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PAR MUMS
Mēs esam reklāmas aģentūra ar 20-gadīgu pieredzi vides reklāmas risinājumos. 
Mēs piedāvājam lielu pakalpojumu klāstu iekštelpu un ārpustelpu reklāmas projektiem. 
No izploterētiem burtiem līdz lieliem gaismas logotipiem.

Mūsu profesionāls aprīkojums, materiāli, pieredze un lielais partneru klāsts ļauj 
piedāvāt mūsu klientiem modernus, mūsdienīgus un kvalitatīvus risinājumus, kā arī  
ātrākus izpildes terminus un izdevīgākas cenas.

Mūsu kompānijas galvenās darbības sfēras:

• Reklāmas izgatavošana
• Gaismas dekorāciju izgatavošana 
• Dizaina un maketu izgatavošana
• Dokumentu saskaņošana
• Montāža/demontāža/renovācija

PORTFOLIO PAKALPOJUMI



MŪSU
PAKALPOJUMI ĀRPUSTELPU REKLĀMAS

RISINĀJUMI

Izgatavojam visu!
No gaismas burtiem līdz piloniem –
vienpusēji vai divpusēji, pie sienas 
stiprināti vai brīvi stāvoši.
Gaismas reklāma – ražojam gaismas 
kastes vai atsevišķus gaismas burtus, ar 
LED vai NEON gaismu.
Izdevīgi risinājumu virzīti uz projekta un 
budžeta vajadzībam.

LIELFORMĀTA DRUKA

Mēs piedāvājam plašu drukas servisu. 
Atrādīsim piemērotāku izpildīšanas veidu 
un materiālu īslaicīgai vai īlgstošai 
reklāmas kampaņai.

-Stendi, baneri, plakāti, 
-Logu un grīdu uzlīmes.
-Auto aplīmēšana
-Planšetes un būvtafeles
-Foto-sienas un kanva.
-Poligrāfijas pakalpojumi (vizītkartes, 
skrejlapas, uzlīmes, blanki)

IEKŠTELPU REKLĀMAS RISINĀJUMI

Mēs veidojam dizainu, ražojam un 
montējam lielu iekštelpas reklāmas 
klāstu. No iekštelpu stendiem līdz 
oriģinālai interjera dizaina un reklāmas 
produkcijai. PAR MUMS PORTFOLIO
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PVC baneris vienmēr ir bijis viens no vispieprasītākajiem vides reklāmas risinājumiem. 
Tā priekšrocības ir acīmredzamas – to viegli uzstādīt un apkalpot, tas iztur jebkādus laikapstākļus, 
pat stipru salu un nokrišņus, turklāt ļauj īstenot radošās idejas.

PVC banera īpašības:
• Izturīgs un uzticams PVC materiāls, 550 g/m ².
• Banera izmēram nav ierobežojumu.
• Piemērots izmantošanai telpās un ārā.
• Materiāls ir noturīgs pret temperatūras izmaiņām un nokrišņiem. Piemērots izmantošanai pie 
temperatūras līdz -30° C.
• Drukas izšķirtspēja – 1440 dpi
• Drukājam ar premium kvalitātes noturīgam ECO Solvent tintem

BANERI



BALTIC OPEN 2019
BIJA IZMANTOTI 4600 m2 REKLĀMAS MATERIĀLU

EVENT VIDEO
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https://www.youtube.com/watch?v=xoqCAs7hGZA
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SIETS BANERIS, LAI MASKĒTU ĒKAS REKONSTRUKCIJU
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Gaismas reklāma ideāli piemērota tad, ja nepieciešams nodrošināt diennakts reklāmu un uzmanības piesaistīšanu
Gaismas kastes
Šis ir viens no populārākajiem ārpustelpu reklāmas veidiem, kas ir neaizvietojams, ja nepieciešams radīt krāšņu un 
pamanāmu ārpustelpu vai interjera izkārtni. Gaismas kastu priekšrocības, salīdzinājumā ar citiem reklāmas izkārtņu 
veidiem, ir to ilgais kalpošanas laiks, efektīvā iedarbība uz patērētāju gan dienā, gan naktī, kā arī salīdzinoši nelielās 
izmaksas.

Atkarībā no konstrukcijas un izgaismojuma veida var iedalīt vairākus burtu veidus:
• ar spīdošu virsējo virsmu;
• ar spīdošu virsējo un ar sānu virsmām;
• ar apgaismojumu, kas vērsts uz sienas virsmu;
• ar spīdošo virsējo virsmu un apgaismojumu, kas vērsts uz sienas virsmu;
• telpiski gaismas burti ar atklātām gaismas diodēm.

GAISMAS REKLĀMA
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Mēs zinam cik svarīgs ir tirdzniecības vietas un mājokļa ārejais izskats. 
Īpaši svētku dienas, kad mēs gaidām draugus ciemos un izvēlējamies viņiem dāvanas.

Mūsu dekoratori spējīgi izdomāt un istenot vismaigākas, mīligākas un spilgtākas svētku dekorācijas.
Rotājam ar temātiskiem dekoriem, gaismas burtiem un figūram.
Pie mums iespējams  irēt gasmas dekoru svētku laikiem vai arī pasūtīt savas kompānijas oriģinālo dekoru.

GAISMAS DEKORI

PORTFOLIO NEXT



PORTFOLIO NEXT



Mēs veidojam dizainu, ražojam un montējam lielu iekštelpas reklāmas klāstu. 
No iekštelpu stendiem līdz oriģinālai interjera dizaina un reklāmas produkcijai.

Mēs piedāvājam:
• Sienu, grīdu un griestu dekoratīvie elementi, uzlīmes un pilna apdare
• Iekštelpu gaismas dekors: telpiskie un plakanie burti, plāksnītes, neon zīmes, plakāti, izkārtnes
• Dizaina elementi, skatlogu noformējums
• Tirdzniecības vietu prezentreklāmas plaukti un turētāji

IEKŠTELPU DEKORS
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Izveidot komfortu birojā, mājās, sporta zālē vai pasargāt telpas no saules, un ziņkārīgo acīm un pat aizsargāt 
īpašumu un veselību. Aplīmēšana ar dažādām plēvēm stikla pakešu logus, biroju stikla starpsienas un 
vitrīnas. 

Mēs piedāvājam:
Dekoratīvas (krāsainas, ar perlamutru, rakstu, caurspīdīgas, karbona imitācijas, ādas imitācijas)
Vitrāžu imitācija
Smilšstrūklas un ar "snow frost" efektu
Aizsargājošas
Arhitektūras
Termiskie
Spoguļplēves
Tonējošas plēves

STIKLU APLĪMĒŠANA
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Tiek izmantoti kā izkārtnes, ēkas fasādes rotājums vai reklāmas ziņojums
Burti tiek plaši izmantoti gan āra, gan interjera reklāmā. 
Var izmantot dažādus fontus, krāsas, izmērus un formas, lai dažādotu dekoru. Neapgaismoti burti tiek piestiprināti uz
ēkas sienas vai uz speciāliem turētājiem.
Plakano burtu lielākā priekšrocība ir tas, ka šāda veida ārpustelpu reklāma izmaksā salīdzinoši lēti. 
Materiāla izvēle ir atkarīga no klienta vēlmēm, ekspluatācijas īpatnībām un citiem nosacījumiem.

TELPISKIE UN PLAKANIE BURTI
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Autoaplīmēšana
Viens no pamanāmākajiem un lētākajiem ārpustelpu reklāmas veidiem ir auto uzlīmes, kas ir vienkāršs un 
lēts veids kā mainīt Jūsu automobiļa ārējo izskatu, piešķirt tam individualitāti, maskēt ārējos defektus vai 
pasargāt auto virsbūvi no skrāpējumiem.

Vienas dienas laikā Jūs varat pilnībā pārvērst savu automobili, jo auto uzlīmes ir ļoti vienkārši izmantot. 
Ticiet mums – auto uzlīmes noteikti nepaliks bez ievērības! Vienkārši atrodiet piemērotu attēlu un atsūtiet to 
mums. Jūs varat izvēlēties attēlu savai auto uzlīmei no mūsu attēlu galerijas.

Auto uzlīmju īpašības:
• Auto uzlīmēm var būt jebkāds izmērs;
• Uzlīmju veidošanā mēs izmantojam plotertehniku, kas palīdz akurāti izgriezt nepieciešamos attēlus vai 
burtus;
• Druka tiek veikta, izmantojot mūsdienīgo aprīkojumu Roland 640i;

AUTO APLĪMĒŠANA
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Biznesa, tirdzniecības centriem, biroju ēkām, sporta arēnām un degvielas uzpildes stacijām, kā arī cita profila ēkām to 
īrnieku un pasākumu informācijai izmanto pilonus. 
Piloniem ir dažādas formas un izmēri, tomēr tie visi ir sarežģīti gan izgatavošanā, gan projektēšanā. Tā kā veicam arī
pilonu saskaņošanu pašvaldībās, tehniskajam projektam jābūt nevainojamam. 
Pilonu būve ietver gan rakšanas, gan betonēšanas darbus, kā arī visnotaļ nopietnu metāla konstrukciju veidošanu, kurām
jāiztur mainīgie un brīžiem pat ļoti skarbie laika apstākļi un laika zobs. 
Piloni mēdz būt arī dažādi izgaismoti un papildināti ar diožu ekrāniem un citām augstākajām tehnoloģijām.

PILONI UN STENDI
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Mēs piedāvājam plašu drukas servisu. Atrādīsim piemērotāku izpildīšanas veidu un materiālu īslaicīgai vai
īlgstošai reklāmas kampaņai.
Kā arī piedāvājam lieliskas cenas, sadarbības nosacījumus un ātrus izpildes termiņus.

• BANERI, ROLL-UP, TEKSTĪLS, MESH-SIETS. Druka un apstrāde – no 4,20 €/m2

• ROLL-UP KONSTRUKCIJAS AR DRUKU 85*200 – no 42,00 €/gab.

• PLAKĀTI, AFIŠAS – no 3,80 €/A0

• LOGU UN GRĪDU UZLĪMES – no 7,00 €/m2

• PLOTTERĒŠANA + PLĒVE – no 7,00 €/m2

• AUTO APLĪMĒŠANA – no 6,00 €/m2

• PLANŠETES UN BŪVTAFELES – no 20,00 €

• VISA VEIDA UN IZMĒRA UZLĪMES – no 7,00 €/m2

• GATAVIE CLIC-TIPA RĀMJI 25mm – 25,26 €/A2; 37,56 €/A1

• FOTO-SIENAS, KANVAS, IZSTĀŽU STENDI UN REKLAMAS MATERIĀLI

• POLIGRĀFIJAS PAKALPOJUMI (bukleti, skrējlapas, ielūgumi un tt.)

• VIZĪTKARTES ABPUSĒJAS – no 12,00 €/100 gab.

• T-KREKLU APDRUKA LĪDZ A4 – no 10,44 €/gab.

• KRŪZĪŠU APDRUKA – no 6,00 €/gab.

LIELFORMĀTA DRUKA, POLIGRĀFIJA UN SUVENĪRU APDRUKA
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Jana Kartopolova

+371 26630303

jana@prosign.lv

KLIENTU APKALPOŠANAS 
SPECIĀLISTE

PORTFOLIO

PROJEKTU 
MENEDŽERIS

Briņģu iela 9,
Rīga,LV-1058,

Latvija.

Nikita Tkačenko

+371 2633 1007

nikita@prosign.lv

mailto:nikita@prosign.lv
https://goo.gl/maps/rm4uo4hqLV1HU7kx9
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