
VERSLO VIZIJA: 
GRAFIKOS DIZAINAS 

Gabrielė Blaženytė, R - 10 



Grafikos sritys: 

◦ Logotipai ir firminis stilius; 

◦ Plakatai, skrajutės; 

◦ Verslo dovanos; 

◦ Reklaminė atributika; 

◦ Parodų stendai; 

◦ Fotosienelės; 

◦ Interneto svetainės; 

◦ Laikraščiai, žurnalai; 

◦ Knygos; 

◦ Pakuotės; 

◦ Filmų TV laidų titrai; 

◦ Vinjetės; 

◦ Stendai, švieslentės; 

 



Pasirinkta sritis 

Grafinių maketų kūrimas kompiuterinėmis programomis. 



Verslas: ko reikia? 

Techniniai aspektai: 

 

◦ Individuali veikla, kuriant grafinį dizainą (grafikos dizaino veikla); 

◦ Verslą sudaro - 2 žmonių komanda; 

◦ Darbas namuose/viešose vietose/bibliotekose; 

◦ Programų paketas grafiniam dizainui kurti; 

◦ Dokumentacijos išmanymas; 

◦ Sėkmingai plečiantis, galimybė didinti komandą ir įsikurti ofise; 

◦ Galimybė plėsti veiklą pagal rinkos poreikius. 

◦ Darbo saugos užtikrinimas remiantis įstatymu (patalpa – apšvietimas, stalas, kėdė, 
kompiuterinė įranga, įrangos išdėstymas, poilsio pertraukėlės). 

◦ Profesinės etikos principų laikymasis (objektyvumas, nešališkumas, tiesumas, 
konfidencialumas, pastangų rodymas, tikslus profesinių įsipareigojimų vykdymas). 



Pradinis komunikacijos planas: 

◦ Labai svarbu: rekomendacijos ir pažintys. 

◦ Barteriniai mainai: nauda - reklama. Efektinga reklama – nauji klientai, pasitikėjimas. 

◦ Dalyvavimas projektuose. Pvz.: https://www.15min.lt/media/timeline/eurobasket-2017 

https://www.15min.lt/media/timeline/eurobasket-2017
https://www.15min.lt/media/timeline/eurobasket-2017
https://www.15min.lt/media/timeline/eurobasket-2017


Efektingas ,,Facebook“ puslapis, 
internetinis puslapis, ,,Instagram“ 
paskyra. 

  



  



Kūrybinė dalis: 

Dizaino tematika: 

◦ Minimalizmas; 

◦ Šiuolaikiškumas; 

◦ Prekės/paslaugos tikslingas papildymas vizualiais sprendimais; 

◦ Labai gerai išsiaiškinti kliento poreikius ir kuriant į juos atsižvelgti. 

 



Verslo pavyzdžiai: 

◦ AGNE L design - ,,freelancerė“ grafikos 

dizainerė. 

◦ Kuria dizainą įmonėms/užsakovams: 

skrajutėms, prekėms, reklaminei medžiagai, 

spaudai, internetiniams puslapiams. 

◦ Bruožai: dizainas minimalus, išskirtinis, 

vaizdas šiuolaikiškai papildo 

prekę/paslaugą. 



  



ART Belikov 

◦ Profesionalus grafikos dizaineris. 

◦ Marketingo specialistas ir kūrybos vadovas. 

◦ Profesionalumas, vertė, atsidavimas, 

pripažinimas. 

 



  

◦ Video grafikos pavyzdys: 

◦ https://www.youtube.com/watch?v=hf

o0kOJZ1Po 



  



BLANC 
◦ Grafikos dizainerė 

◦ Kuria dizainą įmonėms/užsakovams: 

skrajutėms, prekėms, reklaminei 

medžiagai, spaudai, internetiniams 

puslapiams. 



  



Pasiūlymai 

◦ Paruošti pristatymus su nepasisekusia 

vizualine reklama, įvardinant klaidas. 



Ataskaita už įvadą į 

profesiją 
INGA ULINSKAITĖ R-10 
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Verslo vizija 
Po mokslų baigimo norėčiau įkurti įmonę, kuri 
specializuotiųsi: 

 lauko reklamos gamyboje (šviesdėžių gamyba, tūrinių 
raidžių gamyba, šviečiančios reklamos gamyba, tūrinė 
reklama iš tentų gamyba, lipdukų gamyba bei jų 
klijavimas, reklaminių stendų gamyba, įvairių lentelių, 
iškabų, gatvių pavadinimų bei numerių gamyba, stovų 
ir stovelių gamyba, įvairūs gaminiai iš organinio stiklo, 
gaminių montavimas, foto sienelių gamyba). 

 reklaminių leidinių maketavime (skrajutės, lankstinukai, 
ofsetinė spauda, skaitmeninė spauda, plačiaformatė 
spauda ant popieriaus, tento, lipduko, drobės, foto 
tapeto, backlito, plakatus, kvietimus, diplomus, vizitines 
korteles ir kitą atributiką, lipdukų ploteriavimas (lipdukų 
pjaustymas) 

 



 2. Aplankytos įmonės 

2.1. UAB Heliopolis 

Aplankę parduotuvę pastebėjome didelį popieriaus 

pasirinkimą: jo yra dvipusio, zomšinio ir kt. Taip pat ši įmonė 

prekiauja įvairiomis plokštėmis, skirtomis statyboms, 

reklaminiais rėmelias, reklaminiais stovais ir stendais, tentais. 

Yra ir gausus spaspausdinimo paslaugų pasirinkimas. 

 



Popieriaus pasirinkimas 

reklamai pasirinkimas Plokščių pasirinkimas 





2.2. UAB Antalis 

 

Įmonė prekiaujanti dideliu popieriaus asortimentu: kreidiniu, nekreidiniu, 

šilkiniu, kartono ir dekoratyviniu popieriumi, savaiminio kopijavimo 

popierius, vaizdinės reklamos gaminiais, tokiais kaip sintetinės plokštės, 

putų ir kartono plokštėmis, sintetinės plokštės, popieriu plačiaformatei 
spaudai, lipnios plėvelės plačiaformatei spaudai, laminavimo plėvelės,. 

Įmonė prekiauja ir didmena ir mažmena. 

 



Šilkinis popierius Popieriaus pasirinkimas 



2.3. UAB Rimi 

Ši įmonė neprekiauja reklamos ir spaudos 
paslaugomis, bet turi savo maketus, spaudintuvus 
ir darbuotojus maketuotojus tam kad galėtų 
spausdinti savo reklamą.  
  

 



Spausdintuvas dideliam 

formatui 



2.4. UAB Vaibra 

 

Įmonė užsiima: reklama (Tūrinė reklama , šviečianti reklama , 
vitrinų apipavidalinimas, reklama ant automobilių , reklaminiai 
tentai,  informaciniai stendai, iškabos), antspaudais ( apvalūs 
įmonės antspaudai ,  stačiakampiai įvairių dydžių firmos 
antspaudai, antspaudai su firmos rekvizitais, logotipu, vardiniai 
antspaudai ,tikslinės paskirties antspaudai, kišeniniai antspaudai), 
taip pat leidyba, verslo dovanomis, leidyba. 

 Praktikos metu buvo papasakota, kuo skiriasi spaudos būdai: 
skaitmeninė spauda – spaudinama iš skaitmeninio failo, ofsetinė 
spauda – ant popierias spaudžiama naudojant šabloną 
sluoksniais dedant CMYK dažus, šilkografija – spaudžaima per 
ploną audinį.  

 Buvo parodyta kaip gaminami lipdukai: plateriuojami 
(išpjaustomi) , nulupamas nereikalingas sluoksnis, dedami ant 
klyjavimo pagrindo ir naudojami vėlaiu reikiamoje vietoje. 

 



Lipdukų ruošimas 



2.5. Vip spauda 

 naudojama ofsetinė spauda su 5-iomis kameromis, keturiose iš jų 

naudojamos spalvos (CMYK – cian, magenda, yellow, black kontur), 

o penktoje leidiniai dengiami ofsetiniu laku; 

 ruošiamos pakuotės: atspausdintos pjaustomos skaitmeninėje 
giljotinoje (joje yra apsauga nuo darbininkų žalojimo), po to pagal  

jau paruoštas formas, kuriose yra brainos su peiliukais arba lenkimo 

brainomis; 

 yra lankstymo mašinos, galinčios perlenkti 6 kartus ir mašinos 

galinčios perlenkti 4 kartus ; 

 įmonė turi 1986 metų  įrenginį pritaikytą perforavimui ir dėžučių 

iškirtimui). Taip pat yra folijavimo mašina (blizganti plėvelė 

priklijuojama nuo įkaitusio paviršiaus); 

  yra ir segimo modulis, laminatorius ir gražtas skylutėms daryti. 

 



Prie ofsetinės spaudos 



2.6. UAB Greita spauda 

 yra maketavimo paslaugos; 

 spaudinimas dideliu formatu spalvotai ir nespalvotai; 

 tūrinė reklama; 

 Pakuočių ruošimas; 

 folijavimas; 

 

 



Folijavimo aparatas ir presas 

A1 formato spaudintuvas 



Spalvotas atskiru 

kompiuteriu valdomas 

spausdintuvas 
Išorinės reklamos raidės 



Didelio formato 

spaudintuvas tinkamas ir 

tentams 

Lazerinis išpjovimo ir 

graviravimo aparatas 



Bigatorius Marškinėlių užrašų gamybos 

presas 



Užrašų ant puodelių 

gamyba sublimacijos būdu 



OFSETINIS SPAUSDINTUVAS SKAITMENINĖ GILJOTINA 



IŠPJOVIMO ŠABLONAS FOLIJAVIMAS 



PLOTERIS                      OFSETINIS         

          SPAUDINTUVAS                 



SEGIMO MODULIS 



Iškaba, primenanti 

autentiškas senamiesčio 

iškabas su šiuolaikišku šriftu 

Reklama ant kolonos su 

iškiliomis raidėmis 



Lauko baro reklama, 

promenanti koliažą 

 

Logotipas su C ir M raidžiu 

stilizacija 



Įdomi iškiliaspaudė reklama 
Rytietiško stiliaus tentas 



Įdomi iškiliaspaudė reklama 
Rytietiško stiliaus tentas 



Stilinga ir neiššaukianti 

iškaba Akį traukianti vitrina 



Kaviūnės iškaba su originaliu 

logotipu Išraiškingas šriftas vitrinai 



5. Darbų sauga 


