
 

 

»Grafično oblikovanje promocijskega gradiva« 
 

Grafično oblikovanje ima ključno vlogo pri promociji izdelkov ali storitev podjetij.  

Promocijske materiale oblikujemo tako, da izražajo identiteto izdelka ali storitve. Informacije 
na njih naj bodo smiselne in pregledne. Pomembno je, da z njimi pritegnemo pozornost 
kupcev. 

V kolikor promocijske materiale oblikujemo sami najprej pripravimo vse materiale in orodja, ki 
jih bomo pri oblikovanju potrebovali. Pripravimo fotografije in tekste, določimo format 
dokumenta in ustrezen barvni sistem, na računalnik si po potrebi naložimo ustrezne pisave, 
določimo ciljno skupino za katero oblikujemo ter promocijski medij za katerega oblikujemo,… 

Ko izbiramo fotografije vedno izberemo kvalitetne in očem privlačne fotografije. V kolikor 
ustreznih fotografij nimamo se lahko poslužujemo različnih spletnih strani z brezplačnimi 
fotografijami: https://www.freepik.com, https://www.pexels.com, https://unsplash.com.    

Izbira ustrezne pisave in tekstov igra pomembno vlogo pri oblikovanju promocijskih gradiv.  

Pisavo izberemo glede na vsebino, ki jo želimo predstaviti. Na voljo imamo spletno stran 
(https://fonts.google.com), ki ponuja množico brezplačnih pisav, ki jih lahko naložimo na naš 
računalnik. Pomembno je, da za vsako novo pisavo preverimo ali vsebuje tudi črke kot so č, 
š, ž,…Izgled pisave vedno preverimo od blizu in daleč. Pisava mora biti v obeh primerih 
berljiva. 

Tekste pišemo za ciljno publiko. Naj bodo kratki, privlačni in brez slovničnih napak. Pred 
oblikovanjem naj bodo napisani do konca.  

V kolikor želimo poudariti določen del teksta lahko uporabimo kontraste.  

Nič ni narobe, če besede umetniško združujemo. Priporočljivo pa je, da posamezne dele 
besed, ki smo jih združili, ločimo z barvami. Pri združenih besedah vedno preverimo, če 
združevanje besed ni privedlo do novih besednih zvez, ki niso primerne za promocijska 
gradiva.   

Pri oblikovanju težimo k urejenosti oblikovanih dokumentov. Pri tem se poslužujemo dveh 
pravil. Po prvem pravilu elemente na promocijski material nalagamo s pomočjo mreže, po 
drugem pravilu pa elemente nalagamo naključno. Pri tem pazimo, da na promocijski material 
dodamo liho število elementov. V kolikor na promocijski material dodamo sodo število 
elementov bo naš promocijski material izgledal neurejeno.  

K urejenosti promocijskega materiala bistveno pripomore barvna usklajenost ter izbira 
ustreznih kontrastov. Za pomoč pri barvni usklajenosti se lahko poslužujemo brezplačnih 
orodij, ki nam olajšajo izbiro barv: http://colormind.io, https://coolors.co, 
https://mycolor.space. Pri izbiri ustreznih kontrastov si lahko pomagamo s spletnim orodjem 
imenovanim Contrast checker (https://contrastchecker.com). 



 

 

Na spletu obstaja veliko brezplačnih aplikacij za oblikovanje promocijskega materiala (npr. 
Canva: https://www.canva.com/sl_si/). Z nekaj vaje pa si promocijski material lahko 
oblikujemo tudi s programi, ki so običajno že naloženi na naših računalnikih (npr. Microsoft 
PowerPoint). 
 
Kot za vsako drugo aktivnost bomo tudi za oblikovanje promocijskega materiala potrebovali 
nekaj vaje, veliko znanja in truda. Z upoštevanjem osnovnih pravil oblikovanja bomo lahko 
oblikovali preprosta promocijska gradiva. Za zahtevnejše oblikovalske projekte pa si lahko 
najamemo tudi ustrezne strokovnjake. 
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