
REDIZAJN  
PRODUKTOV 
Zlatý Bažant



     ajznámejšia slovenská pivná značka Zlatý Bažant  

sa po piatich rokoch rozhodla redizajnovať svoje  

produkty, najmä pre potrebu jednoznačného  

rozdelenia portfólia na alko a nealkoholické.

N



predtým teraz 

     adanie bolo pomerne jednoznačné - urobiť dizajn produktov čo najviac ikonickým. 

Redizajn loga ZB nebol pôvodne vôbec v pláne, v procese sme však prišli na to, že 

ikonickosť produktového dizajnu sa najjednoduchšie dosiahne, ked bude 

vychádzať práve zo samotného loga. Vytvorili sme preto sebavedomejšiu podobizeň 

bažanta, v čistom červenom kruhu. Ten sa stal najvýraznejším signálnym prvkom 

produktov, a zároveň sme sa zbavili nánosov rôznych symbolov a nápisov, ktoré boli 

v predošlých dizajnoch postupne vŕšené na seba. 

Z

Vývoj logotypu 

1970                                        1995                                      2008                                        2015                                        2020 





      pôvodných grafických prvkov  

sme zachovali v podstate iba ostrý, 

28-stupňový uhol, typický pre značku,   

ktorý bol aplikovaný aj do chrbtovej línie  

nového bažanta. Tento symbol je prevedený  

v dvoch farebných variantách, zelenej (alko)  

a modrej (nealko), čím sa veľmi jednoducho  

rozčleňuje celé portfólio na svoje dve  

základné produktové línie.

Z



      ápis Zlatý Bažant je pomerne dlhý,  

čo je z grafického hľadiska väčšinou  

nevýhoda. Pokúsili sme sa túto nevýhodu  

premeniť na prednosť a nápis sme  

umiestnili takmer po celom obvode obalu.  

Vznikli nám tak dve pohľadové strany,  

“Zlatý” a “Bažant”, jedna so symbolom  

a druhá s označením produktu.  

Toto odvážne riešenie, kde vlastne 

nikdy nevidíme celý logotyp, sme si 

mohli dovoliť len vďaka vysokej znalosti  

značky na slovenskom trhu, a tým sme  

unikátny pozicioning nášho piva pretavili  

priamo do jeho produktového dizajnu.

N













      j na fľašiach sme chceli mať samotné  

logo čo najdominantnejšie, preto sme opustili  

štandardný pivný systém dvoch etikiet 

(na menšej je vždy povinné info a zloženie). 

Vznikla tak len jediná, netradične dlhá,  

asymetrická etiketa, na ktorej je všetko. 

A



        jednodušenie produktového  

       dizajnu, ale najmä zobrazenie  

           logotypu po celom obvode  

               obalov sa prenieslo aj do 

                    celkovej komunikácie. 

Z



rada alkoholických pív rada nealkoholických pív


