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POVZETEK  

Zaključna projektna naloga obravnava blagovno znamko, njeno arhitekturo, vrednost ter njen 
današnji pomen na trgu, kjer se ne kupuje več izdelek, temveč znamka. Vsaka uspešna 
blagovna znamka ima v ozadju dobro zasnovano strategijo celostne grafične podobe, ki je 
skupek različnih elementov. Vsi ti elementi celostne grafične podobe tvorijo blagovne 
znamke in njen vizualni izgled, ki skupaj z uspešno strategijo trženja prodirajo na trgu. 
Namen naloge je analizirati novo blagovno znamko in testirati njen koncept celostne grafične 
podobe z anketnim vprašalnikom. 

Ključne besede: vino, vinska klet, blagovna znamka, grafična podoba, prenova blagovne 
znamke 

SUMMARY  

The final project assignment discusses brand, its architecture, value and the meaning of brand 
on market today where customers don't buy products but the brand. Every successful brand 
has a good strategy of brand identity with all of its elements. Those elements of brand identity 
create a strong brand and its visual appearance that helps it to penetrate on market. Purpose of 
final project assignment is to analyze new brand and test its concept of brand identity with a 
questionnaire.   

Key words: wine, wine cellar, brand, graphic design, rebranding 
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1 UVOD  

1.1  Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

V Sloveniji, ki velja za vinorodno deželo, dobro vemo, da je ponudba na slovenskem trgu vin 
izjemno bogata in kakovostna. Po podatkih Statističnega urada republike Slovenije (SURS 
2010) se je v Sloveniji v letu 2009 z vinogradništvom ukvarjalo 25.580 pridelovalcev. 
Ponudba na trgu se povečuje, razlike v kakovosti ponujenega pa so vse manjše. Po čem se 
torej razlikujejo proizvajalci vin? Lahko rečemo, da je eden izmed dejavnikov blagovna 
znamka in tržno komuniciranje te blagovne znamke. 

Blagovna znamka je kombinacija več lastnosti, ki je namenjena prepoznavanju nekega 
izdelka. Potrošniku olajša izbiro, da se lažje odloči za nakup izdelka, ker proizvajalec z njo 
jamči za kakovost tega izdelka. 

Celostna grafična podoba, vključno z imenom, mora izhajati iz poslanstva, vizije ter mora 
odsevati slog, prepričanje, vrednote, ideale in filozofijo. Pri iskanju imena, simbola, logotipa 
in slogana moramo veliko pozornosti posvečati prav simboliki. Blagovna znamka ni zgolj 
predmet označevanja, predvsem mora vzbuditi pozornost in zanimanje, željo ter navdušiti za 
akcijo. Privlačna mora biti za oko in uho, izražati mora osnovno idejo in imeti trajnejšo 
vrednost, saj le tako lahko postane naša zvezda stalnica v poslovnem svetu (Korelc 2000). 

Korelc (2010, 68–69) omenja tudi, da so blagovne znamke izključno le v naših glavah in srcih 
ter delujejo kot psihološki konstrukt, ki zahteva psihološko orožje. Do razlike med 
konkurenčnimi blagovnimi znamkami lahko prihaja v kakovosti izdelka, toda najsubtilnejše 
razlike izhajajo iz vrednot, stališč, temperamenta, značaja in sloga, ki dajejo bogate in 
dolgotrajne asociacije in občutke. 

K velikemu pomenu pri uspešni podobi blagovne znamke na trgu pripomore izbor 
posameznih elementov blagovne znamke in njena identiteta, vendar trženje in kampanje, 
povezane z blagovno znamko, ostajajo tisti ključni dejavnik (Keller, Aperia in Georgson 
2008, 171). 
Pomemben del trženja je tržno komuniciranje, ki zajema naslednja tržnokomunikacijska 
orodja (Kotler 1996, 596): 
 oglaševanje, 
 pospeševanje prodaje, 
 odnosi z javnostmi, 
 osebna prodaja in 
 neposredno trženje. 
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V projektni nalogi bomo analizirali novo blagovno znamko Emino, s katero bo podjetje 
Kmetijska zadruga Šmarje, z. o. o., prodajala svoje vino in njeno celostno grafično podobo. 
Blagovno znamko bomo proučili skozi posamezne elemente celostne grafične podobe. 
Pokazali bomo, da je blagovna znamka veliko več kot le ime in logotip.  

S celostno grafično prenovo blagovne znamke podjetje potrebuje tudi zelo uspešno strategijo 
tržnega komuniciranja, zato bomo na podlagi pridobljenih informacij analizirali plan tržnega 
komuniciranja nove blagovne znamke. 

Pri drugem delu raziskave se bomo z anketnim vprašalnikom osredotočili na potrošnike na 
območju, kjer je tržni delež prodaje kleti največji. Z anketnim vprašalnikom bomo testirali 
koncept celostne grafične podobe nove blagovne znamke Emino.   

1.2  Namen in cilji projektne naloge 

Namen projektne naloge je proučiti teoretični del o blagovni znamki in celostni grafični 
podobi blagovne znamke, obdelati posamezne elemente grafične podobe ter analizirati 
blagovno znamko Emino, s katero bo Hiša vin Emino v prihodnje prodajala svoje vino. 
Opravili bomo tudi anketo o celostni grafični podobi nove blagovne znamke, saj podjetje ni 
šlo v nobene raziskave na to temo. 

Cilji projektne naloge so:  
 Proučiti celostno grafično podobo blagovne znamke Emino. 
 Analizirati tržno komuniciranje nove blagovne znamke. 
 Testirati koncept celostne grafične podobe blagovne znamke Emino in z rezultati oceniti 

uspešnost prenove blagovne znamke, ki bo v pomoč podjetju v nadaljnjih korakih pri 
projektu prenove blagovne znamke.  

1.3  Predvidene metode za doseganje ciljev projektne naloge 

Teoretični del projektne naloge o blagovni znamki in celostni grafični podobi blagovne 
znamke bomo napisali na podlagi prebrane literature domačih in tujih avtorjev ter spletnih 
virov. Uporabili bomo opisno oziroma deskriptivno metodo, predvsem metodo kompilacije na 
podlagi posameznih teoretičnih spoznanj znotraj prebrane literature. Teoretični del projektne 
naloge bomo kasneje vpeljali tudi na empirični del. 

V empiričnem delu projektne naloge bomo proučili novo blagovno znamko Emino z analizo 
pridobljenih informacij iz podjetja. Z uporabo statistične metode bomo analizirali rezultate, 
pridobljene z anonimnim anketnim vprašalnikom, ki ga bomo izvedli v elektronski in 
papirnati obliki. Anketa se bo izvajala v mesecu juniju in pričakujemo vsaj 100 izpolnjenih 
anketnih vprašalnikov. Za analizo podatkov bomo uporabili program Excel. Podatke bomo 
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interpretirali tabelarično in grafično. Zraven bo tudi opisna analiza posameznih sklopov 
znotraj ankete.  

1.4  Predpostavke in omejitve projektne naloge 

Predpostavljamo, da bomo izbrali ustrezno in relevantno literaturo za pisanje teoretičnega 
dela projektne naloge. Podatke, ki jih bomo potrebovali za pisanje o novi blagovni znamki 
Emino, bomo dobili s strani zaposlenih v podjetju. Pri raziskavi, ki jo bomo izvedli z anketo, 
se bomo omejili na lokalno in regionalno prebivalstvo, kajti na tem področju je tudi prodaja in 
prepoznavnost kleti in blagovne znamke največja. Predpostavljamo, da bodo anketiranci 
vestno odgovarjali na vsa vprašanja in da bodo rezultati anketnega vprašalnika kazali realno 
sliko. 
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2 BLAGOVNA ZNAMKA 

2.1  Opredelitev blagovne znamke 

»Znamkam, ki se pojavijo na trgu in s prodajo pridobijo svojo vrednost, pravimo tržne 
znamke. Te delimo na korporativne (podjetje, organizacija, inštitut, društvo ...) in blagovne 
znamke. Slednje se delijo na izdelčne in storitvene. Ko produkt (izdelek ali storitev) postane 
tržna osebnost, pridobi status blagovne znamke« (Pompe in Vidic 2008, 67). Razlika med 
izdelkom oziroma storitvijo in blagovno znamko je, da izdelek oziroma storitev zadovoljuje 
funkcionalne vrednote odjemalcev, kot so učinkovitost in kakovost, blagovna znamka pa 
poleg funkcionalnih vrednot zadovoljuje tudi čustvene. »Zanimanje za vrednote je povečalo 
zlasti spoznanje, da odjemalci izbirajo blagovne znamke glede na to, kako se vrednote, ki jih 
znamke predstavljajo, ujemajo z njihovim življenjskim slogom, in kako lahko z njimi 
zadovoljijo svoje potrebe« (de Chernatony 2002, 19). 

V javnem pravu je blagovna znamka garancija za kakovost, v zasebnem pravu pa je pravno 
urejeno sredstvo za zagotavljanje identitete predmetov, ki so z njo označeni (Jadek Pensa 
2008, 34–35). Kapferer (1997, 25) pa je mnenja, da je pravno gledano blagovna znamka 
enostavno simbol, ki ločuje produkte podjetij in hkrati certifikat, ki pove izvor produkta. 

American Marketing Association (Kotler 1996, 444) opredeljuje blagovno znamko takole: 
»Blagovna znamka je ime, izraz, simbol, oblika ali kombinacija naštetih, namenjena 
prepoznavanju izdelka ali storitve enega ali skupine prodajalcev in razlikovanju izdelkov ali 
storitev od konkurenčnih.« 

Naštete definicije ne upoštevajo psihološkega vidika blagovne znamke in vrednot, ki so očem 
navadnih odjemalcev prikrite. De Chernatony (2002, 22) iz raziskav ugotavlja, »da je zasnova 
blagovnih znamk večplastna in da zgolj z uporabo izraza blagovna znamka nemalokrat 
zabrišemo raznolikost znamke kot koncepta.« V ozadju so prikriti nevidni elementi, dejavniki, 
ki dajejo poln pomen blagovni znamki. Ti dejavniki so vrednote, razum in kultura podjetja, ki 
so prikazani na sliki ledena gora blagovne znamke. Kotler (1996, 445) je podobnega mnenja, 
saj meni, da so najbolj trajni pomeni blagovne znamke njene vrednote, kultura in osebnost. 
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Slika 1: Ledena gora blagovne znamke 

Vir: Davidson 1997 v de Chernatony 2002, 23. 

Pompe in Vidic (2008, 73) vidita strukturo blagovne znamke sestavljeno iz jedra, koristi in 
zaznavnosti. Jedro, vzrok zvestobe, je tisto, kar naredi blagovno znamko drugačno, 
predstavlja osebnost znamke, njegovo DNK. Koristi so vzrok, zakaj se odločimo za nakup te 
blagovne znamke. Zaznavnost pa predstavlja vzrok opaznosti, ki naša čutila pritegne. 

Včasih je bila blagovna znamka opredeljena kot ime, znak, simbol oziroma kombinacija teh 
elementov in je služila za razlikovanje med konkurenčnimi izdelki. Takšna opredelitev 
osiromaši blagovno znamko. Blagovna znamka je veliko več kot le zunanja podoba in 
kakovost, ki jo ponuja, saj najsubtilnejše razlike izhajajo iz vrednot, stališča, temperamenta ..., 
ki ustvarjajo dolgotrajne asociacije in občutke. Blagovna znamka mora nuditi posamezniku 
nekaj s čim se lahko poistoveti (Korelc, Musulin in Vidmar 2006, 15). 

2.2  Arhitektura, strategija blagovne znamke 

Arhitektura blagovne znamke je skupek vseh blagovnih znamk, njihovih vlog in odnosov med 
njimi, s katerimi podjetje upravlja (Aaker in Joachimsthaler 2000, 134). Avtorji knjig 
uporabljajo tudi izraz strategija blagovne znamke, ki vsebuje odločitve, kot so kateri proizvod 
se bo prodajal pod katero blagovno znamko (Keller, Aperia in Georgson 2008, 503). 

Tri osnovne strukture blagovnih znamk (Olins 1995 v Kline in Berus 2002): 
 Monolitna arhitektura (podjetje ima samo eno blagovno znamko). 
 Prenesena arhitektura. 
 Arhitektura individualnih blagovnih znamk. 
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Monolitna arhitektura blagovnih znamk je najbolj primerna za manjša podjetja. Podjetje 
ustvari korporativno blagovno znamko, s katero prodaja svoje proizvode (Kline in Berus 
2002). 

2.3  Tržno komuniciranje blagovne znamke 

Marketinški splet vsebuje naslednje sestavine (Korelc 2010, 14): 
 cena, 
 izdelek, 
 prodajne poti, 
 procesi, 
 fizični dokazi, 
 ljudje in 
 tržno komuniciranje. 

Osredotočili se bomo na sestavino tržnega komuniciranja. 

Tržno komuniciranje je kreativen in zelo pomemben del trženjskega spleta (Pompe in Vidic 
2008, 121). Tržno komuniciranje pomaga kupcu ustvariti zavest o izdelku ali storitvi in 
njegovi blagovni znamki. Podjetja z orodji tržnega komuniciranja poskušajo prikazati, da je 
tisto, kar ponujajo, boljše od konkurence (Habjanič in Ušaj 2003, 98). 

Tržno komuniciranje zajema naslednja orodja (Korelc 2010, 15): 
 oglaševanje, 
 pospeševanje prodaje, 
 osebna prodaja, 
 opremitev prodajnega prostora, 
 direktni marketing, 
 sponzoriranje, 
 odnosi z javnostjo in  
 spletno komuniciranje. 

2.4  Pomen blagovne znamke dandanes 

Pomen blagovnih znamk se je v zadnjih letih bistveno povečal, saj kupci ne kupujejo več 
izdelkov, temveč blagovne znamke in tisto, kar predstavljajo. »Višje potrebe kot zadovoljuje 
blagovna znamka, močnejša je.« (Korelc, Musulin in Vidmar 2006, 14) Kupci so postali 
izbirčni, informirani, polni znanja in predvsem zelo zahtevni. Kupci vedo, kaj hočejo, zato 
blagovne znamke zaradi tega tudi hitreje umirajo, vendar se na drugi strani še hitreje rojevajo 
(Makovec Brenčič 2006). 
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Dnevno smo v stiku z blagovnimi znamkami, ki so postale del našega življenja, vsakdanjika, 
saj dandanes skoraj ni stvari, ki ne bi bila označena z blagovno znamko. Zahteve kupcev 
postajajo večje, pričakujejo brezhibno kakovost, funkcionalnost izdelka in ne nazadnje imidž 
blagovne znamke. Nenehno spreminjanje vrednot porabnikov močno vpliva na odnos do 
blagovnih znamk. Vse te spremembe in zahteve kupcev silijo podjetja v prilagajanje strategij 
upravljanja blagovnih znamk spremembam na trgu (Vukasovič 2009, 263). 

Blagovna znamka postaja osrednje sredstvo in pomembno tržno orodje podjetij pri doseganju 
ciljev. 

2.5  Vrednost blagovne znamke 

Vrednost blagovne znamke je skupek premoženja in odgovornosti, ki so povezane z blagovno 
znamko ter imenom in simbolom, ki dodajajo ali odvzemajo od vrednosti, ki jo zagotavlja 
izdelek oziroma storitev (Aaker 1991, 15). 

Močne blagovne znamke imajo visoko vrednost blagovne znamke, kar podjetju zagotavlja 
konkurenčno prednost (Kotler 1996, 445).  

Premoženje blagovne znamke je sestavljeno iz štirih elementov (Aaker in Joachimsthaler 
2000, 17; Korelc, Musulin in Vidmar 2006, 19): 
 Zavedanje o obstoju blagovne znamke, ki je zmožnost kupca, da prepozna blagovno 

znamko in se spomni, med katere izdelke spada. 
 Zaznana kakovost blagovne znamke, ki je za kupca mnogokrat dojemanje splošne 

kakovosti izdelka. 
 Asociacije blagovne znamke, ki je lahko vse, kar navezuje kupca na blagovno znamko 

(simbol, logo, osebnost blagovne znamke ...). 
 Zvestoba blagovni znamki, ki pogosto predstavlja ključ do uspeha blagovne znamke. 

Višje je zavedanje o obstoju blagovne znamke, zaznana kakovost, zvestoba blagovni znamki 
in močnejše so asociacije v zvezi z blagovno znamko, tem višja je vrednost blagovne znamke. 
Vrednost blagovne znamke se lahko tudi zmanjša, zato jo je potrebno pravilno upravljati. »To 
pomeni, da je treba ohraniti ali s časom izboljšati prepoznavnost blagovne znamke, zaznano 
kvaliteto in uporabnost blagovne znamke, pozitivne asociacije v zvezi z blagovno znamko in 
podobno.« (Kotler 1996, 445–446) 
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3 CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA BLAGOVNE ZNAMKE 

Celostna grafična podoba, tudi ime, mora izhajati iz poslanstva blagovne znamke, vizije ter 
mora odsevati njen slog, prepričanja, vrednote, ideale in filozofijo. Ker je sprememba celostne 
grafične podobe strateška odločitev, ki zahteva strateški pristop, moramo imeti jasno 
postavljene cilje in izdelan načrt spremembe (Korelc 2010, 106; 111). 

Repovš (1995, 29) dodaja, da celostna grafična podoba niso le simbol, logotip oziroma 
vizualni del, ampak veliko več dejavnikov, ki združeni v celoto odražajo realno identiteto.  

Razlikujemo torej med identiteto in podobo blagovne znamke. Z identiteto se podjetje želi 
istovetiti pred javnostjo. Podoba pa je tisti element, preko katerega javnost blagovno znamko 
zaznava. Podjetje oblikuje svojo identiteto prav z namenom, da bi v očeh javnosti oblikovalo 
podobo o blagovni znamki (Kotler 1996, 304). 

3.1  Identiteta blagovne znamke 

Močna blagovna znamka mora imeti dobro opredeljeno identiteto blagovne znamke. Identiteta 
mora predstavljati tiste vrednote, za katerimi podjetje stoji s svojo blagovno znamko. 
Učinkovita identiteta blagovne znamke mora vplivati tudi na kupce, razlikovati blagovno 
znamko od konkurence ter predstavljati vizijo podjetja v prihodnosti (Aaker in Joachimsthaler 
2000, 40). 

Korelc, Musulin in Vidmar (2006, 25; 98) so mnenja, da je identiteta blagovne znamke 
otipljiv odraz njene osebnosti in predstavlja vse načine, s katerimi se blagovna znamka 
predstavlja skozi izkušnje in zaznave okolju. Identiteto vidi kot vezivo blagovne znamke, 
njeno bistvo, ki sporoča pristnost blagovne znamke. 

Aaker in Joachimsthaler (2000, 43–47) delita identiteto blagovne znamke na: 
 bistvo blagovne znamke, 
 jedro identitete in 
 razširjena identiteta. 

Bistvo blagovne znamke je misel, ki zajame dušo blagovne znamke. Na bistvo blagovne 
znamke lahko gledamo kot najpomembnejši člen, ki drži elemente jedra identitete skupaj. 

Jedro identitete blagovne znamke in njegove dimenzije morajo izražati in pojasnjevati 
vrednote podjetja, najmanj ena asociacija pa mora razlikovati blagovno znamko in vplivati na 
kupce. 

Razširjena identiteta pa vsebuje vse ostale elemente, ki niso v jedru in ga dopolnjujejo.  
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Keller, Aperia in Georgson (2008, 419–421) v svoji knjigi povzemajo Kapfererja, ki je 
mnenja, da mora identiteta blagovne znamke predstavljati njeno podobo. Identiteto blagovne 
znamke prikaže s prizmo, ki ima šest plati ter se med seboj povezujejo.  

Blagovne znamke se prepogosto dojemajo samo kot posamezni elementi: ime blagovne 
znamke, logo, oblika, oglaševanje, podoba in v zadnjem času v finančni prepoznavnosti 
blagovne znamke. Pravo upravljanje blagovne znamke se v resnici začne že mnogo prej s 
strategijo in vizijo. Osrednji koncept blagovne znamke je njena identiteta, ne podoba. 
Identiteta mora biti definirana in pravilno vodena, saj predstavlja srce upravljanja blagovne 
znamke. 

Prizma daje celovito sliko, kako upravljalec blagovne znamke želi, da kupci dojemajo 
identiteto blagovne znamke. 

 

      SLIKA POŠILJATELJA 

   fizična podoba   osebnost 

 

     odnosi              kultura 

 

      

   odsev     samopodoba  

     SLIKA PREJEMNIKA 

Slika 2: Prizma identitete blagovne znamke 

Vir: Kapferer 1997, 100 

Kratek opis teh šest plati prizme (Kapferer 1997, 99–104; Keller, Aperia in Georgson 2008, 
419–420): 
 Fizična podoba: vse osnovne lastnosti fizične podobe blagovne znamke, po navadi tisto 

kar nam prvo pade na pamet, ko se spomnimo blagovne znamke (ime, logo ...). 
 Osebnost: blagovna znamka ima osebnost, ki lahko s časom razvije karakter. V ta namen 

se velikokrat uporabljajo znane osebe, ki zastopajo blagovne znamke. 
 Kultura: blagovna znamka ima svojo kulturo, iz katere izhajajo izdelki. 

Z
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 Odnosi: blagovna znamka predstavlja odnose s svojimi kupci in priložnost za 
povezovanje med ljudmi. To se največkrat pokaže pri blagovnih znamkah pri storitvenem 
sektorju. 

 Odsev: blagovna znamka je zrcalo svojih kupcev, s katero se identificirajo. Kupci 
uporabljajo blagovne znamke, da sporočajo svojo identiteto. 

 Samopodoba: predstavlja njeno notranje zrcalo. Z uporabo in odnosom do blagovne 
znamke kupci ustvarijo določen odnos s samim seboj. 

Perry in Wisnom (2003, 5) v svoji knjigi primerjata identiteto blagovne znamke z identiteto 
človeka. Na začetku ima otrokova identiteta osnovno jedro, neke osebnostne lastnosti, ime in 
sčasoma besedni zaklad. Otrokova identiteta z leti dozoreva. Prijatelji in odnosi se 
spremenijo, zanimanja so drugačna, besedni zaklad se poveča in ne nazadnje se spreminja tudi 
njegovo telo, njegove zunanje lastnosti (izgled). Spremembe so lahko skoraj nevidne oziroma 
drastične. Če primerjamo vse to z identiteto blagovne znamke, lahko rečemo, da vidimo 
podobnosti. 

3.2  Poslanstvo in vizija blagovne znamke 

Poslanstvo je temeljni smoter, ki nam odgovarja na vprašanja, zakaj smo tu in kdo smo, 
medtem ko vizija vsebuje neposredno in jasno določene srednje do dolgoročne cilje (Kaplan 
in Norton 2008 v Mulej 2011). Oba pojma sta zelo povezana in se navezujeta drug na 
drugega, ker »poslanstvo je najboljše takrat, ko ga vodi vizija« (Habjanič in Ušaj 2003, 21). 
Poslanstvo in vizija blagovne znamke se morata načeloma ujemati s poslanstvom in vizijo 
podjetja (Korelc, Musulin in Vidmar 2006, 17). 

Poslanstvo podjetja sestavlja pet elementov (Kotler 1996, 66): 
 zgodovina podjetja, 
 trenutne želje lastnikov, 
 tržno okolje, 
 viri podjetja in 
 temeljna sposobnost. 

De Chernatony (2002, 52) vidi močno vizijo blagovne znamke v treh sestavinah, ki so med 
sabo povezane: 
 Prihodnje okolje, ki ga želimo ustvariti z blagovno znamko. 
 Razlog, smisel za njen obstoj. 
 Vrednote blagovne znamke. 

Blagovna znamka mora imeti dobro opredeljene vizije, ki bodo dolgoročno uspešno 
zastavljene. 
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3.3  Ime blagovne znamke 

Ime blagovne znamke je najpomembnejši element celostne grafične podobe, je indikator za 
prepoznavanje in komuniciranje. Asociacije, ki jih zbuja, pa sooblikujejo bistvo blagovne 
znamke (Aaker 1991, 187). 

Imena blagovnih znamk so jezikovni znaki, ki imajo svoj denotativen (osnoven) in 
konotativen (subjektiven) pomen. Denotativni pomen se nanaša na stvari, lastnosti, pojave, ki 
jih znak označuje. Konotativen pomen pa se razvije s subjektivno emocionalnimi izkušnjami, 
ki jih posameznik doživi s stvarmi, ki jih znak označuje (Repovš 1995, 71). 

Podjetja lahko izbirajo različne strategije pri uporabi imen blagovnih znamk (Kotler 1996, 
451): 
 Posamično ime blagovne znamke. 
 Krovno družinsko ime blagovne znamke. 
 Ločena družinska imena za vse izdelke. 
 Zaščitni znak podjetja, povezan s posameznim imenom izdelka. 

Izbiri imena moramo posvetiti veliko časa, saj skupaj s simbolom predstavljata vizualno 
najbolj zaznana elementa. »Ime brez pomena, brez povezljivosti z nekim razlogom, brez 
tistega, kar ga dela edinstveno, je neuporabna materija.« (Pompe 2007)  

Repovš (1995, 69) ponuja nekaj izhodišč pri izbiri imena blagovne znamke: 
 Ime naj bo zapomnljivo in naj se močno razlikuje od imen, ki jih uporablja konkurenca. 
 Ime naj dobro opisuje izdelek, storitev ali dejavnost organizacije. 
 Dobro naj izraža pozicijo, psihološko prednost izdelkov ali storitev, ki jih proizvaja ali 

izvaja organizacija. 
 Ime naj ima močno kreativno kapaciteto, potencialne možnosti za prihodnjo kreativno 

igro v promocijskih aktivnostih organizacije. 
 Ime naj bo po svoji pomenski strukturi blizu strateškim izhodiščem na vseh trgih enako. 

»Dobro ime je preprosto izgovorljivo, po možnosti drugačno od ostalih, zvočno in 
zapomljivo.« (Korelc 2000) 

3.4  Simbol in logotip blagovne znamke 

Uspešen logotip naredi takojšen vtis, je zanimiv na pogled ter drugačen od ostalih. Pri 
izdelavi logotipa se moramo držati pravila manj je več, kar pomeni, da mora biti preprost 
(Toor 1998, 35). 

Učinkovit logotip mora biti (Cass 2009): 
 preprost, 
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 zapomnljiv, 
 brezčasen, 
 vsestranski in 
 primeren. 

Logotip je pogosto ime organizacije, ki je zapisano s črkami ter brez uporabe drugih grafičnih 
simbolov (Toor 1998, 37). 

Simbol je znak, ki ima predvsem vlogo predstavljanja. Dober simbol mora imeti lastnosti, kot 
so: učljivost, prepoznavnost, razlikovalnost, berljivost in referenčnost. Učljivost lahko 
merimo s časom, ki ga osebe potrebujejo, da si logotip zapomnijo. Prepoznavnost simbola 
mora biti takšna, da ga v množici drugih simbolov opazimo čim prej. Dober simbol se tudi 
mora razlikovati od ostalih, biti mora lahko berljiv in mora imeti sposobnost, da predstavlja 
tisto, kar želimo (Repovš 1995, 100; 106). 

Glavni tipi simbolov (Repovš 1995, 100): 
 lingvistični, 
 matematični, 
 znanstveni in 
 grafični. 

Simbole lahko delimo tudi na tipografske, abstraktne, deskriptivne ali kombinacijo teh. 

3.5  Pozicijsko geslo 

Pozicijsko geslo je kratek opisen stavek, fraza, ki pove neke prepričljive podatke o blagovni 
znamki (Keller, Aperia in Georgson 2008, 150). 

Repovš (1995, 74–75) dodaja, da je pozicijsko geslo opisni del osnovnih stalnic celostne 
grafične podobe, ki pripomore, da je osnovno sporočilo imena in simbola blagovne znamke še 
bolj jasno. Uteleša filozofijo blagovne znamke, generalno obljubo, ki jo obljublja svojim 
potrošnikom. 

Ko se pozicijsko geslo izbira, lahko izhajamo iz različnih osnov (Korelc 2010, 120): 
 Lahko so povsem splošni. 
 Lahko se navezujejo na vrednote blagovne znamke. 
 Poudarijo lahko kakovost ponudbe. 
 Osredotočajo se na prihodnost in vizijo. 

Tri lastnosti, temelji dobrega pozicijskega gesla, ki jih je opisal Al Ries v svojem članku Kaj 
se tržniki lahko naučijo iz Obamove kampanje (Ries 2008): 
 preprostost,  
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 stalnost (uporaba istega slogana več let) in 
 relevantnost (poudariti tisto, kar konkurenca ne). 

Dobro pozicijsko geslo mora biti jasno, posredovati mora temeljne sposobnosti, vrednote in 
identiteto blagovne znamke. Rečemo lahko, da je pozicijsko geslo na neki način opisni del 
vizije in poslanstva blagovne znamke (Korelc 2010, 119). 

Na koncu naj bi bila izbira pozicijskega gesla preprosta, če je izvajalec opravil vse stopnje 
celostne grafične podobe blagovne znamke, mu ne bo problem najti ustreznega pozicijskega 
gesla, saj ga bo lahko izluščil iz temeljne sposobnosti, obljube, filozofije in poslanstva 
blagovne znamke (Repovš 1995, 76). 

3.6  Črkopis in tipografija blagovne znamke 

Besedila, slike, tabele in simbole moramo prevesti v črkovne, slikovne in druge abstraktne 
simbole. Potrebno jim je izbrati likovni jezik in urediti po likovni površini, ki jo imamo na 
voljo. Ureditev osnovnih stalnic celostne grafične podobe in likovno gradivo morata biti 
usklajena. Pravilna izbira črkopisa in tipografije daje svoj pomen in referenčnost, zato jih 
priključujemo elementom celostne grafične podobe (Repovš 1995, 110). 

»Črkopis je sistem črk, ki sestavlja abecedo, ter ločil in drugih znakov. Glede na oblikovanost 
svojih potez imajo značilno podobo ali karakter.« Črke predstavljajo določen glas in se lahko 
kombinirajo v vse besede (Repovš 1995, 110). 

Tipografija pa je »oblikovanje besedila iz tiskanih črk na določeni likovni površini«. Širša 
definicija bi bila, da »je tipografija značilno oblikovanje pretežno verbalnega sporočila na 
likovni površini«. V tej definiciji se v oblikovanje poleg tiskanih črk uporabljajo tudi drugi 
liki (ilustracije in fotografije) (Repovš 1995, 115–16). 

Besedilo naj bo oblikovano tako, da bo čitljivo in berljivo. Postavitev besedila na površino pa 
naj bi bila takšna, da njegova podoba govori njeno osebnost (Repovš 1995, 116–117). 

3.7  Barve 

Barve predstavljajo pomemben del vizualne celostne grafične podobe. Barve in kombinacije 
barv pripomorejo k boljši prepoznavnosti, razlikovalnosti, berljivosti in referenčnosti 
simbolov in celostnih grafičnih podob (Repovš 1995, 92). 

Bistvene lastnosti barv so barvni ton, svetlost in čistost. Kombinacija teh lastnosti nam daje 
ogromno število barvnih odtenkov, ki nam v podzavesti ustvarjajo določene asociacije in 
občutke (Repovš 1995, 93–95). Pri izbiranju ustreznih barv oziroma odtenkov, pri 
oblikovanju celostne grafične podobe, moramo biti posebej pozorni. V raziskavi britanske 
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patentne pisarne Withers & Rogers je 64 % anketirancev barvi pripisalo večji pomen kot 
pozicijskemu sloganu, tipografiji in logotipu (Fitzgerald 2009). 
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4 KLET IMENO 

4.1  Predstavitev kleti 

Zgodovina vinske Kleti Imeno sega v leto 1988, ko je bila dana pobuda okoliških 
vinogradnikov, članov KZ, za izgradnjo kleti. Namen je bil, da klet grozdje odkupi, ga tudi 
stisne in opravi fermentacijo, negovanje in prodaja vina pa se prepusti pogodbenemu partnerju 
(Nova 2010, 128). 

 

Slika 3: Klet Imeno 

Vir: Kmetijska zadruga Šmarje 2011 

Leto kasneje je bila pobuda uslišana in Klet Imeno so izgradili s pomočjo kmetijskega 
kombinata, pridelovalcev in nepovratnih sredstev za investicije v kmetijstvu. Za izbiro 
lokacije so imeli dve možnosti, in sicer Imeno ali Mestinje. Za boljšo izbiro se je izkazala 
lokacija v Imenem, kjer tudi danes klet je (Nova 2010, 129–130). 

Na začetku sami niso imeli zmogljivosti in tehnologije za vso nego vina in stekleničenje, zato 
je to pogodbeno opravljala vinska klet v Šmartnem ob Paki. Ne dolgo za tem je bila 
nabavljena polnilna linija. Klet je danes opremljena za samostojno pridelavo vina in ima 
skupno kapaciteto 600.000 litrov (Nova 2010, 131; 135). 

Pridelujejo kakovostna in vrhunska vina ZGP, med temi so: 
 sauvignon, 
 chardonnay, 
 renski rizling, 
 rumeni muškat, 
 modra frankinja, 
 virštanjčan in 
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 virštanjsko rdeče. 

Vsa pridelana vina so suha do polsuha, kar jih tudi ločuje od ostale Štajerske regije. 

Leta 2009 so se v KZ Šmarje pri Jelšah, z. o. o., odločili za celostno grafično prenovo vinske 
kleti in blagovne znamke z namenom boljše prepoznavnosti in poudarkom na izvor vina. Klet 
Imeno in blagovna znamka Kapljice sonca bodo preimenovali v Hišo vin Emino, vino pa se 
bo prodajalo pod novo blagovno znamko Emino. S projektom celostne grafične prenove so se 
lotili tudi prenove in posodobitve kleti, ki bo pripomogla k večji uglednosti. 

4.2  Poslanstvo in vizija 

V kleti strmijo k prepoznavnosti kot hiša vin, ki proizvaja in trgu zagotavlja visoko 
kakovostne proizvode, ki temeljijo na naravni pridelavi in tradiciji. Njihovo vino pa naj bi 
predstavljalo enega od zaščitnih znakov turistične ponudbe Obsotelja in Kozjanskega. 

Vizija podjetja je biti prepoznavna in finančno uspešna hiša vin, ki se bo lahko postavila ob 
bok večjim in bolj prepoznavnim hišam vin v Sloveniji.  
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5 BLAGOVNA ZNAMKA EMINO 

Nova blagovna znamka bo izražala izrazito samostojnost blagovne znamke, KZ Šmarje, 
z. o. o., bo le kot podpis izvora, ki bo jamčila kakovost. Zavedajo se tudi pomembnosti 
večplastnosti blagovne znamke. Z novo blagovno znamko želijo izražati zgodbo življenjskega 
stila v sozvočju z značajem Kmetijske zadruge, ki je tradicionalnost in lokalnost. 

Poglavje o novi blagovni znamki Emino je napisano s sodelovanjem z marketinško agencijo 
Designstudio dan ter Relidea in na podlagi pridobljenih informacij pri opravljanju obvezne 
strokovne prakse v Kmetijski zadrugi Šmarje pri Jelšah. 

5.1  Zgodba blagovne znamke Emino 

Zgodba blagovne znamke Emino ima zgodovinsko podlago. Sveta Ema je najpomembnejša 
srednjeveška zgodovinska osebnost slovenskega izvora in hkrati edina slovenska svetnica. 
Kot kneginja je močno povezana s kraji Kozjanskega in okolice, saj je bila lastnica veliko 
posesti v teh krajih. Obsoteljske poti svete Eme sovpadajo tudi z občinami odkupa vina kleti 
(Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje). 

Preimenovanje blagovne znamke Kapljice sonca v Emino kaže na vračanje k širši tradiciji 
Obsotelja. Ema postane združevalni element sozvočja vinskega in verskega turizma 
Obsotelja. 

5.2  Ime blagovne znamke 

Blagovna znamka Emino je dobila ime po sveti Emi, če se poigramo in premečemo črke v 
besedi Emino, dobimo Imeno, lokacijo, kjer stoji klet (Emino = Imeno). 

5.3  Pozicijsko geslo in logotip  

Prebivalci Obsotelja in Obsotelje so znani po pridnosti in dobroti. Temelj pokrajinske 
domačnosti je podeželje, ki z ljubeznijo in spoštovanjem do narave zagotavlja kakovost 
obsoteljskih dobrot. V objemu termalnih izvirov in neokrnjene narave je dobro doma. Od tod 
pozicijsko geslo »Kjer je dobro doma«.  

Logotip, ki bo uporabljen za blagovno znamko Emino, je napis Hiša vin Emino. Osnovna 
tipografija je English, ki pa je preoblikovana v tipični napis in nima velike podobnosti z 
osnovno pisavo. V spodnji sliki sta prikazana dva primera logotipov v črno-beli različici.  
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Slika 4: Dva primera logotipov 

Vir: Kmetijska zadruga Šmarje 2011 

5.4  Etiketa vin blagovne znamke Emino 

Na etiketi so zajeti štirje najbolj prepoznavni simboli Obsotelja, ki so povezani s sveto Emo. 
Ti simboli predstavljajo grad (na tem območju jih je veliko), okamenele jelše (nekdaj skupna 
občina Šmarje pri Jelšah), krhljansko jabolko (simbol kozjanskega) in Emin zeleni plašč z 
grozdom (Sveta Ema je bila večkrat upodobljena v njem in predstavlja abstraktni prikaz 
vinorodne dežele Obsotelja). Vsak simbol pa ima svojo barvno podlago. Sami simboli so 
uprizorjeni kot vitraž. Vinska etiketa deluje kot vitraž na steklenici z upodobljenimi 
najznačilnejšimi simboli oziroma motivi Obsotelja, ki ji dajejo dodano vrednost. Obenem pa 
etiketa nakazuje na obsoteljsko tradicijo steklarstva, kar pove tudi dejstvo, da so najstarejše 
glažute na Slovenskem na Bučah ter da je steklarstvo ena izmed najstarejših obrti Obsotelja. 

Simboli so zelo barvno izstopajoči, kar pa ne moremo reči za ostali del etikete, saj so se v 
podjetju želeli držati preprostosti, saj je Kozjansko sinonim za preprostost in tradicijo.  

 

Slika 5: Primer etikete vinske blagovne znamke Emino 

Vir: Kmetijska zadruga Šmarje 2011 
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Na etiketi v ospredju želijo komunicirati Hišo vin Emino, ki pa v svojem imenu nosi blagovno 
znamko Emino.  

Za Hišo vin Emino je bil uporabljen slog English, ki je oblikovan tako kot logotip. Ostali 
tehnični podatki na etiketi pa so napisani v pisavi Warnock z belo barvo na črnem ozadju. 

5.5  Arhitektura blagovne znamke Emino 

V podjetju KZ Šmarje, z. o. o., so se odločili, da bodo na trgu ponudili vsa svoja vina pod 
skupno blagovno znamko Emino. V preteklosti so isto strategijo ubrali tudi z blagovno 
znamko Kapljice sonca. Skupna blagovna znamka vseh vin tako pomeni cenejšo politiko 
upravljanja te blagovne znamke. 

V kleti imajo v ponudbi vina različnega cenovnega razreda, ki se bodo prodajala pod 
blagovno znamko Emino.  

 

Slika 6: Cenovni razred blagovne znamke Emino 

V srednji cenovni razred sodijo vina, ki so polnjena v litrske steklenice, in sicer modra 
frankinja, virštanjčan in virštanjsko rdeče. Medtem ko se v višjem srednjem razredu oziroma 
nižjem visokem razredu tržijo sorte chardonnay, sauvignon, renski rizling, modra frankinja in 
rumeni muškat.  

5.6  Tržno komuniciranje blagovne znamke Emino 

V KZ Šmarje pričakujejo, da bodo kakovostna in vrhunska vina ZGP iz njihove kleti 
konkurenčno repozicionirana in posledično bolj uveljavljena na prodajnih policah ter da bodo 
izgradili učinkovito prodajno mrežo. Potrošnike je potrebno informirati do te mere, da bodo 
sposobni razumeti in prepoznati oznake shem kakovosti. Vrednotenje in posledično nakup 
njihovih izdelkov se mora dvigniti. 

Blagovna znamka 
Emino

Srednji cenovni razred 
(litrske steklenice)

Višji srednji razred oziroma 
nižji visoki razred 

(buteljčna vina 0,75 l)
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Cilji tržnega komuniciranja nove blagovne znamke Emino: 
 Informirati potrošnike o pomenu oznak pridelovalnega vinorodnega okoliša in oznake 

ZGP ter o vinogradniški tradiciji Šmarsko-virštanjskega vinorodnega podokoliša. 
 Razširiti vinsko prodajno mrežo in odpreti več prodajnih mest. 
 Izvajati aktivno pospeševanje prodaje vin na terenu. 
 Dvigniti zavedanje uporabnikov o vinih in njihovih konkurenčnih prednostih. 
 Povečati število degustacij in ostalih vinskih turističnih doživetij v kleti. 
 Z organizacijo različnih prireditev približati značilnosti in tradicijo vin ciljnim javnostim.  
 Z intenzivnim tržnim komuniciranjem poskrbeti za večjo prepoznavnost ter kupce 

direktno nagovarjati k nakupu in s tem doseči pospešitev prodaje ter višje cene vin.  
 Širjenje prodajne mreže z vsemi kraji na Emini poti. 

V podjetju se zavedajo, da bodo za dosego teh ciljev potrebovali čas in finančne vire za 
izpeljavo vseh projektov. Jasno opredeljeni cilji in dobra strategija tržnega komuniciranja 
nove blagovne znamke jih bosta zagotovo pripeljala do želenih rezultatov.  

Tržno komuniciranje blagovne znamke Emino: 
 Sistem tiskanega oglaševanja preko lokalnih časopisov. 
 Oglaševanje preko radia. 
 Spletna stran Hiša vin Emino. 
 Izvedbeni promocijski materiali (transparenti, set lastnih vinskih kozarcev, odpirač za 

vina, vinska promo folija, set darilne embalaže ...). 
 Vinski kotiček (prodaja vinskih darilnih spominkov z imenom blagovne znamke Emino). 
 Degustacije vin v izbranih trgovskih sistemih. 
 Marketinške aktivnosti, nagradne igre (zberi delčke mozaika etikete blagovne znamke 

Emino in zadeni nagrado). 

Za boljšo predstavitev nove podobe kleti in blagovne znamke Emino bodo posneli dva video 
zapisa. Prvi bo za promocijo same Hiše vin Emino in njihovih vin blagovne znamke Emino. 
Izbira novega imena blagovne znamke bo pojasnjena v drugem video zapisu, ki bo govoril o 
sveti Emi in njeni povezanosti s temi kraji skozi zgodovino. Oba video zapisa se bosta lahko 
uporabljala kot poslovni darili k steklenici vina in za promocijsko predvajanje v kleti. 

Tudi etiketa ima svoj pomen pri komuniciranju. Etiketa naj bi komunicirala zgodovinska 
izhodišča, tipična za Obsotelje in Kozjansko. Kozjansko ima svojo zgodovino in ta zgodovina 
se izraža na novi etiketi blagovne znamke Emino. Ob nakupu vina in pogledu na etiketo mora 
kupec vedeti, od kod vino izhaja. 
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6 RAZISKAVA O BLAGOVNI ZNAMKI 

6.1  Namen in cilji raziskave 

Namen raziskave je bilo dobiti odziv potrošnikov na spremembo celostne grafične podobe 
blagovne znamke in vizualno podobo nove etikete blagovne znamke Emino. To smo storili z 
anketnim vprašalnikom, ki smo ga izvedli med naključnimi 100 anketiranimi osebami na 
območju, kjer Klet Imeno proda največ svojega vina.  

Cilj raziskave je bil ugotoviti, ali je odziv potrošnikov oziroma poznavalcev Kleti Imeno na 
novo blagovno znamko in nekatere njene elemente celostne grafične podobe pozitiven.  

6.2  Rezultati ankete 

V raziskavi, ki smo jo izvedli z anketnim vprašalnikom, je sodelovalo 100 naključno izbranih 
oseb, od tega 51 moških in 49 žensk. 

 

Slika 7: Delež anketiranih moških in žensk v odstotkih 

Graf prikazuje, da je v raziskavi sodelovalo 51 % moških in 49 % žensk. 

 

51%
49%

Moški
Ženski
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Slika 8: Delež anketirancev po starostnih skupinah v odstotkih 

Največ anketirancev je bilo starih med 18 in 30 let, v odstotkih je to pomenilo 36 %. Druga 
najbolj zastopana starostna skupina je bila med 46 in 70 leti (29 %), sledili so anketiranci stari 
med 31 in 45 let (26 %) ter najmanjši delež 9 % so predstavljali starejši nad 70 let. 

V anketi smo postavili tudi naslednje vprašanje: Kateri dejavnik najbolj vpliva na vaš nakup 
vina? Na izbiro so imeli štiri dejavnike, in sicer blagovna znamka, etiketa, embalaža in cena. 
Vsak dejavnik so morali oceniti od 1 do 5. Pri tem je 1 pomenilo, da ta dejavnik sploh ne 
vpliva na njihov nakup vina, medtem ko 5, da zelo vpliva. Rezultati so prikazani v naslednjih 
štirih grafih. 

 

Slika 9: Vpliv blagovne znamke na nakup vina 

Rezultati odgovorov na vprašanje vpliva blagovne znamke na nakup vina so prikazali 
naslednje stanje. 4 % jih pravi, da sploh ne vpliva, 6 % jih pravi, da malo vpliva, 34 % jih 

36%

26%

29%

9%
od 18 do 30 let
od 31 do 45 let
od 46 do 70 let
nad 70 let

4% 6%

34%

33%

23% Sploh ne vpliva
Malo vpliva
Srednje vpliva
Vpliva
Zelo vpliva
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pravi, da srednje vpliva, 33 % jih pravi, da vpliva in 23 % pravi, da blagovna znamka zelo 
vpliva na njihov nakup vina. 

 

Slika 10: Vpliv etikete na nakup vina 

Rezultati odgovorov na vprašanje o vplivu  etikete na nakup vina so prikazali naslednje 
rezultate. 4 % anketirancev je odgovorilo, da sploh ne vpliva na njihov nakup, 21 % jih je 
odgovorilo, da malo vpliva, 33 % jih je odgovorilo, da srednje vpliva, 29 %, da vpliva in 
13 %, da zelo vpliva. 

 

Slika 11: Vpliv embalaže na nakup vina 

Rezultati odgovorov na vprašanje o vplivu embalaže na nakup vina anketirancev so dali 
naslednje rezultate. 4 % anketirancev je odgovorilo, da embalaža sploh ne vpliva na njihov 
nakup, 20 % jih je odgovorilo, da malo vpliva, 34 % jih je odgovorilo, da srednje vpliva, 
27 % jih je odgovorilo, da vpliva in 15 % je bilo tistih, katerih odgovori so se glasili, da 
embalaža zelo vpliva na njihov nakup vina. 
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Slika 12: Vpliv cene na nakup vina 

Rezultati odgovorov na vprašanje o ceni kot dejavniku, ki vpliva na nakup vina anketirancev, 
so pokazali naslednje rezultate. 4 % anketirancev je odgovorilo, da cena sploh ne vpliva na 
njihov nakup vina, 5 % anketirancev je odgovorilo, da malo vpliva, 21 % jih je odgovorilo, da 
srednje vpliva, kar 38 % jih je odgovorilo, da vpliva in na 32 % njih cena zelo vpliva. 

Zadnji sklop vprašanj se nanaša na Klet Imeno (Hiša vin Emino) in njeno novo celostno 
grafično podobo blagovne znamke Emino. 

 

Slika 13: Ali anketiranci poznajo Klet Imeno (Hiša vin Emino)? 

Klet Imeno (Hiša vin Emino) je poznana na širšem Kozjanskem in okolici, kar dokazujejo 
tudi rezultati, saj je 94 % anketirancev odgovorilo, da pozna Klet Imeno in le 6 % njih je ne 
pozna. 
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Slika 14: Odziv na novo ime blagovne znamke 

Graf prikazuje, da je 43 % anketirancev mnenja, da je novo ime blagovne znamke Emino 
boljše od Kapljice sonca, 23 % jih je odgovorilo, da je novo ime slabše, medtem ko je 34 % 
anketirancem vseeno, pod katerim imenom blagovne znamke bi se vino prodajalo. Omeniti 
moramo, da je tukaj potrebno upoštevati dejstvo, da verjetno vsi anketiranci niso poznali 
zgodovinske podlage novega imena Emino. 

Pri naslednjem vprašanju smo želeli izvedeti, ali jih ime nove blagovne znamke Emino 
asociira na katero izmed naštetih možnosti (kraj Imeno, kraj Sveta Ema, sveta Ema Krška). 

 

Slika 15: Asociacije ob imenu blagovne znamke Emino 

Kar 49 % anketirancev ime Emino asociira na kraj Imeno. Asociacije na kraj Imeno zaradi 
tega, ker tam tudi stoji Klet Imeno. Emino tudi zveni podobno kot Imeno, saj če premešamo 
črke v besedi Imeno, dobimo Emino. Asociacije na kraj Sveta Ema je imelo 11 % 
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anketirancev, 13 % jih je videlo povezavo s sveto Emo Krško, medtem ko 27 % ne vidi 
nobene asociacije z naštetimi možnostmi.  

Vse tri možnosti so v veliki meri povezane s Kletjo Imeno in imenom nove blagovne znamke 
Emino. 

V Kleti Imeno (Hiša vin Emino) so ustvarili tudi nov pozicijski slogan (Kjer je dobro doma). 
Spodnji graf prikazuje, kaj si anketiranci mislijo o njem. 

 

Slika 16: Mnenje anketirancev o pozicijskem sloganu 

Na voljo so imeli štiri odgovore. Pozicijski slogan je preprost, izviren, poudarja bistvo in ne 
vidim povezave z blagovno znamko. 41 % anketirancev je mnenja, da je pozicijski slogan 
preprost, 19 % vidi v njem nekaj novega in je mnenja, da je izviren, 26 % jih je odgovorilo, 
da poudarja bistvo blagovne znamke in 14 %, katerih je mnenja, da pozicijski slogan nima 
nobene povezave z blagovno znamko. 
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Slika 17: Izbira logotipa po mnenju anketirancev 

Logotipa sta si različna samo v izbiri barve. Prvi je črn napis Hiša vin Emino na belem 
ozadju, medtem ko je druga različica logotipa bel napis Hiša vin Emino na črnem ozadju. Gre 
samo za stvar barve, kar se je tudi videlo pri odgovorih anketirancev, saj jih je 47 % 
odgovorilo v prid črnega napisa na belem ozadju ter 53 % za bel napis na črnem ozadju.  

Na koncu smo jih povprašali še o novem izgledu etikete, ki bo krasila steklenice njihovih vin. 
Vprašanja so se navezovala na: 
 Izbor barv. 
 Razpoznavnost etikete. 
 Razlikovanje etikete od konkurence. 
 Ali sporoča kakovost. 
 Ocena etikete kot celota. 

Vsak izmed zgoraj naštetih dejavnikov so morali oceniti od 1 do 5, pri ocenjevanju je 1 
pomenilo zelo slabo, 5 pa zelo dobro.  

Rezultati so najprej prikazani v spodnji tabeli. Za vsak dejavnik je napisano število 
odgovorov, ki so jih anketiranci ocenili od 1 do 5. 
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 OCENA 

1 2 3 4 5 

Izbor barv 1 7 38 40 14 

Razpoznavnost 2 8 25 52 13 

Razlikovanje od 
konkurence 

2 3 26 55 14 

Sporoča kakovost 4 9 34 36 17 

Etiketa kot celota 0 5 20 53 22 

Preglednica 1: Ocena posameznih dejavnikov etikete 

Odgovore o etiketi smo prikazali tudi v grafu v odstotkih. Za vsak dejavnik bomo razložili 
ugotovitve z ankete. 

 

Slika 18: Ocena posameznih dejavnikov etikete izraženo v odstotkih 

Rezultati vprašanj o etiketi, ki jo lahko vidite v poglavju o blagovni znamki Emino, so bili 
sledeči. 

Glede izbora barv, ki so jih uporabili na etiketi, jih je samo 1 % anketirancev ocenilo z 
najslabšo oceno 1, 7 % anketirancev je izbor barv ocenilo z oceno 2, 38 % anketirancev jih je 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

5
4
3
2
1



 

29 

ocenilo z oceno 3, 40 % anketirancev je izbor barv ocenilo z oceno 4, medtem ko je oceno 5 
dodelilo 14 % anketirancev. 

2 % anketirancev je mnenja, da je etiketa zelo slabo razpoznavna, saj jo je ocenila z oceno 1, 
8 % anketirancev je ocenilo razpoznavnost etikete z oceno 2, 25 % jih je ocenilo z oceno 3, 
več kot polovica, kar 52 %, jih je ocenilo z oceno 4, medtem ko je 13 % anketirancev dalo 
visoko oceno 5. 

Da se nova etiketa zelo slabo razlikuje od konkurence, je mnenja 2 % anketirancev, 3 % 
anketirancev so dali oceno 2, 26 % jih je ocenilo z oceno 3, spet večina in to kar 55 % 
anketirancev je ocenilo razlikovanje te etikete od konkurence z oceno 4, medtem ko je njih 
14 % mnenja, da si zasluži najvišjo oceno 5. 

Naslednje vprašanje je bilo, če etiketa sporoča kakovost. 4 % anketirancev je mnenja, da zelo 
slabo in ji je dalo oceno 1, 9 % anketirancev je dalo oceno 2, 34 % anketirancev je ocenilo ta 
dejavnik s 3, 36 % jih je ocenilo s 4 ter 17 % anketirancev, ki je mnenja, da etiketa sporoča 
kakovost, kar so tudi potrdili z oceno 5. 

Nazadnje smo želeli vedeti, kako anketiranci vidijo etiketo kot celoto. Nobeden izmed njih ni 
dal najslabše ocene 1, samo 2 % anketirancev sta jo ocenila z naslednjo najslabšo oceno 2, 
20 % jih je ocenilo etiketo z oceno 3, kar 53 % jih je dalo oceno 4 ter 22 % vseh anketirancev, 
ki je z oceno 5 potrdilo, da je etiketa zelo dobra. 
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7 SKLEP  

Konkurenca na trgu vina je velika, zato mora izdelek, ki ga podjetje nudi trgu, imeti nekaj, kar 
ga razlikuje od mase podobnih izdelkov konkurenčnih podjetij. Podjetja, ki uspejo narediti to 
razliko, so korak bližje uresničitvi svojih planov. Uspešna blagovna znamka s pravilno 
postavljeno strategijo trženja lahko postane ta dejavnik, ki podjetje postavi korak pred 
konkurenco. Vse več podjetij se zato zaveda pomena blagovne znamke, pod katero trži svoj 
izdelek. Blagovna znamka postaja tisti ključ uspeha, ki izdelek proda. Zapomniti si moramo, 
da blagovna znamka ni le ime in logotip, ampak veliko več od tega. Celostna grafična podoba 
blagovne znamke je sestavljena tako iz vidnih in nevidnih elementov, ki skupaj tvorijo 
uspešne blagovne znamke. Uspešna blagovna znamka mora imeti dobro zasnovano celostno 
grafično podobo, s katero se potrošniki lahko poistovetijo. Če v podjetju vidijo, da njihova 
blagovna znamka nima tega, kar potrošniki iščejo oziroma je blagovna znamka potrebna 
določenih sprememb, se podjetje lahko odloči za celostno grafično prenovo. Celostna grafična 
prenova blagovne znamke je zahteven in finančno velik projekt. Podjetja za prenovo blagovne 
znamke najamejo razne marketinške agencije, ki imajo usposobljen kader za te vrste 
projektov. Podjetje mora imeti že vnaprej neke določene smernice za prenovo blagovne 
znamke, saj s tem olajšajo delo agencijam in hitreje pridejo do želene podobe nove blagovne 
znamke. 

Prenova blagovne znamke Kapljice sonca v novo ime Emino ni bila samo na vizualni ravni. 
Novo ime, logotip, etiketa, pozicijski slogan so elementi, ki jih potrošniki najprej opazijo, 
vendar ima nova blagovna znamka tudi prenovljeno identiteto, ki je zelo povezana z osebo, ki 
je v zgodovini pustila velik pečat v teh krajih. 

V Kleti Imeno (Hiša vin Emino) se želijo z novo podobo blagovne znamke približati bolj 
priznanim hišam vin v Sloveniji. Blagovna znamka Emino, njena grafična podoba, in zgodba, 
ki je v ozadju blagovne znamke, pa predstavljata svežino, ki jo je blagovna znamka 
potrebovala.  

V raziskavi, ki smo jo izvedli z anketnim vprašalnikom o celostni grafični podobi nove 
blagovne znamke Emino na območju Kozjanskega in Obsotelja ter okolici, so bili odzivi 
anketirancev pozitivni na spremembo, ki se dogaja. 43 % anketirancev je z novim imenom 
blagovne znamke bolj zadovoljno kot s starim. Odstotek se morda zdi nekoliko nizek, a če 
upoštevamo, da jih je 34 % odgovorilo, da jim je vseeno in da verjetno večina še ne pozna 
ozadja in zgodbe, ki je povezana z novo blagovno znamko, bi verjetno bil odstotek precej 
višji. Da še anketiranci niso seznanjeni z zgodbo nove blagovne znamke, so pokazali tudi 
odgovori na vprašanje, na kaj jih asociira ime nove blagovne znamke, saj jih je večina 
obkrožila kraj Imeno. 

Veliko pozornosti pri prenovi blagovne znamke so posvetili tudi izgledu nove etikete, na 
kateri so želeli prikazati nekatere značilnosti teh krajev. Nova etiketa se zelo razlikuje od 
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stare, tako po sami obliki kot tudi vsebini. Večina anketirancev je bila zadovoljna s prenovo 
etikete, saj jih je kar 53 % dalo oceno 4 in 22 % najvišjo oceno 5. 

Namen in cilji zaključne projektne naloge so bili doseženi, teoretični del naloge, kjer smo 
opredelili osnovne pojme, smo kasneje vpeljali v pisanje o novi blagovni znamki Emino. 
Izvedli in analizirali smo anketo o blagovni znamki Emino, katere rezultati so pokazali, da so 
anketiranci pripravljeni sprejeti spremembo blagovne znamke. 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

Spoštovani. 

Sem Boštjan Hostnik, absolvent Fakultete za management Koper in pišem projektno nalogo na temo 
Celostna grafična prenova vinske blagovne znamke. Za empirični del svoje naloge izvajam anketo na 
temo nove vinske blagovne znamke Emino, Kleti Imeno (Hiša vin Emino). 

Pred vami je anonimni anketni vprašalnik, katerega podatki bodo uporabljeni za oceno uspešnosti prenove 
vinske blagovne znamke. 

Za sodelovanje se vam iskreno zahvaljujem. 

1. Spol 

a) Moški     b) Ženski 

2. Starost 

a) od 18 do 30 let    b) od 31 do 45 let 

c) od 46 do 70 let    d) nad 70 let 

3. Poznate Klet Imeno (po celostni grafični prenovi se bo imenovala Hiša vin Emino)? 

a) Da      b) Ne 

4. Vina so se do sedaj prodajala pod blagovno znamko Kapljice sonca. Nova blagovna znamka bo 
Emino. Kakšno se vam zdi novo ime?  

a) Boljše     b) Slabše 

c) Vseeno mi je     

5. Na kaj vas asocira ime blagovne znamke Emino? 

a) Kraj Imeno     b) Kraj Sveta Ema 

c) Sveta Ema Krška    d) Nič od naštetega 

6. Pozicijski slogan »Kjer je dobro doma« je? 

a) Preprost     b) Izviren 

c) Poudarja bistvo     d) Ne vidim povezave z blagovno znamko 
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7. Kateri dejavnik najbolj vpliva na vaš nakup vina? 

Prosim obkrožite za vsak dejavnik od 1 do 5. 
 
Lestvica vpliva: 
1 - Sploh ne vpliva 
2 -Malo vpliva 
3 - Srednje vpliva 
4 - Vpliva 
5 - Zelo vpliva 
 

 

8. Pred vami sta dva primera logotipa blagovne znamke Emino. Kateri vam je boljši? 

a)    b)  

9. Pred vami je etiketa, ki bo uporabljena na steklenicah vina. V tabeli imate nekaj dejavnikov, ki 
jih ocenite od 1 do 5 (1 pomeni zelo slabo, medtem ko 5 pomeni zelo dobro). 

 

 

DEJAVNIKI OCENA 

Blagovna znamka 1 2 3 4 5 

Etiketa 1 2 3 4 5 

Embalaža 1 2 3 4 5 

Cena 1 2 3 4 5 

 OCENA 

Izbor barv 1 2 3 4 5 

Razpoznavnost 1 2 3 4 5 

Razlikovanje od 
konkurence 

1 2 3 4 5 

Sporoča kakovost 1 2 3 4 5 

Etiketa kot celota 1 2 3 4 5 

 


