
Logotip blagovne znamke
- je del Celostne grafične podobe podjetja / CGP -

Celovito komuniciranje podjetja se začne pri celostni grafični podobi, ki mora biti privlačna, enostavna in razumljiva.
Kvalitetna celostna grafična podoba odraža vrednote, cilje in usmeritev organizacije oz. podjetja, ter ustvarja njegovo prepoznavnost.

Podjetje, ki se zaveda pomembnosti CGP, že na pogled deluje urejeno in izkorišča tržne možnosti 

Osnovna vizualna razpoznavna sredstva:

- razpoznavni napis iz obstojecih črk

Poslovne tiskovine, štampiljke:

Oznacevanje organizacije:
avtobusih, ladjah, letalih

mala, srednja

- obesek

Sistem usmerjevalnega oznacevanja:

- usmerjevalne table na cesti
- oznacitev prostorov

- zunanja oznacevalna tabla na objektu

Plakati:
- poster

- letak
- ogledni karton

- obešanka

Banner:

Poslovne publikacije, prospekti, bilteni:
- zgibanka velja kot prospekt

- oglas

Embalaža:
- graficno oblikovanje embalaže za izdelek

- manjša embalažna enota
- nosilna vrecka

- etiketa za pijace
- zavojni papir

- razpoznavni slikovni ali besedni znak (logotip)

- izbor tipicne barve

- poslovna vizitka
- dopisni papir

- pisemska ovojnica
- poslovni žig, štampiljka, pecatnik

- poslovna mapa

- oznacevanje na avtomobilih, 
- razpoznavna zastava, ( namizna, , velika )

- transparent
- značka

- etikete

- razpoznavne table na vhodih stavb, cestah

- banner



LOGOTIP
razpoznavni slikovni ali besedni znak

ideja / pozitiv
     

Celostna grafična podoba podjetja / CGP

Celovito komuniciranje podjetja se začne pri celostni grafični podobi,
ki mora biti privlačna, enostavna in razumljiva.

Kvalitetna celostna grafična podoba odraža vrednote, cilje in usmeritev
organizacije oz. podjetja, ter ustvarja njegovo prepoznavnost.

Podjetje, ki se zaveda pomembnosti CGP, že na pogled deluje
urejeno in izkorišča tržne možnosti 

CMYK ( K:80% )
 ČRNA



LOGOTIP:
ideja / negativ

     

LOGOTIP
razpoznavni slikovni ali besedni znak

ideja / negativ
     

BELA

Celostna grafična podoba podjetja / CGP

Celovito komuniciranje podjetja se začne pri celostni grafični podobi,
ki mora biti privlačna, enostavna in razumljiva.

Kvalitetna celostna grafična podoba odraža vrednote, cilje in usmeritev
organizacije oz. podjetja, ter ustvarja njegovo prepoznavnost.

Podjetje, ki se zaveda pomembnosti CGP, že na pogled deluje
urejeno in izkorišča tržne možnosti 



LOGOTIP
razpoznavni slikovni ali besedni znak

ideja / pozitiv
     

CMYK ( K: 80% )
ČRNA

Celostna grafična podoba podjetja / CGP

Celovito komuniciranje podjetja se začne pri celostni grafični podobi,
ki mora biti privlačna, enostavna in razumljiva.

Kvalitetna celostna grafična podoba odraža vrednote, cilje in usmeritev
organizacije oz. podjetja, ter ustvarja njegovo prepoznavnost.

Podjetje, ki se zaveda pomembnosti CGP, že na pogled deluje
urejeno in izkorišča tržne možnosti 



LOGOTIP:
ideja / negativ

     

LOGOTIP
razpoznavni slikovni ali besedni znak

ideja / negativ
     

BELA

Celostna grafična podoba podjetja / CGP

Celovito komuniciranje podjetja se začne pri celostni grafični podobi,
ki mora biti privlačna, enostavna in razumljiva.

Kvalitetna celostna grafična podoba odraža vrednote, cilje in usmeritev
organizacije oz. podjetja, ter ustvarja njegovo prepoznavnost.

Podjetje, ki se zaveda pomembnosti CGP, že na pogled deluje
urejeno in izkorišča tržne možnosti 



LOGOTIP
razpoznavni slikovni ali besedni znak

ideja / siva
     

CMYK ( K: 60% )
SIVA

Celostna grafična podoba podjetja / CGP

Celovito komuniciranje podjetja se začne pri celostni grafični podobi,
ki mora biti privlačna, enostavna in razumljiva.

Kvalitetna celostna grafična podoba odraža vrednote, cilje in usmeritev
organizacije oz. podjetja, ter ustvarja njegovo prepoznavnost.

Podjetje, ki se zaveda pomembnosti CGP, že na pogled deluje
urejeno in izkorišča tržne možnosti 



LOGOTIP
razpoznavni slikovni ali besedni znak

ideja / siva
     

CMYK ( K:30% )

 
SIVA

Celostna grafična podoba podjetja / CGP

Celovito komuniciranje podjetja se začne pri celostni grafični podobi,
ki mora biti privlačna, enostavna in razumljiva.

Kvalitetna celostna grafična podoba odraža vrednote, cilje in usmeritev
organizacije oz. podjetja, ter ustvarja njegovo prepoznavnost.

Podjetje, ki se zaveda pomembnosti CGP, že na pogled deluje
urejeno in izkorišča tržne možnosti 



Celostna grafična podoba podjetja / CGP

Celovito komuniciranje podjetja se začne pri celostni grafični podobi,
ki mora biti privlačna, enostavna in razumljiva.

Kvalitetna celostna grafična podoba odraža vrednote, cilje in usmeritev
organizacije oz. podjetja, ter ustvarja njegovo prepoznavnost.

Podjetje, ki se zaveda pomembnosti CGP, že na pogled deluje
urejeno in izkorišča tržne možnosti 

CMYK ( K:80% )
 

CMYK ( Y:100%  C:100% K:20% )
 

SIVA

ZELENA

LOGOTIP
razpoznavni slikovni ali besedni znak

color
     



LOGOTIP
razpoznavni slikovni ali besedni znak

color
     

CMYK ( Y:100%  C:40% )
 

BELA

ZELENA

Celostna grafična podoba podjetja / CGP

Celovito komuniciranje podjetja se začne pri celostni grafični podobi,
ki mora biti privlačna, enostavna in razumljiva.

Kvalitetna celostna grafična podoba odraža vrednote, cilje in usmeritev
organizacije oz. podjetja, ter ustvarja njegovo prepoznavnost.

Podjetje, ki se zaveda pomembnosti CGP, že na pogled deluje
urejeno in izkorišča tržne možnosti 



LOGOTIP
razpoznavni slikovni ali besedni znak

ideja / color
     

Celostna grafična podoba podjetja / CGP

Celovito komuniciranje podjetja se začne pri celostni grafični podobi,
ki mora biti privlačna, enostavna in razumljiva.

Kvalitetna celostna grafična podoba odraža vrednote, cilje in usmeritev
organizacije oz. podjetja, ter ustvarja njegovo prepoznavnost.

Podjetje, ki se zaveda pomembnosti CGP, že na pogled deluje
urejeno in izkorišča tržne možnosti 

CMYK ( K:100% )
 

CMYK ( K:80% )
 

CMYK ( C:100% )
 

CMYK ( Y:100%  C:40% )
 

CMYK ( Y:100%  C:100% K:20% )
 

CMYK ( C:100%    M:50% )
 

CMYK ( M:100%  Y:100%  K:20% )

ČRNA

SIVA

BELA

ZELENA

ZELENA

RDEČA

RDEČA

MODRA

MODRA

CMYK ( M:100%  Y:100% )



LOGOTIP
razpoznavni slikovni ali besedni znak

ideja / color
     

Celostna grafična podoba podjetja / CGP

Celovito komuniciranje podjetja se začne pri celostni grafični podobi,
ki mora biti privlačna, enostavna in razumljiva.

Kvalitetna celostna grafična podoba odraža vrednote, cilje in usmeritev
organizacije oz. podjetja, ter ustvarja njegovo prepoznavnost.

Podjetje, ki se zaveda pomembnosti CGP, že na pogled deluje
urejeno in izkorišča tržne možnosti 

CMYK ( K:100% )
 

CMYK ( K:80% )
 

CMYK ( C:100% )
 

CMYK ( Y:100%  C:40% )
 

CMYK ( Y:100%  C:100% K:20% )
 

CMYK ( C:100%    M:50% )
 

CMYK ( M:100%  Y:100%  K:20% )

ČRNA

SIVA

BELA

ZELENA

ZELENA

RDEČA

RDEČA

MODRA

MODRA

CMYK ( M:100%  Y:100% )



TIPOGRAFIJA

     

the quick brown fox jumps over the lady dog. 0123456789
THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LADY DOG.
0123456789

the quick brown fox jumps over the lady dog. 0123456789
THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LADY DOG.
0123456789

Arial Narrow

Arial Narrow Bold

     

Celostna grafična podoba podjetja / CGP

Celovito komuniciranje podjetja se začne pri celostni grafični podobi,
ki mora biti privlačna, enostavna in razumljiva.

Kvalitetna celostna grafična podoba odraža vrednote, cilje in usmeritev
organizacije oz. podjetja, ter ustvarja njegovo prepoznavnost.

Podjetje, ki se zaveda pomembnosti CGP, že na pogled deluje
urejeno in izkorišča tržne možnosti 
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CMYK ( K:100% )
 

CMYK ( C:100% )
 

CMYK ( Y:100%  C:40% )
 

CMYK ( Y:100%  C:100% K:20% )
 

CMYK ( C:100%    M:50% )
 

CMYK ( M:100%  Y:100%  K:20% )

ČRNA

BELA

ZELENA

ZELENA

RDEČA

RDEČA

MODRA

MODRA

CMYK ( M:100%  Y:100% )

LOGOTIP
aplikacija / poslovna vizitka

     

Celostna grafična podoba podjetja / CGP

Celovito komuniciranje podjetja se začne pri celostni grafični podobi,
ki mora biti privlačna, enostavna in razumljiva.

Kvalitetna celostna grafična podoba odraža vrednote, cilje in usmeritev
organizacije oz. podjetja, ter ustvarja njegovo prepoznavnost.

Podjetje, ki se zaveda pomembnosti CGP, že na pogled deluje
urejeno in izkorišča tržne možnosti 

CMYK ( K:80% )
 ČRNA



Begunje 12
4275 Begunje na Gorenjskem

LOGOTIP
aplikacija / poslovna koverta

22 x 11 cm

     

CMYK ( Y:100%  C:100% K:20% )
 ZELENA

Celostna grafična podoba podjetja / CGP

Celovito komuniciranje podjetja se začne pri celostni grafični podobi,
ki mora biti privlačna, enostavna in razumljiva.

Kvalitetna celostna grafična podoba odraža vrednote, cilje in usmeritev
organizacije oz. podjetja, ter ustvarja njegovo prepoznavnost.

Podjetje, ki se zaveda pomembnosti CGP, že na pogled deluje
urejeno in izkorišča tržne možnosti 

CMYK ( K:80% )
 ČRNA



LOGOTIP
aplikacija / dopis A4

     

www.begunje.com

 ;  Davčna št.: SI24904716 ;  Matična št.:  ;  TR račun odprt pri Gorenjski banki d.d. Kranj: 07000-0000468891IZINOVA d.o.o., družba za finančno svetovanje, d.o.o. 5538360

Dr. Art Ratzel
Division 1513 
Sandia National Labs
P. O. Box 5800
Albuquerque, New Mexico 87185 

Dr. Art Ratzel: 

     In last month's issue of Undergraduate Engineer, Sandia National Laboratories advertised 
positions for a summer undergraduate research program that is to begin in June 1997. Would you 
please consider me for such a position with your solar thermal division? I am a junior in mechanical 
engineering at the University of Texas, and my emphasis is in thermal fluids (see enclosed 
résumé). 

     In reading about Sandia, I learned of the solar thermal work in your division. Solar thermal 
technology interests me greatly. While here at the University of Texas, I have taken a course in 
solar energy applications. My project for that course--the comparison of heat transfer fluids for a 
solar thermal power plant--specifically pertains to your division's work. 

     After completing my bachelor of science here at the University of Texas, I plan to attend 
graduate school because I am interested in research. Last summer, I had the opportunity to work at 
Balcones Research Center in Austin and enjoyed the work and atmosphere associated with 
research. Given that Sandia National Laboratories is the foremost engineering research laboratory 
in the country, I would welcome the chance to work for you.

     In reading about Sandia, I learned of the solar thermal work in your division. Solar thermal 
technology interests me greatly. While here at the University of Texas, I have taken a course in 
solar energy applications. My project for that course--the comparison of heat transfer fluids for a 
solar thermal power plant--specifically pertains to your division's work.

     In reading about Sandia, I learned of the solar thermal work in your division. Solar thermal 
technology interests me greatly. While here at the University of Texas, I have taken a course in 
solar energy applications. My project for that course--the comparison of heat transfer fluids for a 
solar thermal power plant--specifically pertains to your division's work.   

     Thank you for your consideration, and if you have any questions, please feel free to write, email, 
or phone.

                                                                                                   Sincerely, 
                                                                                                   Brad Smith

Celostna grafična podoba podjetja / CGP

Celovito komuniciranje podjetja se začne pri celostni grafični podobi,
ki mora biti privlačna, enostavna in razumljiva.

Kvalitetna celostna grafična podoba odraža vrednote, cilje in usmeritev
organizacije oz. podjetja, ter ustvarja njegovo prepoznavnost.

Podjetje, ki se zaveda pomembnosti CGP, že na pogled deluje
urejeno in izkorišča tržne možnosti 

Begunje 12
4275 Begunje na Gorenjskem

CMYK ( Y:100%  C:100% K:20% )
 ZELENA

CMYK ( K:80% )
 ČRNA



LOGOTIP
aplikacija / mapa

     

Celostna grafična podoba podjetja / CGP

Celovito komuniciranje podjetja se začne pri celostni grafični podobi,
ki mora biti privlačna, enostavna in razumljiva.

Kvalitetna celostna grafična podoba odraža vrednote, cilje in usmeritev
organizacije oz. podjetja, ter ustvarja njegovo prepoznavnost.

Podjetje, ki se zaveda pomembnosti CGP, že na pogled deluje
urejeno in izkorišča tržne možnosti 

BELA

www.begunje.comwww.begunje.com

CMYK ( Y:100%  C:100% K:20% )
 ZELENA

CMYK ( K:80% )
 ČRNA



LOGOTIP
aplikacija / mapa

     

Celostna grafična podoba podjetja / CGP

Celovito komuniciranje podjetja se začne pri celostni grafični podobi,
ki mora biti privlačna, enostavna in razumljiva.

Kvalitetna celostna grafična podoba odraža vrednote, cilje in usmeritev
organizacije oz. podjetja, ter ustvarja njegovo prepoznavnost.

Podjetje, ki se zaveda pomembnosti CGP, že na pogled deluje
urejeno in izkorišča tržne možnosti 

BELA

www.begunje.comwww.begunje.com

CMYK ( Y:100%  C:100% K:20% )
 ZELENA

CMYK ( K:80% )
 ČRNA



LOGOTIP
aplikacija / mapa

     

Celostna grafična podoba podjetja / CGP

Celovito komuniciranje podjetja se začne pri celostni grafični podobi,
ki mora biti privlačna, enostavna in razumljiva.

Kvalitetna celostna grafična podoba odraža vrednote, cilje in usmeritev
organizacije oz. podjetja, ter ustvarja njegovo prepoznavnost.

Podjetje, ki se zaveda pomembnosti CGP, že na pogled deluje
urejeno in izkorišča tržne možnosti 

BELA

www.begunje.comwww.begunje.com

CMYK ( K:80% )
 ČRNA

CMYK ( Y:100%  C:40% )
 ZELENA



LOGOTIP
aplikacija / poslovni žig

     

M = 1 : 1
47 mm

47 mm

Celostna grafična podoba podjetja / CGP

Celovito komuniciranje podjetja se začne pri celostni grafični podobi,
ki mora biti privlačna, enostavna in razumljiva.

Kvalitetna celostna grafična podoba odraža vrednote, cilje in usmeritev
organizacije oz. podjetja, ter ustvarja njegovo prepoznavnost.

Podjetje, ki se zaveda pomembnosti CGP, že na pogled deluje
urejeno in izkorišča tržne možnosti 



Celostna grafična podoba podjetja / CGP

Celovito komuniciranje podjetja se začne pri celostni grafični podobi,
ki mora biti privlačna, enostavna in razumljiva.

Kvalitetna celostna grafična podoba odraža vrednote, cilje in usmeritev
organizacije oz. podjetja, ter ustvarja njegovo prepoznavnost.

Podjetje, ki se zaveda pomembnosti CGP, že na pogled deluje
urejeno in izkorišča tržne možnosti 

LOGOTIP
aplikacija

zastavice namizne

     
11 cm

24
 c

m

www.begunje.com www.begunje.com www.begunje.com

CMYK ( K:100% )
 

CMYK ( Y:100%  C:40% )
 

CMYK ( Y:100%  C:100% K:20% )
 

ČRNA

BELA

ZELENA

ZELENA

ČRNA
CMYK ( K:80% )

 



Celostna grafična podoba podjetja / CGP

Celovito komuniciranje podjetja se začne pri celostni grafični podobi,
ki mora biti privlačna, enostavna in razumljiva.

Kvalitetna celostna grafična podoba odraža vrednote, cilje in usmeritev
organizacije oz. podjetja, ter ustvarja njegovo prepoznavnost.

Podjetje, ki se zaveda pomembnosti CGP, že na pogled deluje
urejeno in izkorišča tržne možnosti 

LOGOTIP
aplikacija

zastave velike 7,8 x 1,5 m

     

www.begunje.com www.begunje.com www.begunje.com

CMYK ( K:100% )
 

CMYK ( Y:100%  C:40% )
 

CMYK ( Y:100%  C:100% K:20% )
 

ČRNA

BELA

ZELENA

ZELENA

CMYK ( K:80% )
 ČRNA



Celostna grafična podoba podjetja / CGP

Celovito komuniciranje podjetja se začne pri celostni grafični podobi,
ki mora biti privlačna, enostavna in razumljiva.

Kvalitetna celostna grafična podoba odraža vrednote, cilje in usmeritev
organizacije oz. podjetja, ter ustvarja njegovo prepoznavnost.

Podjetje, ki se zaveda pomembnosti CGP, že na pogled deluje
urejeno in izkorišča tržne možnosti 

CMYK ( K:100% )
 

CMYK ( Y:100%  C:40% )
 

CMYK ( Y:100%  C:100% K:20% )
 

ČRNA

BELA

ZELENA

ZELENA

LOGOTIP
aplikacija / etiketa

     

CMYK ( K:80% )
 ČRNA



Celostna grafična podoba podjetja / CGP

Celovito komuniciranje podjetja se začne pri celostni grafični podobi,
ki mora biti privlačna, enostavna in razumljiva.

Kvalitetna celostna grafična podoba odraža vrednote, cilje in usmeritev
organizacije oz. podjetja, ter ustvarja njegovo prepoznavnost.

Podjetje, ki se zaveda pomembnosti CGP, že na pogled deluje
urejeno in izkorišča tržne možnosti 

CMYK ( K:100% )
 

CMYK ( Y:100%  C:40% )
 

CMYK ( Y:100%  C:100% K:20% )
 

ČRNA

BELA

ZELENA

ZELENA

LOGOTIP
aplikacija / etiketa

     

CMYK ( K:80% )
 ČRNA



Celostna grafična podoba podjetja / CGP

Celovito komuniciranje podjetja se začne pri celostni grafični podobi,
ki mora biti privlačna, enostavna in razumljiva.

Kvalitetna celostna grafična podoba odraža vrednote, cilje in usmeritev
organizacije oz. podjetja, ter ustvarja njegovo prepoznavnost.

Podjetje, ki se zaveda pomembnosti CGP, že na pogled deluje
urejeno in izkorišča tržne možnosti 

CMYK ( K:100% )
 

CMYK ( Y:100%  C:40% )
 

CMYK ( Y:100%  C:100% K:20% )
 

ČRNA

BELA

ZELENA

ZELENA

LOGOTIP

     

aplikacija na avtomobilih

CMYK ( K:80% )
 ČRNA



LOGOTIP

svetla varianta
     

aplikacija na avtomobilih

Celostna grafična podoba podjetja / CGP

Celovito komuniciranje podjetja se začne pri celostni grafični podobi,
ki mora biti privlačna, enostavna in razumljiva.

Kvalitetna celostna grafična podoba odraža vrednote, cilje in usmeritev
organizacije oz. podjetja, ter ustvarja njegovo prepoznavnost.

Podjetje, ki se zaveda pomembnosti CGP, že na pogled deluje
urejeno in izkorišča tržne možnosti 

CMYK ( Y:100%  C:100% K:20% )
 ZELENA

CMYK ( K:80% )
 ČRNA



LOGOTIP

temna varianta
     

 aplikacija na avtomobilih

Celostna grafična podoba podjetja / CGP

Celovito komuniciranje podjetja se začne pri celostni grafični podobi,
ki mora biti privlačna, enostavna in razumljiva.

Kvalitetna celostna grafična podoba odraža vrednote, cilje in usmeritev
organizacije oz. podjetja, ter ustvarja njegovo prepoznavnost.

Podjetje, ki se zaveda pomembnosti CGP, že na pogled deluje
urejeno in izkorišča tržne možnosti 

CMYK ( Y:100%  C:40% )
 

BELA

ZELENA



Celostna grafična podoba podjetja / CGP

Celovito komuniciranje podjetja se začne pri celostni grafični podobi,
ki mora biti privlačna, enostavna in razumljiva.

Kvalitetna celostna grafična podoba odraža vrednote, cilje in usmeritev
organizacije oz. podjetja, ter ustvarja njegovo prepoznavnost.

Podjetje, ki se zaveda pomembnosti CGP, že na pogled deluje
urejeno in izkorišča tržne možnosti 

LOGOTIP
aplikacija / značka

     

CMYK ( K:100% )
 

CMYK ( Y:100%  C:40% )
 

CMYK ( Y:100%  C:100% K:20% )
 

ČRNA

BELA

ZELENA

ZELENA

CMYK ( K:80% )
 ČRNA



Celostna grafična podoba podjetja / CGP

Celovito komuniciranje podjetja se začne pri celostni grafični podobi,
ki mora biti privlačna, enostavna in razumljiva.

Kvalitetna celostna grafična podoba odraža vrednote, cilje in usmeritev
organizacije oz. podjetja, ter ustvarja njegovo prepoznavnost.

Podjetje, ki se zaveda pomembnosti CGP, že na pogled deluje
urejeno in izkorišča tržne možnosti 

LOGOTIP
aplikacija / table na objektu

75 x 50 cm

     

CMYK ( K:100% )
 

CMYK ( Y:100%  C:40% )
 

CMYK ( Y:100%  C:100% K:20% )
 

ČRNA

BELA

ZELENA

ZELENA
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m

Celostna grafična podoba
Celovito komuniciranje podjetja
tel.: o41 123 456

Celostna grafična podoba
Celovito komuniciranje podjetja
tel.: o41 123 456

Celostna grafična podoba
Celovito komuniciranje podjetja
tel.: o41 123 456

CMYK ( K:80% )
 ČRNA



Celostna grafična podoba podjetja / CGP

Celovito komuniciranje podjetja se začne pri celostni grafični podobi,
ki mora biti privlačna, enostavna in razumljiva.

Kvalitetna celostna grafična podoba odraža vrednote, cilje in usmeritev
organizacije oz. podjetja, ter ustvarja njegovo prepoznavnost.

Podjetje, ki se zaveda pomembnosti CGP, že na pogled deluje
urejeno in izkorišča tržne možnosti 

LOGOTIP
aplikacija / table na objektu

99 x 21 cm

     

CMYK ( K:100% )
 

CMYK ( Y:100%  C:40% )
 

CMYK ( Y:100%  C:100% K:20% )
 

ČRNA

BELA

ZELENA

ZELENA

99 cm
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CMYK ( K:80% )
 ČRNA

Begunje 12
4275 Begunje na Gorenjskem

Begunje 12
4275 Begunje na Gorenjskem

Begunje 12
4275 Begunje na Gorenjskem



LOGOTIP

     

aplikacija na majicah POLO

Celostna grafična podoba podjetja / CGP

Celovito komuniciranje podjetja se začne pri celostni grafični podobi,
ki mora biti privlačna, enostavna in razumljiva.

Kvalitetna celostna grafična podoba odraža vrednote, cilje in usmeritev
organizacije oz. podjetja, ter ustvarja njegovo prepoznavnost.

Podjetje, ki se zaveda pomembnosti CGP, že na pogled deluje
urejeno in izkorišča tržne možnosti 

CMYK ( K:100% )
 

CMYK ( Y:100%  C:40% )
 

CMYK ( Y:100%  C:100% K:20% )
 

ČRNA

BELA

ZELENA

ZELENA

CMYK ( K:80% )
 ČRNA



Celostna grafična podoba podjetja / CGP

Celovito komuniciranje podjetja se začne pri celostni grafični podobi,
ki mora biti privlačna, enostavna in razumljiva.

Kvalitetna celostna grafična podoba odraža vrednote, cilje in usmeritev
organizacije oz. podjetja, ter ustvarja njegovo prepoznavnost.

Podjetje, ki se zaveda pomembnosti CGP, že na pogled deluje
urejeno in izkorišča tržne možnosti 

CMYK ( K:100% )
 

CMYK ( Y:100%  C:100% K:20% )
 

ČRNA

BELA

ZELENA

LOGOTIP
aplikacija na majicah

www.begunje.com

www.begunje.com

CMYK ( K:80% )
 ČRNA



Celostna grafična podoba podjetja / CGP

Celovito komuniciranje podjetja se začne pri celostni grafični podobi,
ki mora biti privlačna, enostavna in razumljiva.

Kvalitetna celostna grafična podoba odraža vrednote, cilje in usmeritev
organizacije oz. podjetja, ter ustvarja njegovo prepoznavnost.

Podjetje, ki se zaveda pomembnosti CGP, že na pogled deluje
urejeno in izkorišča tržne možnosti 

BELA

LOGOTIP
aplikacija na majicah

www.begunje.com

www.begunje.com



Celostna grafična podoba podjetja / CGP

Celovito komuniciranje podjetja se začne pri celostni grafični podobi,
ki mora biti privlačna, enostavna in razumljiva.

Kvalitetna celostna grafična podoba odraža vrednote, cilje in usmeritev
organizacije oz. podjetja, ter ustvarja njegovo prepoznavnost.

Podjetje, ki se zaveda pomembnosti CGP, že na pogled deluje
urejeno in izkorišča tržne možnosti 

LOGOTIP
aplikacija na majicah

www.begunje.com

www.begunje.com

CMYK ( Y:100%  C:40% )
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Spletna stran / glava - banner

Celostna grafična podoba podjetja / CGP

Celovito komuniciranje podjetja se začne pri celostni grafični podobi,
ki mora biti privlačna, enostavna in razumljiva.

Kvalitetna celostna grafična podoba odraža vrednote, cilje in usmeritev
organizacije oz. podjetja, ter ustvarja njegovo prepoznavnost.

Podjetje, ki se zaveda pomembnosti CGP, že na pogled deluje
urejeno in izkorišča tržne možnosti 

Gkjhbb  gjhkhhj na jghj jklizuuzut

CMYK ( Y:100%  C:100% K:20% )
 ZELENA

CMYK ( K:80% )
 ČRNA
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