
 

Vizualni izraz našega podjetja (OSNOVNA RAZLIČICA).

EWARG 
PRIROČNIK CGP

grawe.si/celostna-podoba



1. Logotipi

Barva
GRAWE zelena:
CMYK: 100 C 30 M 80 Y 0 K
Pantone 335c, 340u
RGB: 0/125/85

minimalna višina logotipa: 6,5 mm

Bela različica Črno/belo aplikacija



2. Primer A4 papirja

Zavarovalnica na Vaši strani.



 
 

3. Primeri kuvert

 
 

GRAWE zavarovalnica d.d.
Gregorčičeva ulica 39, SI - 2000 Maribor
     02 22 85 500, grawe@grawe.si, www.grawe.si 

GRAWE zavarovalnica d.d.
Gregorčičeva ulica 39, SI - 2000 Maribor
     02 22 85 500, grawe@grawe.si, www.grawe.si 



 
 

 

 
 

 
 
 

4. Primer vizitke

 
 

 

 
 

 
 
 

Poslovna enota Koper
Pristaniška ulica 12
 6000 Koper
 (05) 338 63 50 
sanja.vzorec@grawe.si
      031 XXX YYY

 

 

Sanja Vzorec
Zavarovalno zastopanje s.p.
Št. dovoljenja za opravljanje
zav. poslov AZN: XXXX-ZZZ/20YY-M

grawe.si

Gregorčičeva ul. 39
 2000 Maribor
 (02) 228 55 00 
janez.vzorec@grawe.si
      041 XXX YYY

 

 

Janez Vzorec
oddelek avtomobilskih
zavarovanj

grawe.si



Na Vaši strani že od leta 1828.

Nadvojvoda Janez je v dvajsetih letih 19. stoletja dal pobudo za ustanovitev vzajemnega zavarovalnega društva, ki se je leta 
1828 tudi uresničila. Ustanovljena je bila Grazer Wechselseitige Versicherung (GRAWE) in začela je svojo pot skozi zgodovino. 
Spremljale so jo besede nadvojvode, ki še dandanes predstavljajo vodilo našega podjetja:

 
»Mnogo nas je in naša sloga nam daje moč, da delamo dobro. 

Naloga vsakogar je, da prispeva svoj del.« 

Zakaj izbrati GRAWE?

Dolgoletne izkušnje s skrbnim upravljanjem premoženja in finančnih sredstev zavarovancev so potrjena kot uspešna zgodba z 
več kot 190-letno tradicijo delovanja našega koncerna GRAWE in hčerinskih podjetij v kar 13 evropskih državah.

V Sloveniji delujemo kot prva hčerinska zavarovalnica na mednarodni ravni in smo zavarovalnica z odgovornim finančnim pos-
lovanjem, zavarovalnica z visoko stopnjo solventnosti, ki kaže na našo moč in stabilnost. Skupaj z vami želimo z inovativnimi 
zavarovalnimi rešitvami graditi vaše zaupanje in vam ponuditi najboljšo možno storitev.

      080 22 40
      grawe@grawe.si
      www.grawe.si
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