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FITS.ME
Virtuaalsete proovikabiinide disain paljudele 
tuntud kaubamärkidele: Adidas, Hugo Boss, 
Bonobos, Dunhill, Otto, Park&Bond, Thomas 
Pink, Zegna jt.

Tootedisain laiemas tähenduses, firmastiil, 
trükised, veebilehed, whitepaper-id, 
reklaamid, bännerid, infograafika.



TURBLISS
Veebilahenduse kontseptsioon, kujundus ja 
teostus; digireklaamid



TALLINNA TELEVISIOON
Logo ja stiili ühisloome, reklaam- ja muud materjalid, 
veebilahenduse kontseptsioon, kujundus ja teostus



PALMSE MÕIS
Veebilahenduse kontseptsioon, kujundus ja 
teostus; digireklaamid



ADMIRAL KASIINO
Veebilahenduse kontseptsioon, kujundus, teostus; 
trükireklaamid



EUROOPA 
KULTUURILINNAD EESTIS
Logo, organisatsiooni stiil, trükised, veebilahenduse 
kontseptsioon, kujundus ja teostus



RANNAMÕISA 
AIASALONG
Uus veebilahenduse kontseptsioon, kujundus ja 
teostus, orienteeritusega tootekataloogile



ATTELA ADVOKAADIBÜROO
Logo ja firmastiil; veebilahenduse kontseptsioon, 
kujundus ja teostus



EESTI KEEMIATÖÖSTUSE LIIT
Logo ja stiil; veebilahenduse kontseptsioon, kujundus ja 
teostus, reklaammaterjalid



KIILI KORTERMAJA
Logo, veebilahenduse kontseptsioon, 
kujundus ja teostus; 3D jooniste ja 2D plaanide 
stiliseerimine



KUHU ME JÕUDNUD OLEME: 

Juku-Kalle Raid võttis õnneks astrofüüsik Ene Ergma, et rääkida vägagi maistest asjadest. Nagu näiteks 
rahulolu riigiga.
Ene Ergma, aastavahetuseni on umbes paar päeva... Sel aastal on olnud kapaga rahulolematust.

2011. aasta oli kindlasti väga pingutav. Ja raske. Paljudele just majanduslikult. Ja eks inimesed on ka ise oma 
elus igasuguseid otsuseid teinud. Mina mõtlen alati niisuguse talurahva mõistusega, et ise sa ju oma elu elad 
ja otsustad – kui ei juhtu just mingit õnnetust. Ja nii on ka see, et loomulikult võid ise võtta laenu, aga sul tuleb 
see võlg tagasi maksta. Laenuga peab tegema tarku asju. Ma arvan, et me olime natuke liiga vasikad, kes 
lastakse varakult karjaaeda. Ja pangad olid väga meelitavad: „Tulge, Tulge!“ Mulle isegi helistati koju, et tule, 
võta veel laenu.

Ja sina võtsid.

Mina võtsin laenu, aga ma kalkuleerisin päris täpselt, kuidas ma selle saan tagastatud ja mul ei ole enam laenu. 
Ma olen kaks korda võtnud, ükskord sellepärast, et ei olnud võimalik isegi korterit korda teha, ja teine kord, kui 
ostsin endale natuke suurema korteri, sest ma olen vanamoeline inimene ja mul on väga palju raamatuid.

Ma tean omast käest, et need võtavad ruumi.
Aga mulle meeldivad raamatud.

Talupoja mõistusega akadeemik Ene Ergma, aga kuidas inimesed tunnevad ennast selles riigis, kus – piltlikult 
öeldes – on sinu käes vasar? Statistika ja inimlik kuvand ei saa alati kokku.

Loomulikult, need ei saa iialgi kokku, kui me võtame kõike seda 1,3 miljonit inimest. Kõik nad on ju erinevas 
situatsioonis. Meil on 1,3 miljonit Eestit ja see tähendab seda, et kindlasti on kohti, kus inimesed on jäänud 
väga keerulisse olukorda. Minu arust on üks suur klass üksikud pensionärid. Kui pensionärid on kahekesi, on 
neil ikka natuke parem... Ja kindlasti on karm elu ka paljulapselistel peredel. Ja me peame meeles pidama, et 
lihtne ning vähest haridust nõudev töö on juba ammu ära kapanud kaugele maale. Näiteks tekstiilitööstus, 
masstööstus. Mõelge, millises maailma otsas neid asju nüüd tehakse.

LÄÄNE-HARJU KOOSTÖÖKOGU
Logo ja organisatsiooni stiil, veebilahenduse kontseptsioon, 
kujundus ja teostus



KOHILA SPORDIHALL
Veebilehe kontseptsioon, kujundus ja teostus



HARMONIFI
Logo parendamine, tootedisainiga seonduv, veebilahendus ja 
-pood, pakendid, trüki- ja digireklaamid, orienteeritusega USA 
kesk-lääne turule



HARMONIFI
Uus, Euroopa turule suunatud stiil: pakend, veebilahendus, 
reklaammaterjalid



PILDILABOR
Veebilahenduse kontseptsioon, kujundus ja teostus



SUBTITLING ESTONIA
Veebilehe kontseptsioon, kujundus ja teostus



RAKVERE LINNUS
Veebilahenduse kontseptsioon, kujundus ja teostus



STEINBERG & BRAUER
Stiil, veebilahenduse kontseptsioon, kujundus ja 
teostus, trükised, sotsiaalmeedia kampaaniad



PALGAINFO AGENTUUR
Stiil, veebilahenduse, andmebaasi ja veebiküsimustiku 
veebilahenduse kontseptsioon, kujundus ja teostus, 
“Palgainfo Trendid” ajakiri, konverentside materjalid, 
sotsiaalmeedia sihtgrupipõhised reklaamid, aruanded



VÕRU KREUZWALDI KOOL
Stiil, esindusmaterjalid, veebilahenduse kontseptsioon, 
kujundus ja teostus
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