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Kreativne smernice
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“Oblikovanje plakata temelji na upoštevanju gibanja. Gibljete se mimo njega. 

Plakat se giblje mimo vas. Plakat je medij razmišljajočih, kreativnih in mobilnih 

potrošnikov. Oblikovanje plakata je najtežji kreativni izziv. 

Rešite komunikacijski problem s plakatom in verjetno ste ga s tem rešili za vse 

medije.”

David Bernstein



Testiranje kreativ
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28 testiranih plakatov



Testiranje kreativ
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57 manipulacij

1,045 odraslih v skupini 15-65

28 testiranih plakatov

20 setov

8 plakatov / set

50 odgovorov / set

povprečno 3 odgovori 

na manipulacijo



Testiranje – pozicija logotipa 
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Desno spodaj

(Originali)
Desno zgorajLevo zgorajLevo spodaj



Testiranje – pozicija logotipa 
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+32

-41

-3

+13

-6
-3

+8+1

Spodaj levoSpodaj desnoZgoraj levoZgoraj desno

Priklic

Opaznost

Norm

(+ /- % from norm)

Logotip

Boljši priklic v zgornjem delu 

plakata



Pozicija logotipa v odnosu do priklica blagovne znamke 
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Spodaj levo

Priklic: 36%

Spodaj desno

(original)

Priklic: 39%

Zgoraj levo

Priklic: 47%

Zgoraj desno

Priklic: 43%
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Pozicija headline-a 

Zgoraj

Spodaj
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Pozicija headline-a 

+35

-35

+31

-31

SpodajZgoraj

Priklic

Opaznost

Norm

(+ /- % od povprečja)

Headline

Bolj učinkovit v 

spodnjem delu plakata.
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„Pot pogleda“ 

Slika proizvoda

(z logotipom BZ)

Ostali vizualni

elementi

Logotip BZ

(Kratek) Headline
(standardna tipografija)

Dodatni tekst

(standardna tipografija)

Logotip BZ

T-oblika poti pogleda

Slika proizvoda

(z logotipom BZ)

Ostali vizualni

elementi

Logotip BZ

(Kratek) Headline
(standardna tipografija)

Dodatni tekst

(standardna tipografija)

Logotip BZ

Učinkovita zasnova plakata



Partnerstvo z Unilever-jem

Uporaba smernic in testiranje 

orodja OC Optimiser



Birds Eye – uporaba smernic

Uporaba večje tipografije.

Fotografija proizvoda vpliva na priklic.

Logotip v zgornjem delu plakata. 



Headline

Fotografija proizvoda

Key visual

Logotip

AOI’s – področja, ki pritegnejo pozornost 



PRIKLIC (headline) 3% 12% 11%

PRIKLIC (logotip) 6% 17% 24%

SKUPAJ PRIKLIC BZ 12% 28% 28%

SKUPAJ PRIKLIC PROIZVODA 12% 16% 21%

RAZUMLJIVOST 52% 75% 69%

JASNOST 46% 80% 74%

Logotip in headline







PRIKLIC (proizvod) 68% 79% 52%

PRIKLIC (key visual - obraz) 36% 42% 66%

OPAZNOST (key visual - obraz) 8% 8% 14%

OPAZNOST (proizvod) 16% 17% 12%

SKUPAJ PRIKLIC BZ 48% 47% 42%

Sunsilk – uporaba smernic

Leva pozicija proizvoda bolj učinkovita kot desna

Fotografija proizvoda vpliva na priklic.



Proizvod na levi strani Proizvod na desni strani

Toplotna polja



Pot Noodle – levo ali desno + velikost

Original

Priklic BZ

(Pot (Noodle))

3%

16%

16%

Spontan

Podprt

SKUPAJ

4%

17%

17%

9%

23%

25%

Manipulacija 2Manipulacija 1

+56%



Persil - uporaba smernic

Original Manipulacija 1 Manipulacija 2

• Logo v zgornji tretjini plakata

• Headline pod key visualom

• Vključitev fotografije produkta



Persil – % Dosega / % Pozornosti

Priklic BZ

(Persil)

Priklic proizvoda

25%

57%

29%

spontani

skupni

26%

55%

45%

41%

72%

72%

92%

75%

Jasnost (top 2)

Razumljivost

92%

76%
97%

79%

85% / 23%

7% / 2%

10% / 2%

9% / 1%

7% / 1%

12% / 2%

87% / 20%

16% / 2%

88% / 24%

7% / 1%

Original Manipulacija 1 Manipulacija 2



Povzetek smernic

• Večji elementi pritegnejo večjo pozornost.

• Elementi na levi strani plakata so bolj opazni kot elementi na desni.

• Bližina fotografije proizvoda z ostalimi ključnimi vizualnimi elementi lahko 

povzroči kanibalizacijo.

• Priklic blagovne znamke in proizvoda sta močno povezana s fotografijo  

proizvoda.

• Ključni vizualni elementi lahko prevladajo nad fotografijo proizvoda kar vodi 

k slabšemu priklicu blagovne znamke.

• Sinergija z ostalimi medijskimi orodji pozitivno vpliva na priklic

• Prepoznavnost je povezana s ključnim vizualnim elementom.



Povzetek smernic

LOGOTIP

• Optimalna pozicija = zgoraj

• Večji logotip = večja opaznost in boljši priklic blagovne znamke

FOTOGRAFIJA PROIZVODA

• Večja fotografija = večja opaznost in boljši priklic

• Bližina močnih vizualnih elementov lahko vpliva na manjšo opaznost 

proizvoda

• Proizvod na levi strani = višji priklic blagovne znamke 

KLJUČNI VIZUALNI ELEMENT

• Močna povezava med fotografijo proizvoda in ključnim vizualnim elementom 

• Opaznost ključnega vizualnega elementa lahko bistveno zmanjša priklic 

blagovne znamke ali proizvoda

• Koristen za prepoznavnost plakata



Povzetek smernic

SMER POGLEDA

• Kaže, da preusmeritev pogleda oz. pogleda na proizvod povečuje opaznost 

in kvaliteto kontakta s plakatom

• Med vsemi faktorji sta najbolj pomembna pozicija in velikost

KREATIVNE SINERGIJE Z UPORABO KLJUČNIH VIZUALNIH 

ELEMENTOV V OSTALIH MEDIJIH

• Indikacija pozitivnih sinergij v smislu boljšega priklica blagovne znamke in 

proizvoda

• Nevarnost, da ključni vizualni element preusmeri pozornost od fotografije 

proizvoda in povzroči zmanjšanje jasnosti in razumevanje sporočila



Teoretične podlage

Značilnosti zunanjega oglaševanja in posledice na priklic sporočila

• Vloga trajanja zaznave in frekvence ponovitev
• Vpliv razdalje na priklic

Ključni dejavniki, ki vplivajo na zaznavo 

• Kreativni dejavniki, ki vplivajo na priklic
• Kreativni dejavniki, ki vplivajo na prepoznavnost blagovne znamke

1-

2-
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Osnovna pravila – uporaba barv
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Uporaba barv

Učinkovita uporaba barv je eden najpomembnejših 

dejavnikov pri oblikovanju kreativnih rešitev za 

zunanje oglaševanje.

Oblikovalci morajo najti kombinacije kontrastnih 

barv. Večji kot je kontrast med barvami, bolj so 

opazne in berljive. Bela barva brez kontrastnega 

ozadja lahko naredi tekst neberljiv in neopazen.

Modra in rumena dobro delujeta skupaj ker sta kontrastni 

tako po odtenku (hue) kot po identiteti (value).

Rdeča in zelena imata sicer močne odtenke, vendar sta 

po identiteti preblizu draga drugi in zato nista 

kontrastni.

Bela se dobro obnese v kombinacijami s temnimi 

odtenki  in črna s svetlimi.



Osnovna pravila – uporaba pisave
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Izbira primerne tipografije

Kontrast barv, izbira pisave, stila in velikosti so odločilni faktorji za 

berljivost sporočil v zunanjem oglaševanju.

Občutja in mnenja o izbiri tipografije so subjektivna. Zdrava pamet 

narekuje, da morajo biti preprosta, čista in lahko berljiva. Uporaba 

velikih začetnic in malih črk je dokazano bolj berljiva od uporabe 

samo velikih črk. 

RAZMAK (SPACING)

Razmak med besedami in črkami zahteva posebno 

pozornost. Premajhen razmak povzroči stapljanje črk, če jih 

gledamo iz večje razdalje.

TIPOGRAFIJA

V zunanjem oglaševanju je priporočljiva uporaba kar najbolj 

preprostih tipografij. Kot splošno pravilo velja, da niso dobro 

berljive ornamentne tipografije, tiste z predebelimi ali pretankimi 

telesi črk ter tipografije z obrobljenimi (outline) ali osenčenimi 

(drop shadows) črkami. Fonti brez serifov so bolj berljivi od 

fontov s serifi, ker se le ti prekrivajo, če jih postavimo preveč 

skupaj.

BERLJIVOST

Kakršno koli tipografijo že izberemo, ultra-bold oin

ultra-thin izpeljanke niso priporočljive. Preveč 

poudarjene črke se zlivajo med sabo, pretanke pa niso 

opazne in izginejo na podlagi.



Vloga trajanja zaznave in frekvence ponovitev

Stik s plakatom je izjemno kratek:
za plakat je na voljo manj kot 5 sekund, da

preberemo sporočilo in ga popolnoma 
razumemo

Moč zunanjega oglaševanja se skriva v

pogostosti ponovitev - frekvenci.

28



Sporočilo preveč kompleksno, 
da bi ga zaznali in razumeli v 5-ih sekundah. 

Vloga trajanja zaznave in frekvence ponovitev

1- Fokus naj bo na preprostem, lahko razumljivem sporočilu

3 ključne smernice za učinkovite plakatne kampanje:

29

Lahko razumljivo sporočilo



2- Omejite uporabo števila sporočil na isti kreativni rešitvi

Jasna in dobro 
poudarjena 
cenovna ponudba.

Ponudba je skrita za vsemi 
ostalimi komponentami 
plakata in ne bo izstopala.
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3 ključne smernice za učinkovite plakatne kampanje:

Vloga trajanja zaznave in frekvence ponovitev



Problem z berljivostjo

3 - Berljivost : uporaba kratkih, lahko berljivih tekstov
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Kratek in učinkovit tekst

Vloga trajanja zaznave in frekvence ponovitev

3 ključne smernice za učinkovite plakatne kampanje:



• Poudarek na kratkih, preprostih in lahko razumljivih sloganov

• Omejite uporabo števila različnih sporočil. Verjetno si želite, da se

potrošnik ne izgubi med različnimi sporočili in da ostane osredotočen na

glavno sporočilo.

• Problem berljivosti: uporabljajte kratke, lahko berljive in učinkovite

trditve, ki si jih bo potrošnik zapomnil tudi ob zelo kratki izpostavljenosti.

Nekaj pravil:
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Vloga trajanja in pogostosti prikaza

3 ključne smernice za učinkovite plakatne kampanje:



>

 Uprizorite kampanjo kot dogodek: napovednik /razkritje (teaser / reveal)

Uporabite možnosti, ki jih ponuja veliko število ponovitev - frekvenca

Primer: Carrefour Discount's launch

Teden 1 Teden 2

Od srede do nedelje zvečer Od nedelje zvečer do torka
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Posredovanje bolj kompleksnih sporočil…

Vloga trajanja in pogostosti prikaza



 Posredujte isto sporočilo z uporabo različnih kreativ in formatov

Primer: Pomladi 2011, Leffe istočasno uporabi tri formate za komunikacijo treh različnih okusov
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Vloga trajanja in pogostosti prikaza

> Izkoristite možnost, ki se ponuja s pogostostjo ponavljanja 
(repetition/frequency)

Pri bolj kompleksnem sporočilu…



V zunanjem oglaševanju ima razdalja 
pomemben vpliv na dojemanje 

posredovanih sporočil.
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Vpliv razdalje na priklic



35m

Vpliv razdalje na priklic

Screenshot from our Créaction software
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25m35m

Screenshot from our Créaction software
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Vpliv razdalje na priklic



15m25m35m

Screenshot from our Créaction software
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Vpliv razdalje na priklic



Izpostavljenost

Znamka

Model

Steklenička + ime dišave

15m25m35m
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Vpliv razdalje na priklic



Močan vizualni element : ženska figura
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Vpliv razdalje na priklic



Slogan, embalaža in logotip blagovne znamke niso vidni iz razdalje 25 metrov
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Vpliv razdalje na priklic



Slogan in logotip blagovne znamke še vedno niso vidni iz razdalje 15m
+ ne opazimo, da je ženska oblečena v koruzne kosmiče 

42

Vpliv razdalje na priklic



Zunanje oglaševanje zahteva dinamično branje 
oglaševalskih sporočil

Obvezno je potrebno vzpostaviti 
hierarhijo branja sporočil
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Vpliv razdalje na priklic
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Preprosta smer branja sporočil:  od 
modela proti steklenički

Optimalna postavitev, najprej pritegne našo pozornost 
slogan in takoj zatem naše oči naravno zaznajo še 
blagovno znamko

Obvezno je potrebno vzpostaviti hierarhijo branja sporočil:

Vpliv razdalje na priklic



Preveč vizualnih elementov zbega naš pogled in oči ne 
najdejo naravne poti sledenja sporočilom

Vpliv razdalje na priklic
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Obvezno je potrebno vzpostaviti hierarhijo branja sporočil:



Značilnosti zunanjega oglaševanja in posledice na priklic sporočila

• Vloga trajanja zaznave in frekvence ponovitev
• Vpliv razdalje na priklic

Ključni dejavniki, ki vplivajo na zaznavo 

• Dejavniki, ki vplivajo na priklic
• Dejavniki, ki vplivajo na prepoznavnost blagovne znamke

1-

2-
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Teoretične podlage



Ipsos Top 10 najboljših kreativ leta 2011

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
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Kreativna rešitev je ključna!

Source : Ipsos

Primer : 2 popolnoma enaki kampanji po obsegu in trajanju (ista mreža citylight plakatnih površin)

STRESSLESS - April 2010

priklic < 15%

KRYS - Oktober 2009

priklic > 55%
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Kreativne rešitve v veliki meri v vplivajo na učinkovitost (priklic)

1 - Razlikovanje

2 - Čustva

3 - Enkratnost

Vpliv kreativne rešitve na priklic
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Bodite drugačni od konkurence. Vedno si zapomnimo izstopajoče rešitve.
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1 - Razlikovanje

Vpliv kreativne rešitve na priklic

Kreativne rešitve v veliki meri v vplivajo na učinkovitost (priklic)



Z UPORABO BARV LAŽJE UJAMEMO POZORNOST
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Vpliv kreativne rešitve na priklic

1 - Razlikovanje

Kreativne rešitve v veliki meri v vplivajo na učinkovitost (priklic)

Bodite drugačni od konkurence. Vedno si zapomnimo izstopajoče rešitve.



KREATIVNOST PRI IZVEDBI
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Vpliv kreativne rešitve na priklic

Kreativne rešitve v veliki meri v vplivajo na učinkovitost (priklic)

Bodite drugačni od konkurence. Vedno si zapomnimo izstopajoče rešitve.

1 - Razlikovanje
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POZITIVNI OBČUTKI

Zapomnimo si, kar vpliva na nas

2 – Čustva

Vpliv kreativne rešitve na priklic

Kreativne rešitve v veliki meri v vplivajo na učinkovitost (priklic)
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ČUTNOST

Zapomnimo si, kar vpliva na nas

2 – Čustva

Vpliv kreativne rešitve na priklic

Kreativne rešitve v veliki meri v vplivajo na učinkovitost (priklic)
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HUMOR

Bolj kot je kampanja neobičajna, bolj si jo bomo zapomnili.

3 – Unikatne in izstopajoče kreativne rešitve

Vpliv kreativne rešitve na priklic

Kreativne rešitve v veliki meri v vplivajo na učinkovitost (priklic)
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MOČAN KONCEPT

Bolj kot je kampanja neobičajna, bolj si jo bomo zapomnili

Vpliv kreativne rešitve na priklic

Kreativne rešitve v veliki meri v vplivajo na učinkovitost (priklic)
3 – Unikatne in izstopajoče kreativne rešitve
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ZANIMIV IN NEOBIČAJEN KONCEPT

Bolj kot je kampanja neobičajna, bolj si jo bomo zapomnili

Vpliv kreativne rešitve na priklic

Kreativne rešitve v veliki meri v vplivajo na učinkovitost (priklic)
3 – Unikatne in izstopajoče kreativne rešitve
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ZANIMIVE IN NEOBIČAJNE SITUACIJE

Bolj kot je kampanja neobičajna, bolj si jo bomo zapomnili

Vpliv kreativne rešitve na priklic

Kreativne rešitve v veliki meri v vplivajo na učinkovitost (priklic)
3 – Unikatne in izstopajoče kreativne rešitve



Da bi pritegnili in obdržali pozornost, upoštevajte naslednje:

1. Zgradite kreativne rešitve z močnimi elementi PRIVLAČNOSTI in 
RAZLIČNOSTI od ostalih.

2. Uporabite KRATKE, LAHKO BERLJIVE TEKSTE v kombinaciji z MOČNIMI 
BARVAMI. Poskušajte se izogibati prezasičenim in temnim kreativam s 
pomanjkanjem kontrastov.

3. Bodite KREATIVNI: brez dodanih elementov kreativnosti vaš produkt običajno 
ni dovolj močan, da bi pritegnil in zadržal pozornost potrošnikov.

4. Ustvarite POZITIVNE OBČUTKE z namenom, da si bodo potrošniki kampanjo 
zapomnili. 

59

Vpliv kreativne rešitve na priklic



1- Verbalne konstante blagovne znamke

2- Vizualne konstante blagovne znamke

Kreativne rešitve vplivajo na prepoznavnost blagovne znamke
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Vpliv kreativne rešitve na prepoznavnost BZ

http://behindthebrand.org/wp-content/uploads/2010/12/When-a-company-is-trying-to-create-a-brand-one-of-the-best-ways-to-accomplish-this-is-to-get-the-word-out-about-the-brand..jpg
http://behindthebrand.org/wp-content/uploads/2010/12/When-a-company-is-trying-to-create-a-brand-one-of-the-best-ways-to-accomplish-this-is-to-get-the-word-out-about-the-brand..jpg


Source : Ipsos

Velikost logotipa blagovne znamke na plakatu nima večjega vpliva na rezultat 
priklica prepoznavnosti blagovne znamke

Povezava med rezultatom prepoznavnosti BZ in 
velikostjo imena BZ na kreativni rešitvi

Vir : 222 kampanj testiranih s strani IPSOS

Velikost blagovne znamke na kreativi

72 kampanj 95 kampanj 55 kampanj

povprečje priklica prepoznavnosti blagovne znamke

21% 21%
17%

Med
0 in 4%

Med
5 in 8%

Med
9 in 25%

Primeri

MC Donald’s
(Avgust 2010)

Prepoznavnost = index 215

vs  povprečje

DUVAL
(Julij 2011)

Prepoznavnost = index 25

vs  povprečje
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Vpliv kreativne rešitve na prepoznavnost BZ



1- Verbalne konstante blagovne znamke
Zapomnimo si kar vidimo.
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VKLJUČEVANJE BLAGOVNE ZNAMKE V ZGODBO

Vpliv kreativne rešitve na prepoznavnost BZ

Kreativne rešitve vplivajo na prepoznavnost blagovne znamke
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INTEGRACIJA BLAGOVNE ZNAMKE V SLOGANE

1- Verbalne konstante blagovne znamke
Zapomnimo si kar vidimo.

Vpliv kreativne rešitve na prepoznavnost BZ

Kreativne rešitve vplivajo na prepoznavnost blagovne znamke
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UPORABA OBRAZOV BLAGOVNE ZNAMKE

2011 2010 200920092008

2- Vizualne konstante blagovne znamke

Vpliv kreativne rešitve na prepoznavnost BZ

Kreativne rešitve vplivajo na prepoznavnost blagovne znamke
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IZDELEK NAJ BO V PRVEM PLANU

2- Vizualne konstante blagovne znamke

Kreativne rešitve vplivajo na prepoznavnost blagovne znamke

Vpliv kreativne rešitve na prepoznavnost BZ
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UPORABITE ZAŠČITNE BARVE BLAGOVNE ZNAMKE

Vpliv kreativne rešitve na prepoznavnost BZ

2- Vizualne konstante blagovne znamke

Kreativne rešitve vplivajo na prepoznavnost blagovne znamke
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UPORABITE SPECIFIČEN GRAFIČNI SLOG

Vpliv kreativne rešitve na prepoznavnost BZ

2- Vizualne konstante blagovne znamke

Kreativne rešitve vplivajo na prepoznavnost blagovne znamke
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USTVARITE SAMO VAŠ, UNIKATEN IN 
PREPOZNAVEN OBLIKOVNI SLOG   

Vpliv kreativne rešitve na prepoznavnost BZ

2- Vizualne konstante blagovne znamke

Kreativne rešitve vplivajo na prepoznavnost blagovne znamke



Nekaj pravil za optimiziranje prepoznavnosti blagovne znamke:

1. Prepoznavnost ni direktno povezana s pogostostjo omembe vaše 
blagovne znamke na oglasu niti z velikostjo imena blagovne znamke 
ali logotipa. Pravilna uporaba vsekakor pomaga vendar je potrebno upoštevati 
tudi druge faktorje.

2. Blagovna znamka mora na oglasu izstopati logično in nevsiljivo s pomočjo 
edinstvenosti in kreativnosti.

3. Ne pozabite, blagovna znamka mora vedno biti v središču vaše 
kreativne zgodbe.
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Vpliv kreativne rešitve na prepoznavnost BZ
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VAŠA KREATIVNA REŠITEV IGRA KLJUČNO 
VLOGO PRI USPEŠNI IN UČINKOVITI 

KAMPANJI V ZUNANJEM OGLAŠEVANJU.


