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IEVADS

Mūsu uzņēmuma misija ir radīt jaunus mājokļus Ventspils 
pilsētā, vienlaicīgi saglabājot un izceļot kultūrvēsturiskās 
vēr�bas.

Šobrīd mūsu svarīgākais projekts ir jauna daudzdzīvokļu 
dzīvojamo ēku  kompleksa projektēšana un celtniecība 
Ūdens ielā 6, Ventspilī.

Šajā projektā plānojam iekļaut ilgtspējīgus arhitektūras 
risinājumus ar mūsdienu progresīvām tehnoloģijām un 
materiāliem, kas padarīs nelielo ēku kompleksu par labu 
piemēru nākamajiem a�s�bas projek�em Ventspils 
vecpilsētā.
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LOGO 4

Ievads

Logo ‘Ventmalas Māja’ ir veidots paturot prātā 
uzņēmuma, projekta un koncepta vēr�bas. Šī salīdzinoši 
mazā, taču spēcīgā emblēma, sevī atspoguļo projekta 
stabilitā�, spēku un ūdens klātbūtni. 

Tā kā projekts �ek īstenots �eši pašā ostmalā, tad logo, 
kurā �ek ietverts enkura elements, liek novērtēt 
auten�sko vidi, kā arī ļauj paļau�es uz projekta ilgnoturību 
un uz�camību.

Apaļās logo formas, liecina par mūsdienīgumu un 
dinamiskumu. Tajā pat laikā, spicais ‘V’ veida enkurs, 
norāda gan uz piederību Ventas upei, gan arī uz spēcīgo 
spēju neizkus�nāmi  un ilglaicīgi atras�es vienā vietā.

LOGO



Definējums

LOGO 5

Logo  �ek nodefinēts vado�es pēc zelta 
griezuma a�ecībām un parametriem. Tas 
sastāv no dažādu izmēru apļiem, kuri ir 
savstarpējā 1:1618 a�ecībā. Šādā veidā 
�ek panākts estē�kas efekts un ikvienam, 
kurš saskarsies ar ‘Ventmalas Māja’ 

logo�pu, būs ēr� un baudāmi to uztvert. 

LOGO



Definējums

LOGO 6

Lai logo būtu skaidri saredzams dažādos 
mārke�nga materiālos, ir nepieciešams 
nodefinēt arī brīvo vietu apkārt logo�pam. 
Šajā gadījumā, brīvās vietas definēšanai 
�ek izmantots ‘M’ burts no vārda ‘Mājas’. 
‘M’ burts �ek ver�kāli novietots visās 

logo�pa pusēs.

LOGO



Izmēri

LOGO 7

Lai logo būtu labi saskatāms gan uz ekrāna, gan printētā 
formā, ir nepieciešams ievērot konkrētus minimālos 
logo�pa izmērus, kurus nav ieteicams pārkāpt.

Printēts logo drīkst parādī�es uz mārke�nga materiāliem 
ne mazāks par 30mm platumā. Šādi �ek nodrošināta 
viegla logo uztvere. Digitālā formā šis izmērs ir 150 pixeļi, 
taču var mainī�es atšķirībā no ekrāna izšķirtspējas un ir 
objek�vi jāizsver logo lietotājam  

30 mm 150 px

LOGO



Pielietojums

LOGO 8

‘Ventmalas Māja’ logo ir 
pieejams četrās versijās, no 
kurām lietotājam ir iespēja 
izvēlē�es vispiemērotāko 

a�ecīgajā situācijā.

Šīs opcijas sevī ietver 
logo�pa pildīto un tukšo 
versiju, kā arī kombināciju 
starp zīmola pamatkrāsām.

LOGO



Pielietojums

LOGO 9

Logo lietošanā ir nepieciešams apzinā�es arī 
dažādus nevēlamus lietošanas veidus. Zemāk 
iespējams apska�t neparadzētās logo 
modifikācijas:

1. Logo neproporcionāla palielināšana vai 
samazināšana.

2. Pašrocīga fontu atdarīnāšana.

3. Neparedzētu krāsu izmantošana.

4. Logo esošo elementu sagrozīšana.

5. Logo aizklāšana ar tekstu vai dizaina 
elemen�em.

6. Neparedzētu s�lizētu efektu izmantošana.

8. Logo ierāmēšana.

9. Logo izmantošana šablonu izveidē.

7. Logo novietošana virs atsevišķi stāvošiem 
dizaina elemen�em.

VENTMALAS
MĀJA

LOGO



Krāsas

Gan logo pildītā, gan tukšā versija �ek 
lietota trīs krāsu toņos. Printētos 
dokumentos �ek dota priekšroka 
melnas krāsas logo versijai, kas paredz 
eleganta un vienkārša tēla iespaidu.

Pelēkas krāsas logo �ek izmantots 
specifiskās situācijās, kad logo�pu 
izcelt nav nepieciešams. Pelēkas 
krāsas logo�ps neveido izteiktu 
kontrastu ar pārējiem objek�em 
mārke�nga materiālos, tādējādi ļaujot 
�em labāk izcel�es.

Baltas krāsas logo�ps visbiežāk �ek 
izmantots digitālā formātā. Tas lieliski 
kontrastē uz tumša vai krāsaina fona, 
kā arī izceļas lietojot to virs fotoa�ēla.

LOGO 10
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Krāsas

LOGO 11

Logo�pam atļauts izmantot  
arī caurspīdīguma efektu. 
Neatkarīgi no logo krāsas, 
logo�pam drīkst pielāgot 
opacity, izmantojot 25% 
soli. A�ecīgi logo 
caurredzamība drīkst būt 

100%, 75%, 50%, un 25%.  

Kā jau iepriekš minēts, 
baltas krāsas logo�pu 
atļauts izmantot arī uz 
fotoa�ēliem. Pirms tam, 
logo�pa lietotājam ir 
jāpārliecinās par tā skaidru 

saredzamību.

LOGO



Dokumentos

LOGO 12

Mel esse accumsan te. Idque dicit moles�ae in eos. Aliquam urbanitas sea te. Ne sea audiam fabulas 
voluptaria, est case persius repudiare ei. Nisl porro offendit ei vel, te est eirmod la�ne abhorreant, ius 
facilisis theophrastus id. At vim case erudi�. Ex mei accumsan delectus accusata, ut ludus vivendo 
nam.

Nam omnes omi�antur ea, his an exerci lobor�s, agam nobis appellantur qui ex. Aperiri laboramus effi-
ciantur ad eos. Sea equidem praesent ea, �meam ever�tur an cum. Vim eu agam periculis principes, 
saepe integre mandamus ut pro, in est viris verear.

His debet dicam ancillae ut. Mei at e�am animal senten�ae. Delectus moles�ae has ne, mea eius com-
modo volumus in, persius deleni� assueverit per ad. Erat euripidis ad vis, id vis deleni� adolescens 
omi�antur. Vidit regione mei et, an facilisis conceptam vim, vis te posse feugiat. Case labores delectus 
eos an, eam lorem civibus ullamcorper in.

Deserunt dissen�et theophrastus ei vel. Sea et partem iudicabit scripserit, ei qui habemus accumsan, 
mel convenire explicari ad. Est no offendit prodesset. Nam illud erant signiferumque an, fabulas inveni-
re moles�ae et pro. An eum debet electram, at labores inciderint vis. An his brute dicit errem, quas 
atomorum elaboraret in sea, sit te scripta alterum. Ea meis noster invidunt est, his minim labore at, 
idque tollit accusamus mea ad.

Consul essent ius ut. Alii prompta elaboraret no sea. Sit posse minim ei. Ei cum virtute lucilius.

Sit eu ever� vocent, vix at errem ponderum convenire, ea prompta an�opam interpretaris pri. Nam ei 
ceteros indoctum adolescens, tale temporibus mea eu. Quis facilisis usu ei, nec in esse laboramus 
intellegam, qui ut saperet veritus. Ut quas doming perfecto usu, in dicit deseruisse scribentur duo, ad 
sed falli detraxit repudiare. Viris quaerendum has te, nam velit possim neglegentur no, equidem 
impedit assen�or vix ad. Per albucius conceptam id.

Ea usu erroribus imperdiet volupta�bus, graeci volumus ut duo. Quando dolorum vim at. Sea aeterno 
legendos quaes�o ea, enim mediocrem scribentur et eos, sale erudi� sea ne. Mollis probatus qui in.

Nec nusquam par�endo ut, sea ne torquatos dissen�as. Ei enim doctus maluisset mei. Vis meis verear 
eu. Ex ta�on dolorem deleni� pri, eos stet omnesque ex. Id iusto consul perfecto cum. Eos cu dicant 
partem, mollis convenire reformidans eam an.

Mel novum �bique et, no putent ponderum sed. Ut op�on laoreet argumentum per, est audire corpo-
ra argumentum eu. U�nam melius no quo, vel ei illum aliquam men�tum, cu posse novum liber mea. 
Labores insolens perpetua has ea, iuvaret salutatus usu ei. Id nostrud laboramus persecu� eum. Opor-
teat deserunt reprehendunt ad eam, elit fierent dignissim at pro, te sed vitae nonumy.

Et vix malis periculis gloriatur, vocent vituperatoribus ad eos. Eam ex semper aperiri, et sea consul 
op�on euismod. Eum ut elit repudiare, cu sed solet dolore malorum. Clita omnium et usu, duo ei volu-
mus prodesset.

Spencer Pearson

Situācijās, kur logo�pu ir nepeiciešams lietot dokumentos, ir 
svarīgi atcerē�es logo�pa iezīmies un lietojamības principus. 
Kā jau minēts iepriekš krāsu un lietojamības sadaļās, logo�pam 
ir konkrē� pielietošanas mērķi, aizliegumi un prasības. 
Visbū�skāk ir atcerē�es logo�pu lietot atļautajās krāsu 
variācijās, kā arī neaizklāt to ar ci�em dizaina objek�em, vai 
lietot pāri tekstam.

Neatkarīgi no dokumenta formas, logo�pu ir nepieciešams 
izmantot, to centrējot a�ecībā pret pārējiem dokumenta 
parametriem (malām). Tādā veidā �ek saglabātas 
nepieciešamās proporcijas un balanss formā, ko sniedz 
logo�pa centriskās iezīmes.

LOGO



Primārā

RAKSTĪBA 13

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 $€,.!?

Calibri Family
Raks�bai, tāpat kā logo�pam, 
�ek piešķirta liela nozīme tēla 
veidošanā. Kā primārais 
korpora�vā dizaina fonts, �ek 

izmantots Calibri.  

Lai gan ir atļauts izmantot visus 
Calibri fonta veidus, priekšroka 
tekstos �ek dota Calibri Light, un 

Calibri Regular fonta veidiem.

Calibri ir burtveidols, kuru 2004. 
gadā  priekš Microso� izveidoja 
nīderlandiešu dizaineris Lucas de 
Groot. Tas ir brīvi pieejams 
visiem Microso� Windows 
lietotājiem, līdz ar to sniedzot ne 
�kai estē�sku nozīmi, bet arī 

ēr�bu korpora�vā vidē.

RAKSTĪBA



Sekundārā

RAKSTĪBA 14

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 $€,.!?

Georgia Family
Kā sekundārais ‘Ventmalas Māja’ 
fonts, �ek izvēlēts Georgia 
Family. Šis fonts, lai gan re� 
izmantots, ir izsmalcināts un 
sniedz tēlam ilgstpējīgu un 

kvalita�vu izskatu.  

Šo burtveidolu Microso� 
vajadzībām 1993. gadā izveidoja 
britu �pogrāfijas dizaineris 
Ma�hew Carter. Tāpat kā Calibri, 
arī Georgia fonts ir brīvi pieejams 
visiem Microso� Windows 
lietotājiem. Šo burtveidolu 
nepieciešams izmantot izteik� 
formālos tekstos, jeb kā akcentu 

tekstu virsrakstos.

RAKSTĪBA



Teksts

RAKSTĪBA 15

Vieno�bu korpora�vajā dizainā nosaka ne �kai 
burtveidola veids, bet arī tas, kā �ek veido� paragrāfi, un 
kā teksts a�ēlojas printētā un digitālā formā.

Tekstam jābūt izlīdzinātam no abām malām, situācijās 
kad tas ir iespējams.

Teksta līniju atstarpes ir 1.15 visās standarta situācijās.

Tekstam drukātā formātā, pirmo rindu paragrāfā 
nepieciešams atdalīt ar atstarpi. Tekstam digitālā 
formātā jāvadās pēc formalitātes a�ecīgajā situācijā.

Teksts Georgia burtveidolā nedrīkst parādī�es mazāks 
kā Calibri, ja �e vienuviet lieto� kopā.

Calibri uz ekrāna nedrīkst parādī�es mazākā izmērā, kā 
8pt digitālā un 9pt printētā formātā.

Georgia uz ekrāna nedrīkst parādī�es mazākā izmērā, 
kā 10pt digitālā un 11pt printētā formātā.

On screen:

Printed:

Calibri
8 pt

9 pt

10 pt

11 pt

Georgia

RAKSTĪBA



Primārās

KRĀSAS 16

Black Water Fog on the Water Silver Boat Sailor’s Cap

R
G
B

H
S
B

C
M
Y
K

WEB

Pantone

Pantone

0
0
0

0
0
0

75%
68%
67%
90%

000000

Black 6 C

Black 6 U

255
255
255

0
0

100%

0%
0%
0%
0%

ffffff

7541 C

7541 U

147
149
152

216°
3%

59%

0%
0%
0%

50%

939598

423 C

Cool Gray 8 C

25
92

138

203°
81%
54%

93%
65%
24%
7%

195c8a

294 C

294 U

‘Ventmalas Māja’ primārās krāsas sastāv no 
četriem krāsu toņiem - melna, balta, pelēka un 
zila. Šīs krāsas procentuāli web vidē ir jāizvēlās 
biežāk kā sekundārās krāsas. Drukātā formātā 
(dokumentos) vēlāms izvēlē�es askē�skākas 
krāsas - melnu un pelēku. 

Tāpat kā logo�pu, arī primārās krāsas atļauts 
izmantot pielāgojot tām caurspīdīguma efektu 
ar 25% soli. Šādu efektu vēlams izmantot �kai 
detaļās web vidē vai mārke�nga materiālos.

KRĀSAS



Sekundārās

KRĀSAS 17

Stormy Sea Laguna at Night Clear Sky Sparkling Amber
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S
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Pantone

Pantone

26
50
66

203°
60%
25%

90%
71%
51%
49%

1a3242

296 C

529 C

39
60

123

224°
68%
48%

99%
90%
22%
8%

273c7b

648 C

648 U

106
170
220

206°
51%
86%

56%
20%
0%
0%

6aaadc

284 C

284 U

216
156
46

38°
78%
84%

15%
40%
96%
1%

d89c2e`

157 C

157 U

‘Ventmalas Māja’ sekundārās krāsas papildina 
krāsu pale� ar četriem toņiem no kuriem trīs ir 
zilas krāsas toņi un viena ir dzeltenā akcenta 
krāsa.

Šīs krāsas nepieciešams lietot retāk, tādējādi 
akcentējot konkrētus objektus mārke�nga 
materiālos un web vidē. Nepieciešamības 
gadījumā, arī šīm krāsām atļauts pielāgot 
caurspīdīguma efektu ar soli 25%.

KRĀSAS



ATTĒLI 18

A�ēlu pielietojuma principos 
nepieciešams ievērot a�ēlu 
izšķirtspēju un estē�sko 
kvalitā�. Katram fotoa�ēlām ir 
jāatbilst kopējam ‘Ventmalas 
Māja’ tēlam, kas saistās ar 
piekras�, ūdeni, kuģniecību, 

ostu un Ventspili.

A�ēli nedrīkst būt ar pārāk lielu 
ekspozīciju, contrastu vai 
piesā�nājumu. Tiem jābūt 
proporcionāliem gan savā  
kompozīcijā, gan a�ecībā pret 
ci�em objek�em mārke�nga 

materiālos.  

Pielietojums
ATTĒLI



Abstrak�e

Abstrakciju a�ēlos var veidot dizaineris, jeb tā var veido�es 
fotoa�ēla kompozīcijas rezultātā. Neatkarīgi no gadījuma, 
fotoa�ēliem ir jāspēj iznest un papildīnāt uzņēmuma 
‘Ventmalas Māja’ tēlu.

Abstraktos a�ēlus vislabāk izmantot, lai radītu 
minimālis�sku un askē�sku sajūtu. Tos var pielietot kā 
piesaistošu fonu gadījumos, kad uzskatāmi ir jāizceļ 
uzņēmuma logo�ps.

ATTĒLI 19
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Vizītkartes

85 mm 85 mm

50
 m

m
50

 m
m

‘Ventmalas Māja’ vizītkartes ir 
iespējams izveidot vado�es pēc 
diviem šabloniem. Pirmais 
(tumšais) vizītkartes veids �ek 
noteikts kā primārais. Tumši zilā 
krāsa norāda uz stabilitā�, 
drošību un viedumu, kuru 
nepieciešams paust uzņēmuma 

klien�em. 

Otrais (baltais) vizītkartes veids 
ir sekundārs. Atšķirīgs dizains 
ļauj pielāgot vizītkartes 
uzņēmumā esošajiem 
departamen�em, jeb kalpo kā 
sekundāra dizaina opcija, ja 
iepriekšējā versija šķiet 

novecojusi.

BIZNESA FORMAS 20
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Veidlapas Paraugs

BIZNESA FORMAS 21

Mel esse accumsan te.

Nam omnes omi�antur ea, his an exerci lobor�s, agam nobis appellantur qui ex. Aperiri laboramus effici-
antur ad eos. Sea equidem praesent ea, �meam ever�tur an cum. Vim eu agam periculis principes, 
saepe integre mandamus ut pro, in est viris verear.

His debet dicam ancillae ut. Mei at e�am animal senten�ae. Delectus moles�ae has ne, mea eius com-
modo volumus in, persius deleni� assueverit per ad. Erat euripidis ad vis, id vis deleni� adolescens omit-
tantur. Vidit regione mei et, an facilisis conceptam vim, vis te posse feugiat. Case labores delectus eos an, 
eam lorem civibus ullamcorper in.

Deserunt dissen�et theophrastus ei vel. Sea et partem iudicabit scripserit, ei qui habemus accumsan, 
mel convenire explicari ad. Est no offendit prodesset. Nam illud erant signiferumque an, fabulas invenire 
moles�ae et pro. An eum debet electram, at labores inciderint vis. An his brute dicit errem, quas atomo-
rum elaboraret in sea, sit te scripta alterum. Ea meis noster invidunt est, his minim labore at, idque tollit 
accusamus mea ad.

Consul essent ius ut. Alii prompta elaboraret no sea. Sit posse minim ei. Ei cum virtute lucilius.

Sit eu ever� vocent, vix at errem ponderum convenire, ea prompta an�opam interpretaris pri. Nam ei 
ceteros indoctum adolescens, tale temporibus mea eu. Quis facilisis usu ei, nec in esse laboramus intel-
legam, qui ut saperet veritus. Ut quas doming perfecto usu, in dicit deseruisse scribentur duo, ad sed falli 
detraxit repudiare. Viris quaerendum has te, nam velit possim neglegentur no, equidem impedit assen-
�or vix ad. Per albucius conceptam id.

Ea usu erroribus imperdiet volupta�bus, graeci volumus ut duo. Quando dolorum vim at. Sea aeterno 
legendos quaes�o ea, enim mediocrem scribentur et eos, sale erudi� sea ne. Mollis probatus qui in.

Nec nusquam par�endo ut, sea ne torquatos dissen�as. Ei enim doctus maluisset mei. Vis meis verear 
eu. Ex ta�on dolorem deleni� pri, eos stet omnesque ex. Id iusto consul perfecto cum. Eos cu dicant 
partem, mollis convenire reformidans eam an.

Spencer Pearson

Vārds Uzvārds
Ūdens iela 15, 2 stāvs

Ventspils, LV-3601
2017. gada 1. Janvāris

Biroja adrese: Ūdens iela 15, 2 stāvs, Ventspils, LV-3601; Juridiskā adrese: Užavas iela 8-1, Ventspils, LV- 3601; Vien. reģ. Nr. 
41203058564; Banka: SEB BANKA AS, Konts: LV69UNLA0050024199654

SIA “Ventmalas māja”

Saņēmēja Vārds Uzvārds
Amats
Uzņēmums
Ielas adrese
Pilsēta, Pasta indekss

25 mm 25 mm

40
 m

m
25

 m
m

Veidlapas parauga mērķis ir saglabāt konsistentu un 
punktuālu vidi formālos dokumentos, tajā pat laikā 
nodrošinot nemainīgu ‘Ventmalas Māja’ tēlu. Lai 
uzņēmuma tēls paliktu ieturēts, ir nepieciešams ievērot 

dažādus kritērijus veidojot a�ecīgos dokumentus.

Logo�ps visās veidlapās un vēstulēs �ek centrēts lapas 
header zonā. Šī zona ir 40 mm plata sākot no lapas 
augšējās malas. Teksta zonas atstarpes no katras sānu 
malas, kā arī no apakšdaļas ir 25 mm. Dokumenta footer 
zonu atdala uzņēmuma simbols, zem kura norādī� 

uzņēmuma rekvizī�. 

Lai gan krāsas dokumentos drīkst variēt, logo�pu un 
rekvizītus ir ieteicams lietot  melnā, jeb iepriekš 

norādītajā pelēkajā krāsā.

BIZNESA FORMAS



Power Point Paraugs
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SATURS 1

PAŠĀ PILSĒTAS SIRDĪ - OSTMALĀ

PROJEKTS 2

Pilsētā, kurā pēdējo desmitu gadu laikā top vērienīgi, mākslinieciski augst-
vēr�gi un ilgtspējīgi projek�, ir pienācis laiks realizēt to, kas sen jau iederētos 

pilsētas mūsdienu apbūvē – jauns dzīvokļu ēku projekts.

Projekta novietne ir Ostmalā -  vietā, kur pilsēta ir sākusies, vieta kas ir bijusi 
par pamatu pilsētas izaugsmei. Pilsētas sirds un motors.

DZĪVOKĻU MĀJU PROJEKTS VENTSPILĪ

PROJEKTS 2

Iecerētā jaunā ēku kompleksa novietne ir �ešā Ostas ielas promenādes 
tuvumā, līdz ar to jauno ēku būvapjomi fak�ski veidos nozīmīgu Ventspils 
pilsētas vēsturiskā centra apbūves ansambļa objektu. Op�māls risinājums, 
projekta veidotāju ska�jumā,  ir vienots un līdzsvarots  vēsturiskās  un 
plānotās apbūves komplekss, vienlaicīgi nodrošinot jaunā būvapjoma 

vizuālās atšķirības,  piešķirot Vecpilsētai laikme�gas iezīmes.

Power Point prezentācijai, 
tāpat kā parējiem mārke�ng 
materiāliem, ir jānodrošina 
precīzu un nemainīgu 
uzņēmuma tēla veidolu. 
Prezentācijas izmēri �ek 
veido� a�ecībā 16:9 kas ir 
paredzē� lielākajai daļai 
platekrānu. Par prezentācijas 
fonu �ek izvēlēta kāda no 
pamatkrāsām, taču vēlams 
izvairī�es no ‘Ventmalas 

Māja’ melnā toņa.

BIZNESA FORMAS



Prezentreklāma �ek lietota uzņēmuma 
mārketēšanas nolūkos un var izpaus�es 
dažādās formās. Galvenokārt kā 
prezentreklāma �ek lietotas dažādi 
biroja piederumi, atslēgu piekariņi, 
krūzes un ci� suvenīri.

Prezentreklāmai ir jābūt ‘Ventmalas 
Māja’ raksturīgajās krāsās. Uz jebkāda 
veida suvenīriem ir nepieciešams 
norādīt logo pilno, vai nepilno versiju 
(teksts vai simbols).

PREZENTREKLĀMA
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NOSLĒGUMS
Dizaina vadlīnijās sniegtā informācija ir domāta gan 
uzņēmuma darbiniekiem, gan trešajām personām, kuras 
iesais�tas projekta izstrādē, pārdošanas procesā vai 
mārke�nga materiālu sagatavošanā.

Materiālu aizliegts kopēt vai izmantot komerciālos 
nolūkos. Uzņēmuma ‘Ventmalas Māja’ korpora�vā dizaina 
vadlīnias (Brand Book) ir pilnā uzņēmuma īpašumā un tā 
modificēšana ir atļauta �kai uzņēmumu pārstāvošām 
personām.

Ja ir radušās neskaidrībs, kuras nav norādītas dizaina 
vadlīnijās, jeb a�ecīgā situācija pieprasa iepriekš 
nenodefinētu objektu, krāsu, burtveidolu lietošanu, 
nepieciešams sazinā�es ar mārke�nga direktoru, jeb 
konkrētā projekta vadītāju.

info@ventmalasmaja.lv


