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Kontseptsioon
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„Eesti ühiskond vajab 
meisterlikke ja praktiliste 
oskustega inimesi!“

Me ei ole rahul mainega, mis on oskustööl täna ja me 
kavatseme seda muuta.

Selleks peame muutma enda mainet, et olla eestvedaja  
ja koos sellega muuta ka Eesti kutsehariduse mainet.  
Me peame endale ehitama ühtse, selge, kaasaegse, 
tulevikku vaatava identiteedi, mis peegeldab meie 
ambitsiooni ja teeb meid silmatorkavaks, meeldejäävaks, 
huvitavaks ja ligitõmbavaks.
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Kõrgema 
mainega 
kool

= =
Rohkem
motiveeritud 
õppijaid

Kõrgema 
mainega 
tegijad
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Meie nimi

Rütmikas ja nooruslik, 
silmatorkav ja meeldejääv.

Rakendus, mitte kutse. 
Anname kutseharidusele uue 
kvaliteedi, tähenduse ja kõla.

Rahvusvaheliselt levinud ja 
selgelt mõistetav. Me ei peaks 
jääma Tartu- või Lõuna-Eesti 
keskseks. Me kõneleme kogu Eesti 
inimestega, eelkõige noortega. 
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Meie hüüdlause

Õpi end vabaks
Ei ole vahet, kas sa tuled otse üldhariduskoolist või oled 
võtnud aastaid hoogu, et oma unistusi täita. VOCO 
aitab sul leida endas oskused ja julguse teha just seda, 
mida sina tahad. Siin on sul vabadus avastada, eksida, 
valida ja areneda. VOCOs õpid sa end vabaks. 
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„Tugev mõistus ja 
osavad käed avavad 
sulle kõik uksed.“

VOCO annab õpilastele oskuse näha ja julguse teha. 

VOCO toob kokku tarkuse ja oskuse ning hoiab 
rakendusliku hariduse lippu kõrgel. Siin õpitakse oma 
andeid targalt rakendama ja saadakse nõutud meistriks 
kogu maailmas. VOCO eesmärk on vormida oma 
õpilastest inimesed, kes näevad oma elus võimalusi ja 
oskavad neid võimalusi ellu viia.

Meie lugu
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Meie 
missioon 
on kindel.

Meie 
visioon  
on vajalik.

Me peame muutma Eesti 
kutsehariduse mainet ja 
tõstma oskustöö väärtust 
ühiskonna silmis.

Luua tööjõuturg, kus meisterlikke, 
praktiliste oskustega inimesi 
hinnataks võrdselt teiste elu- ja 
ärivaldkondade spetsialistidega.

Missioon-visioon
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Mõjutajad

Tööjõuturg

Eakaaslased ja pere

Õppijad

Oskajad, kes soovivad  
paremaks saada

Noored, kes otsivad  
endale väljundit

Me räägime kahe erineva sihtrühmaga

Sihtrühmad
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VOCO sõnum oskajatele 

Me loome teile parima 
keskkonna oma oskuste 
arendamiseks ja piiride 
katsetamiseks.

Teeme oskajad meistriks.

VOCO sõnum noortele 

Sina oled oma loo 
peategelane.

SINA õpid 
SINU anded
SINU saavutused
SINU unistused
SINU tulevik

VOCO sõnum tööjõuturule 

Meid huvitavad teie 
vajadused ja huvid. 

Loome koos turule just 
sellise tööjõu, mida on 
sektoril vaja.

VOCO sõnum pereliikmetele 

Kutseharidus ei ole enam 
see, mis teie ajal. See on 
maailmatasemel haridus.

Me motiveerime ja leiame teie 
lapse oskused ja unistused.

Iga sihtrühma seas tuleb rakendusliku 
hariduse mainet tõsta

Sõnum
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Me oleme oma ala meistrid. 

Enesekindlad, konkreetsed, vabad ja teame, mida me räägime.

VOCO on enesekindel, 
konkreetne ja räägib 
alati asjalikku juttu läbi 
enesekindla kerguse ja 
huumori.

VOCO pakutav 
haridus on 
maailmatasemel.

VOCO on mässaja, 
kes ei lepi kutsehariduse 
madala mainega, ei lepi 
madala hinnanguga 
meisterlike inimeste tööle 
ja ei lepi keskpärasusega.

VOCO on kirglik 
eestvedaja, inspireerija  
ja kaasahaaraja.

Meie hääletoon
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Sõnumid
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Värbamine 

Värbamisel võtame tugeva seisukoha päris oskuste kiitmiseks. 
Selleks kasutame kavalust, huumorit ja kübekest ülbust.

Kui haridusest 
üksi piisab.

Suuga suure linna.
Käega veel suurema.

Üheksa korda mõtle. 
Üks kord kandideeri!

Paberid sisse. 
Oskused välja.

Töökindad
ei riku meest.

VOCO sõnumid
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Argipäev 

Argisuhtluses on meie fookus tehtud tööl ja saavutustel.  
See teeb VOCOst tegija. Lisaks kasutame (mõõdukas koguses)  
VOCO sõna humoorikates ja mänglevates väljendites.

VOCO tark

VOCO naljakas

VOCO ilus

VOCOhoolik

If you stay VOCO, 
you don’t have to get 
VOCO!

Livin la vida VOCO I’m on a vocation VOCOMOBIIL

VOCO sõnumid
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VOCO 
LOCO

VOCO 
EDUKAS

Kiitus 
VOCOle!

Õpi 
end 
vabaks!

Toidukool Ärikool It-kool Turismikool

Ehituskool Ilukool Tehnikakool Koolitused

VOCO 
paneb 
rattad 
käima!

Ehitame
VOCO!
Ehitame
VOCO!

V8C0
Mida VOCO’s ei
õpi, seda tööd
tehes ei tea.

Peeglike-peeglike
seina peal.
Kes on kauneim
VOCO peal?

WEL
COME
TOVOC
ATION

Söö. 
VOCO. 
Armasta.

0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1
0110110001100011
0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
0110010100100000
011 101V0C0 101 1 1 1
0010000001110100
0110100001100101
0010000001101101
0110000101110100
0111001001101001

Let’s get VOCO

Kui haridusest üksi piisab

Rääkimine hõbe, VOCO kuld

Üks kõigi, kõik VOCO eest!

Enne VOCO, siis lõbu!

Vocohoolik

Livin la vida VOCO

VOCO meisterlik

VOCOLOCO

Olen VOCO tubli

VO hea, CO hea

Argipäev 

VOCO sõnumid
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Visuaalsed elemendid
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Logo Põhilogo kooli nimega Logomärk Horisontaalne logomärk.  
Kasutatakse ainult erandjuhtudel kitsastel 
pindadel, kuhu põhilogod ei mahu.

18
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Erialade logod ilma kooli pika nimeta – kasutatakse sisekommunikatsioonis

Erialade logod koos kooli pika nimega – kasutatakse koolivälises kommunikatsioonis

Värvilised erialade logod
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Erialade logod ilma kooli pika nimeta – kasutatakse sisekommunikatsioonis

Erialade logod koos kooli pika nimega – kasutatakse koolivälises kommunikatsioonis

Mustvalged erialade logod
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Värvilised erialade logod

Erialade logod ilma kooli pika nimeta – kasutatakse sisekommunikatsioonis

Erialade logod koos kooli pika nimega – kasutatakse koolivälises kommunikatsioonis
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Mustvalged erialade logod

Erialade logod ilma kooli pika nimeta – kasutatakse sisekommunikatsioonis

Erialade logod koos kooli pika nimega – kasutatakse koolivälises kommunikatsioonis
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Kirjatüüp

Download

Suured tekstid Väikesed tekstid

Montserrat
Regular
Italic

Medium
Medium Italic
Bold
ExtraBold

Pealkiri
Alapealkiri

One advanced diverted domestic repeat-
ed bringing you old. Possible procured her 
trifling laughter thoughts property she 
met way. Companions shy had solicitude 
favourable own. Which could saw guest 
man now heard but. Lasted my coming 
uneasy marked so should. Gravity letters 
it amongst herself dearest an windows by. 
Wooded ladies she basket season age her 
uneasy saw. Discourse unwilling am no 
described dejection incommode no lis-
tening of. Before nature his parish boy. 

Folly words widow one downs few age 
every seven. If miss part by fact he park 
just shew. Discovered had get considered 
projection who favourable. Necessary up 
knowledge it tolerably. Unwilling depar-
ture education is be dashwoods or an. Use 
off agreeable law unwilling sir deficient 
curiosity instantly. Easy mind life fact with 
see has bore ten. Parish any chatty can 
elinor direct for former. Up as meant wid-
ow equal an share least.

VOCO 
paneb 
rattad 
käima!

https://fonts.google.com/specimen/Montserrat


24

Värvid

Suurtel trükitud pindade  
kasutada rich black musta

Must

TOIDUKOOL

CMYK 0-45-95-0
RGB 249-157-39
#F99D27
PANTONE 151C 

ÄRIKOOL

CMYK 0-90-75-0
RGB 239-64-68
#EF4044
PANTONE 2034C

TEHNIKAKOOL

CMYK 100-30-0-0
RGB 0-137-207
#0089CF
PANTONE 3005 

ILUKOOL

CMYK 30-100-0-0
RGB 180-30-142
#B41E8E
PANTONE 241C 

TURISMIKOOL

CMYK 25-0-95-0
RGB 202-219-54
#CADB36
PANTONE 381C 

IT-KOOL

CMYK 65-0-0-0
RGB 32-196-244
#20C4F4
PANTONE 311C 

EHITUSKOOL

CMYK 90-0-100-0
RGB 13-177-75
#0DB14B
PANTONE 355C 

KOOLITUSED

CMYK 75-0-50-0
RGB 0-184-157
#00B89D
PANTONE 3275C 

Valge
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Muster

Värvilist mustrit kasutatakse ainult 
mustal taustal
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Õppekava muster

Õppekavade mustrid on läbivalt 
õppekava värvi
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Muster valgel taustal

Valgel taustal on muster valdavalt must. 
Aktsendiks lisada 1-2 värvilist elementi.
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Mustri koostamine

Võta kolm erinevat logos 
leiduvat kujundit1 2

!

3 4Loo ülekatetega 
kompositsioon

Mustrile ei ole ette määratud kindlat kuju, 
kuid soovitatav on luua kompositsioon 
suunaga alt vasakult üles paremale.

Lõika ülekatted välja  
kasutades kujundusprogrammis 
divide funktsiooni

Vali erialade värvipaletist suvalised 
värvid. Kui kujundeid on vähem kui 8, 
ära värve korda. Ühte eriala kaunistav 
muster on läbinisti vastava eriala värvi.

Adobe Illustrator
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Mustri kasutamine

Koos tekstiga Iseseisevalt FotogaFormaadist välja Fotoga, formaadist välja

Mustrit võib kombineerida valge teksti ja fotodega. 
Tekst joondatakse vasakule, foto paigutatakse ühe 
suurema mustrielemendi sisse. Tekst ei tohi katta 
rohkem kui 1/3 mustrist. 
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Fotokeel
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Tegemist on põhimõtteliste näidetega. 
Mustrite värvid, kuju ja kompositsioon  
tekstide ning fotodega on muudetav.

Kujundusnäited
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Sotsiaalmeedia

VOCO

@voco

Avaleht

Teave

Postitused

Üritused

Videod

Fotod

Arvustused

Kogukond

Like     Share     ...

VOCO Tartu Rakenduslik Kolledž
17 tundi  �

VOCO Tartu rakenduslik kelledž

VOCO Tartu Rakenduslik Kolledž
17 tundi  �

PÕHIHARIDUSE BAASIL 
ERIALADELE VASTUVÕTT KUNI 
30. JUUNI

TARTU RAKENDUSLIK KOLLEDŽ
TARTU VOCATIONAL COLLEGE

Suuga suure linna. 
Kätega veel suurema.

ÕPI END VABAKS!

Paberid sisse.
Oskused välja.

Paberid sisse.
Oskused välja.

Tartu Rakenduslik Kolledž

VOCO Tartu rakenduslik kelledž

493 posts

Õpi end vabaks!

1734 followers 632 following

VOCO

Tartu Rakenduslik Kolledž

Ž

Oskan
mida
iganes

Õpin end
vabaks!

Kiitus
VOCOle
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Plakat
Sisekommunikatsioon

EHITUSKOOL ÄRIKOOL

VOCO
edukas

VOCO
paneb
rattad
käima!

Ehitame
VOCO!
Ehitame
VOCO!

Õpi end
vabaks!

Koolisiseses kommunikatsioonis 
kasutatakse logomärki ilma kooli nimeta. 
Kontaktinfot ja hüüdlauset ei kasutata.

Kooliülesed plakatid
- logomärk
- mitmevärviline muster
- valge tekst

Erialaplakat
- eriala logo
- eriala värvi muster
- valge tekst
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Plakat
Kooliväline kommunikatsioon

VOCO.ee

EHITUSKOOL
TARTU RAKENDUSLIK KOLLEDŽ
TARTU VOCATIONAL COLLEGE

VOCO.ee

ÄRIKOOL
TARTU RAKENDUSLIK KOLLEDŽ
TARTU VOCATIONAL COLLEGE

VOCO.ee

VOCO
paneb
rattad
käima!

Ehitame
VOCO!
Ehitame
VOCO!

ÕPI end va
baks!

ÕPI end va
baks!

ÕPI end va
baks!

TARTU RAKENDUSLIK KOLLEDŽ
TARTU VOCATIONAL COLLEGE

VOCO.ee

TARTU RAKENDUSLIK KOLLEDŽ
TARTU VOCATIONAL COLLEGE

Õpi end
vabaks!

Kiitus
VOCOle

Turunduslikel materjalidel kasutatakse 
logomärki koos kooli nimega. Lisatakse 
kontakt (nt veebiaadress) ja hüüdlause 
Õpi end vabaks!

Eelistatud on muster koos fotoga.

Kooliülesed plakatid
- logomärk koos kooli nimega
- mitmevärviline muster fotoga
- valge tekst
- kontakt
- hüüdlause

Eriala plakatid
- logomärk koos eriala ja kooli nimega
- eriala värvi muster fotoga
- valge tekst
- kontakt
- hüüdlause
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Roll-up plakat

EHITUSKOOL

TURISMIKOOL

TOIDUKOOL
ÄRIKOOL

ILUKOOL

TEHNIKAKOOL
IT-KOOL

KOOLITUSED

VOCO.ee VOCO.ee VOCO.ee

AMETLIKULT 
OSAVAIM

PLAATIJATE
KUTSEVÕISTLUSED
VOCOS 27.05

EHITUSKOOL

IT-SÜSTEEMIDE
SPETSINA OLEN
KÕIKJAL NÕUTUD
JA TASU ON TASEMEL 

IT-KOOL

ARNOLD MILIHHIN

TARTU RAKENDUSLIK KOLLEDŽ
TARTU VOCATIONAL COLLEGE

TARTU RAKENDUSLIK KOLLEDŽ
TARTU VOCATIONAL COLLEGE

TARTU RAKENDUSLIK KOLLEDŽ
TARTU VOCATIONAL COLLEGE
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Diplom
Tänukiri

TARTU RAKENDUSLIK KOLLEDŽ
TARTU VOCATIONAL COLLEGE

Diplom
3.Kutsevõistluse 

koht

Eesnimi 
Perekonnanimi

TARTU RAKENDUSLIK KOLLEDŽ
TARTU VOCATIONAL COLLEGE

TARTU RAKENDUSLIK KOLLEDŽ
TARTU VOCATIONAL COLLEGE

Diplom
2.Kutsevõistluse 

koht

Eesnimi 
Perekonnanimi

TARTU RAKENDUSLIK KOLLEDŽ
TARTU VOCATIONAL COLLEGE

Diplom
1.Kutsevõistluse 

koht

Eesnimi 
Perekonnanimi

27.10.2022
Tart u

27.10.2022
Tart u

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud. 

Tänukiri

Eesnimi 
Perekonnanimi

27.10.2022
Tart u27.10.2022

Tart u
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Dokumendikaaned

TARTU RAKENDUSLIK KOLLEDŽ
TARTU VOCATIONAL COLLEGE

TARTU RAKENDUSLIK KOLLEDŽ
TARTU VOCATIONAL COLLEGE
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Kott
T-särk

VOCO.ee

Õpin
end
vabaks!

Kotil on ühel pool tekstiga kujundus, 
teisel pool ainult muster.

Särkidel on kujundus ainult ees.
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Õpi end
vabaks!

TARTU RAKENDUSLIK KOLLEDŽ
TARTU VOCATIONAL COLLEGE

!

TARTU RAKENDUSLIK KOLLEDŽ

Tass
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Kinkekott
Omatoote etikett
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Rinnamärgid
Kleepsuleht

Õpi end
vabaks!

Olen 
  VOCO 
      tubli

Kui 
haridusest  

üksi piisab   

VOCO
LOCO

Let’s
     get
VOCO

VO hea, 
   CO hea

   Rääkimine 
hõbe, 
    VOCO kuld

 VOCO 
meisterlik

   Livin 
       la vida 
     VOCO

Enne 
  VOCO, 
    siis lõbu!

 Üks kõigi, 
kõik VOCO 
  eest!
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Voldik

OMA ALA 
MEISTER

IGA TALENT  
VAJAB MEISTRIT

Tel 7361 862 l info@khk.ee l personal@khk.ee 
Tartu KHK, Kopli 1, Tartu, 50115 
www.voco.ee 

Loe, mida räägivad 
kolleegid tööst 
Tartu VOCOs: 

/kutseharidus

/tartukhk

TULE VOCO TIIMI 
JA NÄITA MEILE 
OMA OSKUSEID, 
KOGEMUSI JA 
MEISTERLIKKUST.

ÕNNELIK 
KOLLEKTIIV 

ARENDAV 
KESKKOND 

TASAKAAL KODU 
JA TÖÖ VAHEL 

Liidame meistreid erinevatelt elualadelt ja loome 
koostöövõimalusi

Teadvustame sinu töö tähendust: sul on oluline 
panus tulevaste meisirite kujundamisel

Tunnustame silmapaistvaid tegijaid ja häid tegusid: 
säravate tiitlite jagamise kõrval rakendame 
praktikaid ka argiste õnnestumiste märkamiseks

Tähistame sünnipäevi, tööjuubeleid ja muid olulisi 
tähtpäevi

Toetame uute töötajate sisseelamist 
(suveakadeemia, õpetaja mentorprogramm)

Toidame meeskonnavaimu meeleolukate 
ühisürituste ja inspireerivate kohtumistega.

Aeg on piiratud ressurss. 
Anname oma parima, et saaksid 
seda paindlikult jagada töö- ja 
isikliku elu vahel ning tunda 
rahulolu mõlemast.

Oleme loonud kasvukeskkonna, 
kus õppimis- ja arenguvõimalused 
on piirideta ning sina määrad 
liikumiskiiruse. Osaleme pere-ja töötajasõbraliku 

organisatsiooni programmis ja arendame 
pidevalt võimalusi töö- ja pereelu paremaks 
ühildamiseks

Kosutame sind pika (suve)puhkusega 
ning kingime lisapuhkepäevi olulistel 
perekondlikel sündmustel

Pakume paindlikku töökeskkonda 
nii tööaja, -koha kui tööviisi osas

Anname aega tervist turgutada: 
esimeste haiguspäevade hüvitamine 
ja tasustatud tervisepäevad

Usaldame sinu valikuid: 
Sul on võimalus ise otsustada ja vastutust võtta, 
katsetada uusi ideid ja algatada projekte.

Tähtsustame professionaalset arengut: 
pakume täiendkoolitusi, õpirännet, keelekursusi;

Soosime tasemeõpet ja koosõppimist

Uuendame ja arendame töö- ja õpikeskkonda

Võimaldame isikliku karjääritee loomist: 
vastavalt arengule ja kompetentsile saad liikuda 
alustavast õpetajast meisterõpetajani

Arvestame sinu arvamusega:
  iga-aastane rahulolu-uuring.

Toetame sinu eluviise:
  tasuta sportimisvõimalused;
  kooli siseterviserajad;
  võistluslikud liikumisüritusedM
  järjepidev terviseedendus.

Pakume hommiku- ning lõunaeinet:
  õpperestoranM
  kohvik;
  söökla.

Teeme elu mugavaks:
  kõik kooli tooted ja teenused alati   
  käeulatuses ning soodsa hinnaga.

LIITU VOCOGA JA ÕPETAME 
KOOS OSAVAMA TULEVIKU

TARTU RAKENDUSLIK KOLLEDŽ
TARTU VOCATIONAL COLLEGE
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TARTU RAKENDUSLIK KOLLEDŽ
TARTU VOCATIONAL COLLEGE

VOCO Tartu rakenduslik kolledž        Kopli 1, Tartu      info@khk.ee      tel. 7 361 810

Visiitkaart
Blankett
Kirjutusvahendid

TARTU RAKENDUSLIK KOLLEDŽ

TARTU RAKENDUSLIK KOLLEDŽ
TARTU VOCATIONAL COLLEGE

EESNIMI PEREKONNANIMI

eesnimi.perekonnanimi@voco.ee
+372 765 432

Kopli 1B, Tartu
voco.ee

Ametinimetus

TARTU RAKENDUSLIK KOLLEDŽ
TARTU VOCATIONAL COLLEGE

TARTU RAKENDUSLIK KOLLEDŽ

voco.ee

voco.ee

a

b

c

d
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VOCO Tartu rakenduslik kolledž
VOCO Tartu rakenduslik kolledž

Elektronposti signatuur

Hea Tartu Kutsehariduskeskus

See e-signatuur on igapäevaseks suhtluseks – logo, optimaalne vajalik hulk informatsiooni, 
sotsiaalmeedia lingid. 

Parimate soovidega,

Kersti Pool . õppesekretär
+372 7361859

VOCO Tartu rakenduslik kolledž
Kopli 1, 50115 Tartu / voco.ee

ŽTARTU RAKENDUSLIK KOLLEDŽ
ILUKOOL

VOCO Tartu rakenduslik kolledž

Elektronposti signatuur

Hea Tartu Kutsehariduskeskus

See e-signatuur on igapäevaseks suhtluseks – logo, optimaalne vajalik hulk informatsiooni, 
sotsiaalmeedia lingid. 

Parimate soovidega,

Kersti Pool . õppesekretär
+372 7361859

VOCO Tartu rakenduslik kolledž
Kopli 1, 50115 Tartu / voco.ee

VOCO Tartu rakenduslik kolledž

ŽTARTU RAKENDUSLIK KOLLEDŽ EHITUSKOOL

Elektronposti signatuur

Hea Tartu Kutsehariduskeskus

See e-signatuur on igapäevaseks suhtluseks – logo, optimaalne vajalik hulk informatsiooni, 
sotsiaalmeedia lingid.

Parimate soovidega,

Kersti Pool . õppesekretär
+372 7361859

VOCO Tartu rakenduslik kolledž
Kopli 1, 50115 Tartu / voco.ee

VOCO Tartu rakenduslik kolledž VOCO Tartu rakenduslik kolledž

TARTU RAKENDUSLIK KOLLEDŽ
TARTU VOCATIONAL COLLEGE

TARTU RAKENDUSLIK KOLLEDŽ
TARTU VOCATIONAL COLLEGE

Signatuur

Kooli üldine signatuur 
värvilise mustriga

Eriala signatuurid 
vastavates värvides
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Esitluse slaidid

 

 

TARTU RAKENDUSLIK KOLLEDŽ
TARTU VOCATIONAL COLLEGE

Ebis inum fugitae riosandi
bla natempe pro iu 
Ebis inum fugitae riosandi
bla natempe pro iu 

Eesnimi Perekonnanimi
27.09.2022

 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
conse ctetuer adipiscing elit

Subtitle or section heading

Ferroviditio et a doluptati dionsed quosant. Il et ex 
excepero moluptatur? Qui ut experio. Itatiis quidi-
tatius modi officae reperciis perum aut eum et et 
estias dolor sum volorro invel illest, sitet et ut rero 
conseque vit qui omnis sum fuga. Lanit, tet, 
incium, omnimus necaboluptaturit as ex et rest ip-
sandanihit et essint fuga. Nis ellorisit eserupt uriat-
est officil endaers pediamuscia con nate endem si 
consequae nitatur, sundelit omnihicid ullorep 
erepersperum de etus.

Ihit ute platiam que duciis volo eatiorro volo di nos 
a natendi tisitibuscia sunto volesse dicitatem 
excea nus et eatatem quatur sequae nam 
coriscianis prenihilibus exped quaepudignam ut 
dolorep udictur? 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
conse ctetuer adipiscing elit

Subtitle or section heading

Ferroviditio et a doluptati dionsed quosant. Il et ex 
excepero moluptatur? Qui ut experio. Itatiis quidi-
tatius modi officae reperciis perum aut eum et et 
estias dolor sum volorro invel illest, sitet et ut rero 
conseque vit qui omnis sum fuga. Lanit, tet, 
incium, omnimus necaboluptaturit as ex et rest ip-
sandanihit et essint fuga. Nis ellorisit eserupt uriat-
est officil endaers pediamuscia con nate endem si 
consequae nitatur, sundelit omnihicid ullorep 
erepersperum de etus.

Ihit ute platiam que duciis volo eatiorro volo di nos 
a natendi tisitibuscia sunto volesse dicitatem 
excea nus et eatatem quatur sequae nam 
coriscianis prenihilibus exped quaepudignam ut 
dolorep udictur? 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod Slaidi nrLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod Slaidi nr

 

 Lorem ipsum dolor sit amet, 
conse ctetuer adipiscing elit

Subtitle or section heading

Ferroviditio et a doluptati dionsed quosant. Il et ex excepe-
ro moluptatur? Qui ut experio. Itatiis quiditatius modi offi-
cae reperciis perum aut eum et et estias dolor sum volorro 
invel illest, sitet et ut rero conseque vit qui omnis sum fuga. 
Lanit, tet, incium, omnimus necaboluptaturit as ex et rest 
ipsandanihit et essint fuga. Nis ellorisit eserupt uriatest of-
ficil endaers pediamuscia con nate endem si consequae ni-
tatur, sundelit omnihicid ullorep erepersperum de etus.

Ihit ute platiam que duciis volo eatiorro volo di nos a naten-
di tisitibuscia sunto volesse dicitatem excea nus et eatatem 
quatur sequae nam coriscianis prenihilibus exped quaepu-
dignam ut dolorep udictur? 

Subtitle or section heading

Ferroviditio et a doluptati dionsed quosant. Il et ex excepe-
ro moluptatur? Qui ut experio. Itatiis quiditatius modi offi-
cae reperciis perum aut eum et et estias dolor sum volorro 
invel illest, sitet et ut rero conseque vit qui omnis sum fuga. 
Lanit, tet, incium, omnimus necaboluptaturit as ex et rest 
ipsandanihit et essint fuga. Nis ellorisit eserupt uriatest of-
ficil endaers pediamuscia con nate endem si consequae ni-
tatur, sundelit omnihicid ullorep erepersperum de etus.

Ihit ute platiam que duciis volo eatiorro volo di nos a naten-
di tisitibuscia sunto volesse dicitatem excea nus et eatatem 
quatur sequae nam coriscianis prenihilibus exped quaepu-
dignam ut dolorep udictur? 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod Slaidi nr

 

 Lorem ipsum dolor sit amet, 
conse ctetuer adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod Slaidi nr

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat.

▶   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
      sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
      dolore magna aliquam erat volutpat.

      ▶   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
            elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut  
            laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

            ▶   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam  
                     nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam  
                     erat volutpat.

                 ▶  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed  
                          diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna  
                          aliquam erat volutpat.

Subtitle or section heading
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TARTU RAKENDUSLIK KOLLEDŽ
TARTU VOCATIONAL COLLEGE
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ÕPI END VABAKS!

ÕPI END
VABAKS!

TARTU RAKENDUSLIK KOLLEDŽ
TARTU VOCATIONAL COLLEGE

TARTU RAKENDUSLIK KOLLEDŽ
TARTU VOCATIONAL COLLEGE

ÕPI END VAB
AKS!
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TARTU RAKENDUSLIK KOLLEDŽ
TARTU VOCATIONAL COLLEGE

VOCO-LIVING

CTARTU RAKENDUSLIK KOLLEDŽ
TARTU VOCATIONAL COLLEGE
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