
 

 

 

KOMUNIKACIJOS PASLAUGŲ PARTNERYSTĖS RE|MEDIUM 

PASLAUGŲ ĮKAINIAI 

(galioja nuo 2016-01-01) 

 

Pagrindinės paslaugos 

Komunikacijos ir viešinimo plano sudarymas: 60 eurų (minusuojamas pasirašius bendradarbiavimo sutartį) 

Dizainerio paslaugos: nuo 150 eurų 

Tekstų interneto svetainėms rašymas: 1 puslapis – nuo 40 eurų (250 žodžių) 

Užsakomųjų straipsnių rašymas: nuo 150 eurų 

Pranešimas spaudai (su išplatinimu): nuo 400 eurų 

Spaudos konferencija (organizavimas, žurnalistų sukvietimas): nuo 500 eurų 

SEO tekstų rašymas: nuo 4 eurų už tekstą  

Fotografavimas: nuo 60 eurų 

Filmavimas: nuo 200 eurų 

Vaizdo siužeto rengimas: nuo 800 eurų 

Renginių vedimas: nuo 50 eurų / val. 

Sutartyje nenumatyti papildomi darbai: 35 eurai / val. 

Viešinimas portale verslimama.lt 

Standartinis paketas (150 eurų): 

 Straipsnis (straipsnių ciklas) apie verslininkės asmenybę ir 

verslo istoriją portale verslimama.lt ir portalo paskyroje feisbuke; 

 

 Leidimas dalintis nuoroda į tekstą (-us) savo verslo socialinėje medijoje; 

 

 Nemokamas dalyvavimas Lietuvoje rengiamose edukacinėse konferencijose „Aš – versli mama“ vienerius 

kalendorinius metus; 

 

 Nemokamas dalyvavimas greituosiuose verslo pasimatymuose vienerius kalendorinius metus; 

 

 Savaitinis naujienlaiškis, kurio pavadinime gali būti ir Jūsų verslo žinutė; 

 

 Nemokamas kontaktų skelbimas rubrikoje „Tinklaveika“ vienerius kalendorinius metus; 

  

 Šilti ryšiai su kitomis žiniasklaidos priemonėmis – mūsų padedamos, galite tapti jų herojėmis; 

 

 Auganti prenumeratorių ir tinklaveikos kontaktų bazė tiesioginės rinkodaros reikmėms. 

 

Galimos ir kitos sąraše nepaminėtos viešinimo bei komunikacijos priemonės. 

 



 

 

 

Viešinimas edukacinėse konferencijose „Aš – versli mama“ 

 

R Ė M I M O    P O Z I C I J O S 

 

GENERALINIS RĖMĖJAS 600 eurų  
Konferencijos logotipas visur komunikuojamas su replika KONFERENCIJĄ DOVANOJA (Jūsų įmonės / 

kompanijos logotipas) 

VIEŠINIMAS: tradicinė ţiniasklaida (spauda), moteriška ţiniasklaida, portalai 15min.lt, balsas.lt, ekonomika.lt, 

bernardinai.lt, vlmedicina.lt, jaunimogidas.lt, radijo ir TV laidos, svetainė www.verslimama.lt ir portalo FB 

paskyra. 

AFIŠA (publikuojama portalo verslimama.lt ir edukacinės konferencijos FB paskyrose) 

BANERIS portale verslimama.lt (3 mėn. laikotarpiui) 

ŢODINIS generalinio rėmėjo paminėjimas konferencijos metu (iki 8 

kartų) 

Spausdinti A3 plakatai – 20 vnt. 

Spausdinti A4 plakatai – 50 vnt.  

Renginio fotosiena su Generalinio rėmėjo logotipu matomiausioje 

vietoje. 

Generalinio rėmėjo komercinė salelė pačioje geriausioje vietoje 

renginio metu. 

Straipsnių ciklas (iki 5 tekstų) portale verslimama.lt apie 

kompanijos verslo idėją / misiją / ţmones.  

Galimi kiti, čia neaptarti, reklaminiai veiksmai. 

 

 

RĖMĖJAS 300 Eurų 
Konferencijos komunikacija socialinėje medijoje su replika 

KONFERENCIJĄ REMIA  

(Jūsų įmonės / kompanijos logotipas / filmukas, etc.) 

VIEŠINIMAS: tradicinė ţiniasklaida (spauda), moteriška ţiniasklaida, portalai 15min.lt,  

balsas.lt, ekonomika.lt, bernardinai.lt, vlmedicina.lt, jaunimogidas.lt, radijo ir TV laidos,  

svetainė www.verslimama.lt ir portalo FB paskyra. 

BANERIS portale verslimama.lt (3 mėn. laikotarpiui) 

ŢODINIS generalinio rėmėjo paminėjimas konferencijos metu (iki 4 kartų) 

Spausdinti A3 plakatai – 20 vnt. 

Renginio fotosiena su Rėmėjo logotipu 

Straipsnis (1 tekstas) portale verslimama.lt apie kompanijos verslo idėją / misiją / ţmones.  

Galimi papildomi reklaminiai veiksmai. 

 

 

DRAUGAS 150 eurų 
Logotipas bendrame rėmėjų bloke. 

Rėmėjo komericinė salelė renginio metu. 

Galimi papildomi reklaminiai veiksmai. 
 

Daugiau informacijos: 

Skaidrė Vainikauskaitė | RE|MEDIUM vykdančioji partnerė | Mob. tel. +370 610 75 261 | El. p. skaidre@remedium.lt   

http://www.verslimama.lt/
http://www.verslimama.lt/

