
– Įmonės tikslas / misija. Kodėl? Kaip? Ir ką?

Siekiame užsiimti grafiniais darbais viešajame sektoriuje.

Mes esame atsakingi ir lankstūs. Netaupome kokybei.

Mums patinka tobulėti, ieškoti atsakymų ir perduoti tas žinias savo klientams arba suguldyti tai į leidinius.

WHAT

HOW

WHY

Pozicionavimas: Asmenybė: Žinutės:

Teikiame profesionalias grafinių 
darbų paslaugas, įsigilinant į 
kiekvieną atvėjį individualiai. 

Kokybiška, profesionalu, 
patikima ir atsakinga.

Patikimumas.  
Srities išmanymas. 
Lankstumas. 

Prekės ženklo dizainerės: 
Odeta Ersovaitė, Ilona Mockutė ir Lina Marcinonė BRIEF

PREKĖS ŽENKLO VERTYBĖS



Prekės ženklo savybės:

Raktažodžiai:
– Modernu 
– Stilinga
– Kūrybiška
– Atsakinga
– Profesionalu

– Moteriška 
– Švelnu
– Jautru
– Jausminga
– Šalta
– Pigu

PREKĖS ŽENKLO VERTYBĖS

Emocija: Šūkis:
– Atsakomybė
– Konkretumas
– Bendravimas
– Patirtis

TBD– Old schol
– Šokiravimas
– Neskoninga



Tikslinė auditorija: Idealus klientas:

1. Vidutinės ir smulkios įmonės
2. Pavieniai klientai iš užsienio

1. Malonus
2. Galintis sumokėti už kokybę

TIKSLINĖ AUDITORIJA

KONKURENTAI



ADAMOS MATA HARI

ADFACE



Vizija:

Naujas logotipas.

– Modernus, švarus, stilingas, rimtas. 
– Gali būti paslėpta mintis. 
 
Patinka linijos ir paprastumas/švarumas.

Gerau žodinis sprendimas, bet 
gali būti su minimalia simbolika

LOGOTIPO VIZIJA IR STRUKTŪRA

LOGOTIPO STILISTINĖS KRYPTYS



1 stilistinė logotipo kryptis 
Tipografinis - užrašas



2 stilistinė logotipo kryptis 
Simbolis/grafinis elementas su užrašu

Spalvų ir/arba formų persidengimas, tokiu būdu sukuriant trečią 
spalvą ar formą - tai tiesioginė asociacija su “make tone”.

Dar keletas simbolio pavyzdžių, gali būti spalvų persidengimas 
sukuriant naują spalvą, arba formų persidengimas - šešėlio  
pagalba sukuriant naują formą. 

A) Grafinis elementas su užrašu B) Grafinis ‘overlaping’ elementas su užrašu



4 stilistinė logotipo kryptis
Tipografinis logo su linijiniu, minimaliu simboliu 



4 stilistinė logotipo kryptis 
Simbolis sukomponuotas su žodžiu



IDENTITETO STILISTINĖS KRYPTYS



1A stilistinė identiteto kryptis 
Juoda, balta ir geltona

Jaučiamas pozityvumas ir energija. 
Naudojami bold tekstai ir formos, tipogra�niai dydžių kontrastai.



1B stilistinė identiteto kryptis 
Juoda, balta ir elektrinė

Jaučiamas formalumas ir solidumas.  
Subtilus, modernus dizainas, naudojami raštai ir elementai (galbūt padaryti iš logotipo), lakuoti paviršiai.



2A stilistinė identiteto kryptis 
J/b +geltonos tonai+struktūriški raštai

Jaučiama energija ir tvarka. Naudojami gra�niai inijiniai raštai/struktūros ir akcentinės spalvos dėmės.
Taip pat nespalvotos nuotraukos su gamtos ir/ar urbanistinėmis struktūromis. 



 2B stilistinė identiteto kryptis 
J/b +mėlynos tonai+struktūriški raštai

Jaučiama energija ir tvarka. Naudojami gra�niai inijiniai raštai/struktūros ir akcentinės spalvos dėmės.
Taip pat nespalvotos nuotraukos su gamtos ir/ar urbanistinėmis struktūromis. 



3 stilistinė identiteto kryptis 
Dvi priešingois spalvos “sukuria” trečią

Kūrybiškas, žaismingas ir dinamiškas dizainas. 
Naudojama spalvų arba formų persidengimo idėja, žaismė sukuriama pasitelkiant šviesą ir šešėlius. 
Taip pat spalvos plotai dengia tekstus bei nespalvotas nuotraukas.  



4 stilistinė identiteto kryptis 
Juoda, balta, pilka + spalv. fotogra�jos

Jaučiama prabanga, estetika ir tvarka. Minimalistinis solidus dizainas. 
Naudojama dalinis lakavimas ir kt. aukštos kokybės sp. Spalvomis papildo leidinių/darbų nuotraukos.


