
P  O  R  T  F  O  L  I  O 
A R T A T E I V Ā N E



Diza i ne r is  z i n a ,  k ad  v i ņš i r  sasn i edz is  i zc i l ī bu .  Ne tad ,  k ad 
na v  v a i rs  ko p i e l i k t ,  bet  g an  tad  -  kad  na v  v a i rs  ko atņemt .

Antuans de  Sent-Ekz ipe r ī

 



BUKLETS RĪGA

Adobe InDesign + Canon T3i

MĒRĶIS
Informēt ceļotājus, vietējos iedzīvotājus un pilsētas viesus 
par konkrētām Rīgas vietām.

STRATĒĢIJA
Efektīvi pasniegt informāciju, izmantojot vienkāršu, tīru 
dizainu. Maigas krāsas līdz ar elementu modernu 
izkārtojumu ļauj viegli atrast nepieciešamo - vai tas 
būtu nosaukums, adrese vai apraksts.

PROJEKTA ATSLĒGVĀRDI
inovatīvs

atsvaidzinošs
moderns

interesants

1. 





2.

REKLĀMA  APAVI

Adobe InDesign + Canon T3i

MĒRĶIS
Uzņēmuma reklāma, kas rosina interesi modes 
entuziastiem iegādāties  katra unikālajai personībai 
pieskaņotus, modernus apavus.

STRATĒĢIJA
Lielformāta reklāmas plakāti sabiedriskā transporta 
pieturvietās, īpaši izraudzītas reklāmstendu vietas, kā arī 
plakātu izvietojums lielveikalos, kas informētu sabiedrību 
par konkrēto zīmou un tā piedāvājumu.

PROJEKTA ATSLĒGVĀRDI
tīrs

modīgs
idejisks





IZDEVUMS APPREHENSIBLE

Adobe InDesign +          Photoshop

MĒRĶIS
Informēt un izglītot pieaugušos un seniorus par viedtālruņu 
lietotnēm, to izmantošanu, jaunākajām tendencēm, un sniegt 
vispārēji noderīgus padomus par jaunākajiem tālruņiem un 
to aksesuāriem. Kā arī veicināt interesi un vēlmi apgūt vairāk.

STRATĒĢIJA
Apvienot tradicionālu žurnālu stilu ar mūsdienīgām 
detaļām, lai atdzīvinātu informatīvā izdevuma stilu.

PROJEKTA ATSLĒGVĀRDI
ērts

gaišs
tehnoloģisks

3.





PLAKĀTI FRANKLIN GOTHIC

Adobe InDesign +          Photoshop

MĒRĶIS
Plakāti, kas kalpo kā izglītojoši un informatīvi 
dizaina elementi, parādot kāda konkrēta 
burtveidola raksturīgās iezīmes.

STRATĒĢIJA
Skaidri, salasāmi teksta elementi uz pieklusināta 
fona izceļ burtus un ļauj skatītājam koncentrēt 
uzmanību unikālo iezīmju izpētei.

PROJEKTA ATSLĒGVĀRDI
minimāls
moderns

pirmklasīgs
tīrs

4.



KONCEPTS YOUR PANTRY
MĒRĶIS
Iepazīstināt ar jaunu mobilo aplikāciju un stimulēt 
tās lietošanu, vienlaikus reklamējot produktu 
NUTRiBULLET blenderi. 

STRATĒĢIJA
Ar īpaši veidotu mobilo lietnotni reklamēt produktu, 
kas veicinātu veselīgu dzīvesveidu. Atzīmējot lietotnē 
saturu, kas atrodas tavā pieliekamajā, tā piedāvā veselīgus 
smūtiju variantus, ko ar  NUTRiBULLET blenderi varētu no 
tā pagatavot. Lietotne ir arī izglītojoša, piedāvājot papildus 
informāciju par vitamīnu saturu un ietekmi uz veselību.

PROJEKTA ATSLĒGVĀRDI
izglītojošs
moderns 

jautrs

5.

Adobe InDesign +          Photoshop





IDENTITĀTE STREETCAR
MĒRĶIS
Radīt zīmola identitāti un projecēt tēlu, kas rada spēcīgu 
vizuālo asociāciju ar šo kompāniju. Tās mērķis ir būt unikālai, 
atmiņā paliekošai un spējīgai stāties pretī laika zobam.

STRATĒĢIJA
Vienota krāsu palete ar savdabīgu vizuālo elementu 
kopu, kas raksturo zīmola identitāti un rada 
profesionālisma un stila sajūtu.

PROJEKTA ATSLĒGVĀRDI
profesionāls

moderns
unikāls

6.

Adobe InDesign +        Illustrator





PLAKĀTI KANĀLS ALTV

Adobe InDesign +        Illustrator

MĒRĶIS
Veicināt vēlmi skatīties konkrētu televīzijas kanālu, kas 
pārraida alternatīvo mūziku, TV šovus un izklaides pārraides.

STRATĒĢIJA
Piesaistīt uzmanību izmantojot neparastas krāsas, kuras nev 
bieži sastopamas popkultūrā. Dizainā iekļautie fragmentētie 
elementi un šķietami neticamie tipogrāfiskie risinājumi ir 
pievilcīgi un liek gribēt uzzināt vairāk – šajā gadījumā par 
konkrēto TV kanālu.

PROJEKTA ATSLĒGVĀRDI
neparasts

krāsains
“vecā skola” 

7.





KATALOGS TIPOGRĀFIJA
MĒRĶIS
Vizuāli pievilcīga grāmata ģeometriskā vizuālās 
fragmentācijas stilā par 39 tipogrāfijas noteikumiem 
ar piemēriem.

STRATĒĢIJA
Radīt grāmatu informatīvu un tajā pašā laikā vizuāli 
interesantu. Radīt to nepārsātinātu, lai tā ir ne tikai 
izglītojoša, bet arī viegli lasāma. 

PROJEKTA ATSLĒGVĀRDI
jautrs

izglītojošs
moderns

8.

Adobe InDesign +        Illustrator





PLAKĀTI KALENDĀRS
MĒRĶIS
Neierasta formāta kalendārs. Dažādi vizuālie stili: 
fragmentācija, sapludināšana; plakātu formā, kas atsaucas uz 
pamattēmu “papīrs”.

STRATĒĢIJA
Plakāti, kas pirmkārt ir kā mākslas darbs vai dizaina 
elements, bet ar papildus funkciju – kalendāru. 
Efektīgs dekoratīvs interjera elements.

PROJEKTA ATSLĒGVĀRDI
unikāls
savāds

mūsdienīgs
izglītojošs

9.

         Photoshop





IDENTITĀTE AZURE STUDIO
MĒRĶIS
Radīt zīmola identitāti un projecēt tēlu, kas rada spēcīgu 
vizuālo asociāciju ar šo kompāniju. Tās mērķis ir būt unikālai, 
atmiņā paliekošai un spējīgai stāties pretī laika zobam.

STRATĒĢIJA
Vienota krāsu palete ar savdabīgu vizuālo elementu 
kopu, kas raksturo zīmola identitāti un rada 
profesionālisma un stila sajūtu.

PROJEKTA ATSLĒGVĀRDI
moderns

atsvaidzinošs
neparasts

10.

Adobe InDesign +        Illustrator




