ÚVOD DO CORPORATE IDENTITY
Co to je a jakou má funkci?
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PŘÍKLAD DVOU FIREM
Představme si dvě firmy. Obě jsou stejně veliké (10 zaměstnanců), obě
nabízejí totožné zboží (např. koupelnové doplňky). Obě mají svou firemní
prodejnu a sídlí na stejné ulici.
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1. firma
−−každý zaměstnanec chodí do práce ve svém civilním oděvu, není zde
žádný jednotící prvek v oblékání
−−prodejci zboží prezentují zákazníkům katalog, kde každá dvojstrana
je řešena graficky jinak
−−je obtížné se na stránce orientovat, s obtížemi si vyhledáte
požadovaný výrobek, nerozumíte systému členění stránky
−−obal každého výrobku v prodejně má jiný vizuální styl, není zde
žádný jednotící prvek
−−logo firmy na obalu pokaždé jinak umístěné a má jinou velikost
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2. firma
−−prodejna firmy (interiér) je řešen ve stejných barvách, jaké jsou
použity v logu firmy na štítu prodejny
−−zaměstnanci mají stejný pracovní oděv ve firemních barvách
a s logem umístěným na zádech
−−prodejci zboží listují katalogem, který je vizuálně přehledný, na
každé dvojstraně je umístěno logo firmy, stránky katalogu jsou
členěny podle jednotného klíče, takže bez obtíží sami vyhledáte na
stránce požadovaný produkt, jeho specifikace, rozměry a cenu
−−při navštívení webové prezentace firmy se vám vybaví interiér
prodejny, neboť firemní web je řešen podle stejných grafických
pravidel jako byl interier prodejny
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Která firma bude pro veřejnost čitelnější:
Která bude směrem k veřejnosti lépe komunikovat, která působí
profesionálněji?
Samozřejmě druhá firma
−−má jednotnou image, všechny složky působí soudržně. > Je
přesvědčivější a celkově vzbuzuje větší dojem profesionality.
−−více si ji zapamatujete, protože jste častěji zahlédli firemní logo, déle
na vás působyly feremní barvy.
−−druhá firma s vámi vytvořila více vazeb a užší vztah. Rychleji se vám
její vizuální styl dostal „pod kůži“ a vy se v něm orientujete.
−−je snáze čitelná a rozpoznatelná.
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CITÁT LADISLAVA SUTNARA O POTŘEBĚ KOMUNIKUJÍCÍ GRAFIKY
„Charakteristikou našeho prostředí je zvyšující se rychlost komunikace
a masovost. Všichni dnes potřebují rychle vnímatelnou typografii:
architekt, pedagog. I pilot tryskáče potřebuje efektivní typografii palubní
desky, aby se nezabil. Aby grafikovo řešení vedlo k větší intenzitě vnímání
a pochopení obsahu, měl by si být designér vědom těchto principů:
1) optické zajímavosti, která vzbudí pozornost a přiměje zrak k pohybu;
2) vizuální jednoduchosti zobrazení a uspořádání umožňující rychlé čtení
a pochopení obsahu;
3) vizuální kontinuity, která dává jasně pochopit sled prvků.“
Ladislav Sutnar, 1959
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FAKTORY NAPOMÁHAJÍCI FIRMĚ V BUDOVÁNÍ IMAGE
Korporace, které si uvědomují důležitost komunikace firmy s vnějším
prostředím si začaly cílěvědomě budovat a rozvíjet vlastní IMAGE. Na
vytvážení IMAGE firmy se podílejí tyto faktory:
− úroveň vizuální prezentace firmy (vytříbený Apple, nápaditá
a proměnlivá image u Karlovarského festivalu)

− styl vizuální prezentace (např. minimalistický a chladný u vizuálného
styl města Ostrava)
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−−schopnost odlišit se od ostatních, vysoká rozpoznatelnost
a zapamatovatelnost firmy (např. vozy firmy UPC, )
−−čitelná filozofie a vize firmy, čitelné postoje firmy, kodex, definovaná
hlavní idea či příběh
−−vize firmy je komunikována jak navenek (klienti, dodavatelé,
partneři), tak dovnitř (zaměstnanci)
−−naprostý soulad v tom, co firma o sobě říká a jak firma vypadá
(nesoulad mezi krédem firmy na tištěných materiálech a jejím
chováním jednoznačně zhoršuje IMAGE firmy)
−−jednotný způsob komunikace se zákazníkem (fráze, způsob oslovení,
např. jednotný způsob vedení hovoru prodejců v autosalonu)
−−kvalita produktů, výrobků, služeb, nabídkové portfolio
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−−korporátní kultura, komunikace mezi zaměstnanci
Tyto body dohromady vytvářejí Korporátní identitu (dále jen CI –
Corporate Identity). CI je komplexní obraz firmy. Korporátní design
řeší (dále jen Corporate Design) řeší a zpracovává pouze prvních 5 výše
uvedených bodů. Corporate Design je tedy součástí celkové korporátní
image. Corporate Design je tedy podkategorií Corporate Identity.
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Definice manuálu vizuálního stylu
“Úroveň a styl vizuální prezentace má pro vznik dobré image subjektu
klíčový a prakticky rozhodující význam. Subjekt, který si přeje být
jedinečný – odlišit se od ostatních, a být tak snadno zapamatovatelný,
dát veřejnosti najevo svou filozofii – musí vystupovat na veřejnosti
i vizuálně jednotným a předem dobře promyšleným způsobem.
Aby bylo tohoto cíle snadněji dosaženo, musí mít subjekt k dispozici
systematicky zpracované principy vizuální komunikace – tzv.
Manuál vizuálního stylu. Tímto manuálem se řídí příprava všech
prostředků, jimiž organizace vizuálně komunikuje s veřejností.”
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KORPORÁTNÍ IDENTITA A POTŘEBA SDĚLOVAT PŘÍBĚH
Je známo, že lidé reagují na příběhy, lidé je mají rádi, díky příběhu se
vytváří vazba a vztah.
Nahlédnutím do příběhu se anonymní člověk stává zajímavým,
skutečným, přesvědčivým, lépe mu porozumíte. Ne jinak tomu je
i u korporací. Korporace se vědomě snaží tlumočit své příběhy – k tomu
jim napomáhají prostředky grafického designu.
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Svůj příběh mají a budují i firmy, organizace, instituce, politické strany
a celé země. Příklady:
− Před pár lety použila zjímavý příběh ČR při kampani na
zvýšení turistického ruchu v ČR ze strany občanů Velké
Británie (ČR se prezentovala jako pohádkově romantická
země a lákala občany Velké Británie především na hrady
a zámky ve své zemi).
− Operátor Vodafone chtěl především umožňovat lidem
komunikaci, proto vsadil do svého loga symbol jednoduchých
uvozovek.
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VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ FUNKCE KORPORÁTNÍHO DESIGNU
Korporátní design dokáže komunikovat oběma směry současně.
1. Korporátní design komunikuje směrem ven:
− vytváří pověst organizace, šíří hodnoty organizace
− ovlivňuje mínění veřejnosti, působí na emoce
− odlišuje korporaci aby byla rozpoznatelná a nezaměnitelná
příklad: pracovní oděv zaměstnanců obchodu Albert
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2. Korporátní design komunikuje i směrem dovnitř
− spojuje lidi uvnitř společnosti, posiluje pocit komunity
− vytváří pocit sounáležitosti
− zaměstnanci se lépe identifikují s organizací
− tlumočí společné hodnoty, názory, přesvědčení
příklad: dresy sportovních týmů,
společné módní prvky v rámci jedné subkultury
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KORPORÁTNÍ DESIGN USNADŇUJE KAŽDODENNÍ KOMUNIKACI
Je-li korporátní design postaven na pevných a neměnných principech,
pak:
−−přináší pravidla a řád do komunikace
−−zabraňuje zmatku
−− každý zaměstnanec netvoří formuláře samostatně
−−každý zaměstnanec nemusí překreslovat logo, umísťovat jej
podle sebe na hlavičkový papír
−−šetří čas – jak dlouho by trvalo, kdyby si každý zaměstnanec vytvářel
sám hlavičkový papír, vizitky, cedulky na dveře?
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NEJČASTĚJŠÍ GRAFICKÉ PRVKY KORPORÁTNÍHO DESIGNU
−−logotyp (značka)
−−firemní barvy a feremní písmo
−−jednotná úprava tiskovin, korepondence, formulářů, vizitky
−−webová prezentace
−−označení sídla, automobilů
−−řešení interiéru
−−pracovní oblečení zaměstnanců
Tento výčet samozřejmě není úplný. Okruk aplikací a grafických výstupů
se samozřejmě liší podle potřeb konkrétní společnosti.
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