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LOGO. DEFINĪCIJA UN JĒDZIENA IZCELSME.



Logo. Definīcija un jēdziena izcelsme.

Speciāli izveidots kompakts dizains, kuru uzņēmums vai organizācija ir izvēlējusies, lai ar to
iden�ficētu sevi vai savus piedāvātos produktus.

Vārda izcelsme

(Iden�ficēt = marķēt, lai atšķirtos no ci�em, lai izceltos citu starpā)

1930tajos gados apritē parādījusies abreviatūra, saīsinājums no vārdiem: logogram vai logotype.

λόγος [logos] = «vārds » un τύπος [typos] = «nospiedums».

Logo ir grafiska zīme, emblēma vai simbols, kuru lieto, lai radītu un veicinātu publisku
atpazīstamību. Tas var būt gan nolasāms, gan abstrakts attēls, tas var kļaut sevī nosaukumu vai
arī vēl citu tekstu vai sastāvēt tikai no teksta atveidojuma konkrētā veidolā.

Definīcĳas

Logo veidošanas un lietošanas mērķis mūsdienās ir atpazīstamība.



VĒSTURE UN ATTĪSTĪBA



Vēsture un a�s�ba

Ienaidnieks – pre�nieks - konkurents

Logo – firmas s�ls – korpora�vā iden�tāte – zīmola iden�tāte



Sistēmas, kuru redzamākais pamatelements ir logo

Nosaukums un logo ir galvenais korpora�vās iden�tātes un zīmola elements

Mūsdienu ska�jumā un masu komunikācijas aspektā jēdziens logomūsdienās �ek (ne visai
precīzi un pareizi) lietots kā sinonīms jēdzieniem preču zīme un uzņēmuma zīmols.

Logo

Korpora�vā iden�tāte jeb firmas stils

Zīmola iden�tāte



LOGO iedalījums atkarībā no IZMANTOŠANAS



Iedalījums

Uzņēmuma logo�ps

Produktu (preču un pakalpojumu) logo�pi jeb preču zīmes

Produktu līnijas un to logo�pi jeb preču zīmes



PRODUKTU (PREČU UN PAKALPOJUMU) LOGO
jeb PREČU ZĪMES



Produktu (preču un pakalpojumu) logo jeb preču zīmes

Vēsturisks atskats. Kā juridisks regulējums kopš 1266. gada.

Preču zīme (Trademark) ir atpazīstama grafiska zīme vai frāze, kas ļauj atšķirt viena ražotāja
produktus no cita ražotāja produk�em.

Preču zīmju īpašum�esības

Preču zīmju izvietošana

TMSpeciālie simboli















Iedalījums

Uzņēmuma logo�ps

Produktu (preču un pakalpojumu) logo�pi jeb preču zīmes

Produktu līnijas un to logo�pi jeb preču zīmes



PRODUKTU LĪNIJAS UN TO LOGO
jeb PREČU ZĪMES





Iedalījums

Uzņēmumu logo�pi

Produktu (preču un pakalpojumu) logo�pi jeb preču zīmes

Produktu līnijas un to logo�pi jeb preču zīmes



UZŅĒMUMU UN ORGANIZĀCIJU LOGO



Uzņēmumu un organizāciju logo

Uzņēmuma logo ir atpazīstama grafiska zīme, kas ļauj atšķirt vienu uzņēmumu no ci�em.

Uzņēmumu logo izvietošana

Vēsturisks atskats.













NOSAUKUMS UN PAPILDRINDA



Nosaukums

Daudzi Bal�jas uzņēmumu nosaukumi - vēsturiskais mantojums no «mežonīgajiem
deviņdesmitajiem»

Uzņēmumu un produktu nosaukumi un to piemēro�ba ienākšanai ārvalstu tirgos

Uzņēmumu un produktu nosaukumi un atbilstošu domēna vārdu pieejamība

xx
xxx





Papildrinda

Iden�ficējošā rinda, paskaidrojošā rinda, apakšrinda, Baseline, Tagline

Adaptēšana svešvalodās











LOGO iedalījums atkarībā no UZBŪVES



Wordmark

Logo

Symbol logo



Wordmarks

Typefaces for text reading

Typefaces for adver�sing and branding

Font fashions

Massimo Vignelli and Swiss made Helve�ca 1957 for mid 60�es..



Burtu izmantošanas veidi logo izveidē



«It took me a few seconds to draw it. But it took me 34 years
to learn how to draw it in a few seconds»

Paula Scher



Logo ar ietver�em simboliem
(Symbol logo)







DARBA UZDEVUMS -
logo izveides procesa pirmais etaps



Darba uzdevums

Kur mēs esam pašlaik?
Esošās situācijas raksturojums, piemēram:

Kur mēs gribam nonākt?

Kādi faktori ietekmē mūsu ceļu uz nospraustomērķi?

Uzņēmuma logotips, atsevišķa produkta logotips, produktu līnijas logo�ps u�.

Nākotnes ieceres un no tā izrietošās vajadzības, piemēram:

Jauns, atjaunots saglabājot esošu atpazīstamību vai esoša logotipa atvasinājums
Obligātās sastāvdaļas un pieejamie gatavie elemen�

Nozares raksturojums, tēmētās mērķauditorijas raksturojums un mērķauditorijas uztveres īpatnības
Iecerē�e �rgi, ar nacionālajām īpatnībām sais�tā estē�ka un pielietojamās valodu versijas
Klienta iecerētais radošā risinājuma virziens, iedvesmojoši paraugi, kuriem klients gribētu līdzinā�es

Konkurence, uzņēmuma vai produkta �ešie konkuren�, viņu atpazīstamība �rgū
Iespējamie riska aspek�

Ci� faktori, kas varētu ietekmēt radošo izpildījumu, piemēram, biznesa fakti, emocijas, pārdomas,
vēstures fak�, a�stības iespējas, esošās tenkas u�. utml.



LOGO KVALITĀTES KRITĒRIJI



Memorable

Vai logo ir pie�ekami unikāls, lai to patentētu?

Meaningful

Likeable

Transferable

Adaptable

Protectable

Vai to ir viegli atcerē�es?

Vai simboliem ir jēgpilna nozīme, vai tos uztver saskaņā ar plānotajām asociācijām?

Vai logo ir estē�ski pievilcīgs, s�līgs?

Vai logo iespējams tālāk at�s�t, piemērot to jaunām struktūrvienībām?

Vai tas ir pielāgojams medijiem un tehnoloģijām, dažādiem konkrē�em komunikācijas
uzdevumiem?

Logo�pa kvalitātes kritēriji



LOGO ATJAUNOŠANA UN UZLABOJUMI



Iemesli, kāpēc uzņēmumi un organizācijas maina logo

Uzņēmumu apvienošanās vai pārstrukturizācija

Uzņēmumu vadības maiņa

Vēlme norobežo�es no pagātnes

Komerciālas neveiksmes

Tehnoloģiju a�s�bas sniegtās jaunās iespējas

Vēlme izska��es modernam un pašreizējām tendencēm atbilstošam











Rebrendinga riski

Neviena zīmola elementa mainīšana nav �k liels risks,
kā nomainīt vai uzlabot jau atpazīstamu logo�pu!

1997–2010 2010 -



JAUNĀKĀS TENDENCES
logo izmantošanā - Flexible or dynamic iden�ty



Google Doodles h�ps://www.google.com/doodles



2013. gada Dziesmu un deju svētku vadmotīvs ir "Gaisma līgo Latvijā" un par svētku simbolu izvēlēts vainags, kas sastāv no septiņām latviešu tradicionālām zīmēm, kas atbilst
septiņām notīm, piemēram, Dieva zīme - DO, Māras zīme – RE, Laimas zīme – MI utt.. Spēlējot vai dziedot jebkuru melodiju, tehnoloģijas atpazīs skaņas un pārvērtīs tās noteiktās
zīmju secībās, sakārtojot tās unikālā vainagā, kas ir neatņemams latviešu tradīciju un "līgo" simbols, svētku rota, kas apzīmē sauli, gaismu, pilnību un noslēgtu ciklu.

Ikviens var izveidot savu Dziesmu svētku zīmi, iedziedot kādu no interneta vietnē http://www.dziesmusvetki.tv/logopiedāvātajām vai paša izraudzītu dziesmu.



Paldies par uzmanību!

Jānis Blunavs, MBA MA


