
 

Teikiamos paslaugos 

DIZAINO IDĖJOS 

Siūlome ir įgyvendiname įvairias dizaino idėjas. 

Mūsų išskirtinumas Jums: 

 Tik individualūs pasiūlymai; 
 Profesionali dizainerio konsultacija.  
 Mūsų tiklsas pasiūlyti įdomiausius, inovatyvius dizaino sprendimus, atitinkančius 

šiuolaikines tendencijas, originalius ir Jūsų kliento akį traukiančius sprendimus; 

Sukursime Jums: 

1. Logotipą -tai jūsų įmonės veidas, reprezentacija, misija ir istorija. 
Darbų žingsniai : 

išklausysime Jūsų viziją ir pageidavimus.  

Kelių dienų bėgyje pateiksime iki 5 būsimo logotipo eskizus; 

Po Jūsų komentarų sieksime, kad logotipas Jus tenkintu 

Logotipą pateiksime keletu pačių populiariausių formatų, kurie naudojami įvairios 
reklaminės produkcijos gamyboje; 

Jei pageidausite, kartu pateiksime mūsų siūlomą vizitinės kortelės maketą; 

pateiksime ir minimalias logotipo naudojimo taisykles (brandbook). 
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SPAUDOS DIZAINO KŪRIMAS IR MAKETAVIMAS 

Sukursime unikalų dizainą, sumaketuosime ir paruošime spaudai. 

Keletas iš galimų produktų:  

1. vizitinės kortelės, kalendoriai, lankstinukas su įmonės informacija.  

2.  Padėkos ar garbės raštais ir diplomais.  

3. Įmonės firminio antspaudo kūrimas. 

4. Spauda  ir graviravimas ant įvairių paviršių  (darbo knygos, rašiklai, kiti pavirsiai 
...) 

5. Atvirukų, firminių vokų  kūrimas ir spausdinimas 
6. Įmonės reklaminės atributikos kūrimas ir gamyba 

 

Žinome, kaip Jums svarbu atrodyti reprezentatyviai, todėl kiekvieną užklausą priimame 
atsakingai. Stengiamės, kad spaudos dizaino rezultatas būtų kuo efektyvesnis ir 
kokybiškesnis. Jums tereikia nuspręsti dėl spaudos tiražo dydžio ir mes įvertinę būsimo 
užsakymo apimtis, rekomenduosime geriausią spaudos būdą: skaitmeninę, ofsetinę ar 
plačiaformatę spaudą. 
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PAKUOČIŲ DIZAINO KŪRIMAS IR MAKETAVIMAS 

Mes galime padėti reprezentuoti Jūsų įmonę arba Jūsų produktą! Jūs būsite matomas. 
Sukurdami Jūsų įmonei rūbą arba produktui stilingą pakuotę. 
Mums rūpi Jūsų poreikiai bei lūkesčiai. Mes ištirsime Jūsų atsovaujamo produkto  rinka, 
peržvelgsime jau egzistuojančias konkurentų pakuotes ir pasiūlysime Jums priimtinus ir 
konkurencingus, patrauklius akiai dizainų variantus.  

1. Davanų maišeliai 
2. Dėžutės ir dėžęs  
3. Etiketės  
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DIZAINAS IR SPAUDA ANT TEKSTILĖS 

Gerai išmanome dovaninių produktų kūrimą bei dizainą ant tekstilės. Žinome kas kokiam 
gaminiui yra būdinga bei kokį užnešimo būda ant audinio pasirinkti. Norint sukurti gražų bei 
patrauklų dizainą, pavyzdžiui turimam renginiui, bėgimo maratonui, ar darbo rūbui, 
renginiui ant marškinėlių, kepuraičių reikia ne tik įspūdingo dizainerio, bet ir gerai išmanyti 
visus galimus dekoravimo būdus – tiesioginę spaudą ant tekstilės, termo spaudą, 
šilkografiją, siuvinėjimas, logotipo prisiuvimas. 

Mes padėsime įgyvendinti Jūsų lūkesčius sukursime ir dizainą ir pagaminsime patį produktą. 
O jei Jus norėsite tik dizaino tai, greitai ir kokybiškai paruošime maketus suderinimui.   
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