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KOMERCINIS PASIŪLYMAS   

   

   
 

Malonu, kad galime pateikti Jums pasiūlymą ir informuoti apie savo įmonę bei jos 
teikiamas paslaugas. Būtume dėkingi, jei planuodami savo darbus pasirinktumėte mus 
partneriais.  

Teikiame šias paslaugas: 
Reklaminiai projektai – atsižvelgdami į užsakovo poreikius ir pageidaujamą 

rezultatą, siūlome kūrybinius sprendimus* bei koncepcijas – 
pateikiame kelis idėjos, koncepcijos, dizaino variantus, 
įgyvendiname pasirinktą variantą. 

 * Pagal užsakovo poreikį – kuriame tekstus, fotografuojame, 
iliustruojame ir kt.  

Leidybos ir  
interaktyvūs projektai – jų kuravimas (nuo medžiagos parinkimo iki galutinio 

produkto), dokumentų tvarkymas, teksto korektūra, 
redagavimas ir kt. leidybos procesų paslaugos. 

Socialiniai projektai  – informacinių tekstų, straipsnių rengimas, žiniasklaidos 
planavimas, informacinės medžiagos ruošimas ir gamyba, 
elektroniniai leidiniai, projektų viešinimas (nuo idėjos ir 
scenarijaus reklaminiam klipui, jo gamybos iki sklaidos TV ir 
internete). 

Meniniai projektai  – bendradarbiaujame su įvairių sričių menininkais, 
įgyvendindami individualius užsakymus (pvz., portretai, 
skulptūros, dovanos įvairiomis progomis ir pan.). 

Fotodizainas  – fotografavimo paslaugos, nuotraukų parinkimas, 
retušavimas, montažas. 

Spaudos darbai  – atsižvelgdami į produkto savybes ir ypatumus, parenkame 
tinkamiausią spausdinimo variantą. 

Konsultacijos: – dizaino, maketavimo klausimais, 
– leidybos projektų valdymo klausimais, 
– parengimo spaudai klausimais, 
– medžiagų parinkimo ir gamybos būdų klausimais. 

Patys esame menininkai, todėl siūlome kūrybos, dizaino, fotodizaino, koncepcijos 
formulavimo paslaugas. Ilgą laiką dirbdami projektų įgyvendinimo srityje, sukaupėme 
daug patirties. Todėl teikiame profesionalias konsultacijas, padedame įgyvendinti 
spausdintinius bei interaktyvius leidybos ir kitus meninius projektus. Glaudžiai 
bendradarbiaujame su spaudos įmonėmis.  

Kviečiame ir Jus veikloje naudoti kūrybiškus sprendimus – padėsime Jums ištiesti 
ranką neribotas galimybes atveriančiam meno pasauliui. Nepamirškite mūsų planuodami 
savo darbus. Mes visada turime originalių idėjų!  

KURKIME DRAUGE! 

Su gražiausiais linkėjimais – 
VšĮ „Sorre“ kolektyvas 


