideje se je lahko nadaljevala.
Junaki so bili ustvarjeni, za njihovo pravo rojstvo pa jim je seveda manjkala še osebnost. Začelo
se je delati na zgodbi. Diego, glavni junak in motivator pasje druščine je v resničnem življenju
zelo živahen, pogumen, do ljudi vedno prijazen, radoveden, vztrajen in včasih malo neroden
kuža in te lastnosti smo želeli tudi obdržati pri liku za nastajajočo risanko. Poleg Diega pa v njej
nastopajo tudi pogumni jazbečar Napoleon, jezikava čivava Mimi, modri bassethound Sokrat,
preudarna doga Tosca, nespametni doberman Zorro in neutrudna Ronda. Skupno jim je trdno
prijateljstvo ter želja po vedno novih dogodivščinah v njihovem domačem predmestju.
Glavna ideja, ki naj bi delala risanko posebno je, da smo se želeli odmakniti od tipičnih risank
dandanašnjega časa, ki so polne fantazij, super moči, nasilja. Želeli smo ustvariti risanko, ki bi
jih skozi zgodbo otroke učila o moralnih načelih in imela vzgojno in poučno vrednost. Skozi
pasje dogodivščine spoznajo medsebojne odnose, spoznavajo svet in se lahko vedno česa
novega naučijo. Solidarnost, pomoč, zaupanje, prijateljstvo so glavne vrednote, ki smo jih
želeli približati otrokom. Prav tako pa nismo pozabili na odrasle, saj je vedno potrebno gledati
široko. Otroci so zaklad staršev in če želimo prepričati otroške glavice moramo prvo seči v roke
staršem. Zato smo v risanko dodali humor na različnih ravneh, od situacijske komike do
intelektualne humornosti, ki pritegne pozornost tudi starejših.
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Temelji projekta so bili postavljeni, vsaka risanka pa poleg junakov, ideje o zgodbi samemu
namenu potrebuje tudi scenarij. Scenarij je napisal scenarist Iztok Lovrič. Med tem ko je za
režijo poskrbel Tim Lab. Pod mesto producenta se podpiše moj brat Roko Praznik. Za glasbo je
poskrbel Davor Herceg, ter studio Sonolab. Za izdelavo celostne grafične podobe končnega
izdelka pa je poskrbel Edo Nasufović.
Glasove likom so posodili slovenski gledališki igralci, voditelji itd. Pomembno je omeniti, da so
sinhronizacijo v animaciji posneli gledališki igralci: Kristijan Guček, Branko Jordan, Tomislav
Tomšič, Jana Zupančič, Vesna Pernačič, Asja Kahrimanović, Primož Pirnat in Matej Puc. Lenega
ter debelega Mačkona pa je odigral humorist Peter Poles, ki liku pričara še dodaten komični
element.
In tako je bila ustvarjena trenutno edina animirana serija 3D risank za otroke na območju
Jugovzhodne Evrope. V produkcijski hiši Mednmleko so zaposleni sami mladi ustvarjalci, druži
jih burna domišljija, zagnanost, ljubezen do ustvarjanja in medsebojno sodelovanje.

SKICE:

Slika 5 skica Diego
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Slika 6 skice prijateljev
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LIKI :
DIEGO – GLAVNI JUNAK

Slika 7 Diego

PRIJATELJI

MIMI

Slika 11 Mimi

NAPOLEON

Slika 8 Napoleon

RONDA

TOSCA

Slika 13 Tosca

Slika 12 Ronda

ZORRO

Slika 9 Zorro

SOKRAT

Slika 10 Sokrat
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LOGOTIP:

Slika 14 Diego in prijatelji logotip

IKONA:

Slika 15 Ikona
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SESTAVLJANKA:

Slika 18 Sestavljanka

DVD:

MASKOTA:

Slika 17 Maskota

Slika 16 Dvd

Ko je bil projekt dokončno pripravljen da ogleda luč sveta, celostna grafična podoba
oblikovana smo začeli pripravljati marketinški plan. Kot sem navedla v svoji diplomskem delu
je dandanes za dobro promocijo pomembna uporaba socialnih omrežij in zato pot smo se z
ekipo odločili tudi mi. Risanka je bila prvič predstavljena publiki na televiziji Pop TV, v jutranjem
otroškem programu. Predvajanih je bilo pet epizod, ter bonus Božična epizoda. Ustvarjena je
bil tudi spletna stran, ki pa je trenutno v mirovanju. Za stik s publiko, smo kot prvo ustvarili
Facebook profil, kjer smo počasi začeli zbirati tako imenovane »všečke«. Poskrbeti je bilo
potrebno za objavljanje vizualnih komunikacij in s tem za ohranjanje stika z gledalci. Facebook
stran že deluje, a vendar še ni v popolnem zagonu. Ustvarjen je tudi Twitter profil, s katerim
ciljamo predvsem na tujo publiko. Tudi tu delamo na objavah povezanih z vizualnim
oblikovanjem, saj kot že omenjeno slika pove več kot tisoč besed. S projektom ciljamo na
mlajšo generacijo in s tem njihove starše, ljubitelje risank, animacij ter seveda ljubitelje štiri
nožnih prijateljev. Temu primerne pa so tudi naše objave.
Za sam projekt in uspešnost pa je trenutno za nas najpomembnejši Kickstarter. Projekt pri
katerem želimo zbrati sredstva za nadaljnje epizode ter sinhronizacijo risanke v angleški jezik
je v polnem teku.

29

PEDAGOŠKI DEL

Za pedagoški-likovni del sem pripravila učno uro, ki povzema ključne poudarke teme moje
diplomskega dela. Učno uro bi izvedla v 4. letniku na Gimnaziji Celje-Center, Umetniška smer
pri predmetu Risanje.

UČNA PRIPRAVA
Šola:

Gimnazija Celje-Center, Umetniška smer

Učitelj likovne vzgoje:

Daša Praznik

Predmet:

Risanje

Okvirni čas obravnavanega področja:

3 ure

Razred:

4.letnik

Likovno področje:

grafično oblikovanje/ vizualne komunikacije

Likovna naloga:

Oblikovanje loga, logotipa kot del celostne grafične
podobe

Likovna tehnika:

Svinčnik

Likovni materiali in pripomočki:

skicirka, papir, svinčniki, rotring, ravnilo, šestilo,
paus papir

Likovni motiv:

logotip namišljene blagovne znamke

Učne metode:

praktično likovno izražanje, razlaga, demonstracija,
pogovor, diskusija

Oblike dela:

individualna, frontalna

Učni mediji in pripomočki:

Power Point predstavitev, predmeti znanih
blagovnih znamk, kot primer grafičnih znakov,
fotografije različnih primerov grafičnih znakov,

Medpredmetne povezave:

psihologija, sociologija, likovna teorija

Vrsta učne ure:

Kombinirana

30

Literatura:

 Repovš, J. (1995). Kako nastaja in deluje
učinkovita, tržno usmerjena celostna
grafična podoba kot del simbolnega
identitetnega sistema organizacij. Ljubljana:
Studio Marketing.
 Likovna teorija za umetniške gimnazije
 Tacol, T. (1999). Didaktični pristop k
načrtovanju likovnih nalog, Izbrana poglavja
iz likovne didaktike. Ljubljana: Debora.

Cilji, ki jih želim doseči pri učencih:

-

ponovijo pojme: grafično oblikovanje,
vizualna komunikacija, celostna grafična
podoba, logotip

-

spoznajo pojme: logo, logotip, CGP,
tipografija, tipografski znak, monogram,
črkovni znak

-

razvijajo izrazne možnosti in domišljijo

-

ob uporabi različnih orodij in tehnologij dela
razvijajo motorične spretnosti, natančnost

-

oblikujejo zasnovo grafičnega znaka, od
ideje do skice in sčiščene prezentativne
oblike

-

spoznavajo risarske postopke nastajanja
skic, dizajnov

-

razvijajo sposobnost za oblikovanje
kriterijev in vrednotenje likovnih del

-
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izdelajo logotip

Učitelj

Učne metode,
sredstva,
pripomočki

Učenci

Uvodni del

Dijakom pokažem predmete znanih

Naštejejo blagovne znamke

blagovnih znamk iz različnih področji.

ki so jih prepoznali.

Skozi pogovor skupaj ugotovimo, da
gre za produkte različnih blagovnih
znamk. Povprašam jih, kaj je
blagovna znamka in kaj je tisto, kar jo

Odgovarjajo na vprašanja.

predstavlja po svetu in po čem jo
lahko prepoznamo.

Začnem s Power point predstavitvijo.

Na projekciji jim pokažem nekaj
najbolj znanih grafičnih znakov
oziroma logotipov.

Vprašam jih, kaj dela te znane znake
dobre in zakaj jih prepoznamo skoraj

Dijaki naredijo primerjavo

-

Diskusija,

vsi. Za pomoč jim pokažem nekaj

med posameznimi slikovnimi

-

razlaga;

primerov slabih grafičnih znakov.

primeri. Ugotavljajo, ali so vsi

-

frontalna oblika

grafični znaki enako ustrezni

-

PowerPoint

Vprašam jih kaj poleg grafičnih

(in zakaj ne), po čem se ločijo

znakov oblikujejo grafični oblikovalci.

kvalitetni od manj
kvalitetnih.
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predstavitev

Z odgovori preidemo na osrednji del
kjer grafično oblikovanje povežem s
celostno grafično podobo.

Osrednji del
Predstavitev novih likovnih pojmov
Predstavim jim termin grafičnega

Poslušajo in odgovarjajo na

-

Diskusija,

oblikovanja, na kratko njegovo

zastavljena vprašanja.

-

Razlaga,

-

frontalna

zgodovino ter pomembnost v
današnjem konkurenčno

(Katero likovno področje torej skrbi

naravnanem svetu. (Glavni dejavnik

za oblikovanje, izgled produktov, ki

vizualnega komuniciranja so grafični izdelki,

jih srečujemo vsak dan?)

ki nastajajo v ustvarjalnem procesu
grafičnega oblikovanja)

(Kaj je za vas komunikacija in
kakšne vrste komunikacij

Spoznajo pojem komunikacija, tržna

poznamo?)

komunikacija, vizualna komunikacija.
(Komunikacija je proces, v katerem vsi
udeleženci sprejemajo, pošiljajo in
interpretirajo sporočila oz. simbole)

Celostna grafična podoba ( CGP), logo Poslušajo razlago.
/ logotip,
(CGP- Celostna grafična podoba je izražanje
podobe podjetja v vizualnem...
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oblika

logo/logotip- vizualna reprezentacija
podjetja ali organizacije. Ime, simbol,
monogram, znak..)

Skozi pogovor in vrnitev na začetne

Odgovarjajo.

primere logov, logotipov pridemo do

-

razlaga,

kriterije za dober ter učinkovit

-

diskusija,

-

frontalna

grafični znak:


enostavnost



zapomljivost



brezčasnost



berljivost



aplikabilnost/variabilnost



referenčnost in primernost.

(Kateri kriteriji se vam glede na
prej ogledane logotipe zdijo
pomembni za dober logo/logotip?)

oblika,
-

Power Point
predstavitev

Poslušajo in sodelujejo v
diskusiji.

Dijaki ob ustreznih slikovnih
Predstavim jim tudi razliko med
logom ter logotipom.
Logo- grafični znak, simbol
Logotip- grafični znak z napisom,

primerih najprej sami
ugotavljajo, v čem se
posamezna grafična znaka
razlikujeta.

vključeno tipografijo

Napoved likovne naloge
Razdelim jim prazne bele liste

-

formata A4.

Metoda
praktičnega
likovnega

Motiviram jih, da začnejo razmišljati

izražanja,

o svoji blagovni znamki za katero

-

bodo morali izdelati grafični znak
(logo ali logotip).

individualna in
frontalna oblika

Odgovarjajo na vprašanja.

dela,
-

Power Point
predstavitev
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Pojasnim jim, da bodo oblikovali

-

lasten logotip za svojo namišljeno
blagovno znamko. Nato pa ta logotip
vključili v celostno grafično podobo

(umestitev na različne aplikacije: vizitke,

Pogovor o izhodiščih, na

majice, skodelice, kemični svinčniki itd.);

katerih naj razvijajo svojo

inovativne ideje

Upoštevati morajo kriterije za

idejo za lastno blagovno
znamko.

učinkovitost logotipa, ki smo jih
določili skupaj. Še enkrat jih
ponovimo in jih izpišem na tablo.

Poslušajo navodila za izvedbo
likovne naloge.

Likovna tehnika je svinčnik.

Ustvarjajo.

V prvi uri razmišljajo, iščejo idejo, jo
skicirajo in iščejo njeno končno
podobo.

Dijakom pri odločanju po potrebi
pomagam.

Izbrano skico v naslednjih dveh urah
dijaki dodelajo. Pri delu poleg

Dijaki skušajo narediti
selekcijo med idejami in na
podlagi predhodne razlage
izbrati najbolj ustrezno
osnovno idejo.

izpostavljenih kvalitet grafičnega
znaka (berljivost, izvirnost,
enostavnost, …) upoštevajo tudi
natančnost, čistost izvedbe.
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tabla

Med delom ves čas razmišljajo o
aplikaciji grafičnega znaka ter celostni
grafični podobi.

Likovno izražanje
Učence pri delu spodbujam,
diskutiram, skupaj iščemo boljše

-

Pogovor,

-

individualna

Izdelujejo likovni izdelek.

oblika dela

rešitve jih motiviram.

Sklepni del
Ponovimo kriterije učinkovitega

Ponovitev.

grafičnega znaka ter uspešne

Diskusija,

-

skupinska oblika
dela

celostne podobe.
Ponovimo tudi ostale ključne likovne
pojme, ki smo jih spoznali tekom
učne ure.

Vsak izmed učencev predstavi svoj
izdelek.

-

Predstavitev, zagovor.

Pri vrednotenju smo pozorni
na:
o idejne rešitve,
o Predstavitev/ zagovor
svojega dela,
o tehnično izvedbo
(upoštevanje likovne
tehnike).
Skupaj uredimo razstavo izdelkov.
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SKLEP

V diplomskem delu sem predstavila pomen vizualnega komuniciranja podjetij dandanes.
Vizualna komunikacija je ena izmed najbolj razširjenih komunikacij kar se tiče poslovnega
sveta in glavni dejavnik le-tega so grafični izdelki, ki nastajajo skozi ustvarjalni proces
grafičnega oblikovanja. Grafično oblikovanje je del našega vsakdana – revije, reklame,
embalaže itd. Vse to je rezultat premišljenega oblikovanja z različnimi elementi, ki jih
povežemo v vizualno podobo. Ta pa ciljni družbi sporoča idejo, misel ali sporočilo, ki ga želimo
podati. Torej jasno je, da je grafično oblikovanje za uspešno tržno komunikacijo nujno
potrebno. Prav tako pa je pomembno kako grafično oblikovanje in s tem vizualno komunikacijo
pošljemo v svet. Tu pa nam na pomoč priskočijo vse bolj priljubljena socialna omrežja, brez
katerih si danes marsikdo ne predstavlja življenja. Skozi predstavitev projekta Diego in prijatelji
sem obnovila celoten postopek, od ideje do izdelka ter kaj vse je potrebno za uspešno
uresničitev same ideje. Seznanila sem se z nekaterimi novimi pojmi ter se nekoliko bolje
seznanila s samo tržno komunikacijo, marketinškimi plani. Spoznala pa sem tudi zgodovino
socialnih omrežij.
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