JŪSŲ VERSLO VIEŠINIMO IR REKLAMOS GALIMYBĖS
Konferencija
„Skaitmeninė statyba 2018.
Vilnius“

Almanachas
„Skaitmeninė statyba
2017“

Konkurso
„Lietuvos BIM projektai 2018“
projektų pristatymo renginys

Siūlomi rėmimo paketai
Rėmimo
paketas

Generalinis
rėmėjas

Paramos
suma

4000 Eur

Rėmėjo naudos.
Konferencija „Skaitmeninė statyba 2018. Vilnius“, 2018 m. balandžio 27 d.,
Konkurso „Lietuvos BIM projektai 2018“ projektų pristatymų renginys, 2018 m. balandžio 26 d.
(naudų aprašymuose bendrai įvardijami kaip „renginiai“)

Rėmimo naudos.
Almanachas „Skaitmeninė
statyba 2017“

•

Rėmėjo įvardijimas ir atstovo komentaro publikavimas informacinėse žinutėse apie konferenciją
(skaitmeninestatyba.lt, statybininkai.lt, statybostaisykles.lt, partnerių tinklapiuose)
Įmonės ar jos prekių/paslaugų pristatymo (aprašymo) išplatinimas renginio dalyviams el. paštu
Reklaminis stendas (roll-up ar pan.) renginių vietose
Galimybė išdalinti dalomąją medžiagą renginių dalyviams (lankstinukai/brošiūros ar pan.)
(Konferencija – 350 vnt., BIM projektų pristatymas – 100 vnt.)
Logotipas konferencijos tinklapyje ir ekrane renginių vietose
Iki 1 min. trukmės video arba skaidrių su nuotraukomis, vaizduojančių įmonės BIM projektą ar kitą
suderintą medžiagą, demonstravimas TV ekranuose konferencijų salės hole kartu su kitų rėmėjų
medžiaga konferencijos metu
15 kvietimų* į konferenciją

•

Reklaminis maketas (1 psl.)
prioritetinėje vietoje** ir
straipsnis (3 psl.)

Reklaminis stendas (roll-up ar pan.) renginių vietose
Galimybė išdalinti dalomąją medžiagą renginių dalyviams (lankstinukai/brošiūros ar pan.)
(Konferencija – 350 vnt., BIM projektų pristatymas – 100 vnt.)
Logotipas konferencijos tinklapyje ir ekrane renginių vietose
Iki 1 min. trukmės video arba skaidrių su nuotraukomis, vaizduojančių įmonės BIM projektą ar kitą
suderintą medžiagą, demonstravimas TV ekranuose konferencijų salės hole kartu su kitų rėmėjų
medžiaga konferencijos metu
5 kvietimai* į konferenciją

•

Straipsnis (arba straipsnis ir
reklaminis maketas) (viso 2
psl.)

•
•
•
•
•
•
Auksinis

2000 Eur

•
•
•
•
•

*Konferencijos bilieto kaina be nuolaidų – 100 Eur.

**Prioritetinės vietos – viršeliai.

Siūlomi rėmimo paketai
Rėmimo
paketas

Sidabrinis

Paramos
suma

1200 Eur

Rėmėjo naudos.
Konferencija „Skaitmeninė statyba 2018. Vilnius“, 2018 m. balandžio 27 d.,
Konkurso „Lietuvos BIM projektai 2018“ projektų pristatymų renginys, 2018 m. balandžio 26 d. (naudų
aprašymuose bendrai įvardijami kaip „renginiai“)

Rėmimo naudos.
Almanachas „Skaitmeninė
statyba 2017“

•
•

•

•
Bronzinis

800 Eur

•
•

•

Logotipas konferencijos tinklapyje ir ekrane renginių vietose
Iki 1 min. trukmės video arba skaidrių su nuotraukomis, vaizduojančių įmonės BIM projektą ar kitą
suderintą medžiagą, demonstravimas TV ekranuose konferencijų salės hole kartu su kitų rėmėjų
medžiaga konferencijos metu
3 kvietimai* į konferenciją
Reklaminis stendas (roll-up ar pan.) renginių vietose
Galimybė išdalinti dalomąją medžiagą renginių dalyviams (lankstinukai/brošiūros ar pan.)
(Konferencija – 350 vnt., BIM projektų pristatymas – 100 vnt.) ARBA iki 1 min. trukmės video arba
skaidrių su nuotraukomis, vaizduojančių įmonės BIM projektą ar kitą suderintą medžiagą,
demonstravimas TV ekranuose konferencijų salės hole kartu su kitų rėmėjų medžiaga konferencijos
metu
2 kvietimai* į konferenciją

*Konferencijos bilieto kaina be nuolaidų – 100 Eur.

**Prioritetinės vietos – viršeliai.

Reklaminis maketas (1 psl.)
neprioritetinėje vietoje**
ARBA straipsnis (2 psl.)

-

Rėmimo galimybės ir naudos

Rėmimo
paketas

Paramos
suma

350 Eur

Rėmėjo naudos.
Konferencija „Skaitmeninė statyba 2018. Vilnius“, 2018 m. balandžio 27 d.,
Konkurso „Lietuvos BIM projektai 2018“ projektų pristatymų renginys, 2018 m. balandžio 26 d.
(naudų aprašymuose bendrai įvardijami kaip „renginiai“)
•

-

-

Iki 1 min. trukmės video arba skaidrių su nuotraukomis, vaizduojančių įmonės BIM projektą ar kitą
suderintą medžiagą, demonstravimas TV ekranuose konferencijų salės hole kartu su kitų rėmėjų
medžiaga konferencijos metu

200 Eur

•

Logotipas konferencijos tinklapyje ir ekrane renginių vietose

*70 Eur

•

Išankstinis bilietas į Konferenciją iki 2018 m. kovo 25 d.

*Konferencijos bilieto kaina be nuolaidų – 100 Eur.

Rėmimo naudos.
Almanachas „Skaitmeninė
statyba 2017“

-

-

Reklama almanache „Skaitmeninė statyba 2017“
(Be viešinimo konferencijos „Skaitmeninė statyba 2018. Vilnius“ kontekste)

Reklaminis maketas (1 psl.) – 550 Eur
Straipsnis (2 psl.) - 800 Eur
Vieta leidinyje – vidiniuose puslapiuose, konkretų puslapį(-ius) derinant pagal
užsakovo pageidavimus ir leidėjų galimybes.
Naudojami užsakovo parengti straipsniai ir/ar reklaminiai maketai.

Konferencija „Skaitmeninė statyba 2018. Vilnius“
 Vyks 2018 m. balandžio 27 d. (penktadienį) LITEXPO parodų rūmuose (Laisvės pr. 5, Vilnius), salėje 5.1. parodos
„RESTA 2018“ metu.
 Organizatoriai – VšĮ „Skaitmeninė statyba“ ir Lietuvos statybininkų asociacija
 Konferencija – vienas pagrindinių ir didžiausių parodos „RESTA 2018“ renginių
 Konferencija yra kasmetinė, ji vyks jau 7-ą kartą. Tai didžiausias skaitmeninės statybos ir BIM metodologijos
tematikos renginys Lietuvoje
 Konferencijoje pranešimus skaito Lietuvos ir užsienio skaitmeninės statybos vystytojai
 Konferencija skirta visiems statybos proceso dalyviams – užsakovams, NT vystytojams ir valdytojams,
projektuotojams, statytojams, valdžios atstovams, viešųjų pirkimų organizatoriams bei mokslo ir tyrimų institucijų
atstovams

 Pagrindinė konferencijos „Skaitmeninė statyba 2018. Vilnius“ tema: BIM – ekonominio naudingumo kriterijus
 Prognozuojamas konferencijos dalyvių skaičius – 350
 Vykdant informacijos sklaidą ir registraciją (balandžio mėn.) konferencijos tinklapyje apsilanko apie 3000
naudotojų

Almanachas „Skaitmeninė statyba 2017“
 Planuojamas išleisti 2018 m. balandžio mėn.
 Leidėjas – VšĮ „Skaitmeninė statyba“
 BIM metodologijos ir susijusių sprendimų, procesų, technologijų bei skaitmeninės statybos vystymo Lietuvoje ir
pasaulyje aktualijų pristatymui skirtas žurnalas
 Tikslinė auditorija – statybos sektoriaus profesionalai, užsakovai, NT vystytojai ir valdytojai, valdžios atstovai,
mokslo ir tyrimų institucijų atstovai
 Planuojamas spausdintų egzempliorių tiražas – 1000 vnt.
 Leidinio elektroninė versija talpinama tinklapyje www.skaitmeninestatyba.lt, viešinama VšĮ „Skaitmeninė statyba“
ir partnerių sklaidos priemonėmis ir informacijos gavėjų grupėms

Ankstesni leidimai (e-versijos):
„Skaitmeninė statyba 2016“
„Skaitmeninė statyba 2015“
„Skaitmeninė statyba 2014“

Kaip tapti rėmėju / kontaktai
Praneškite, kurį rėmimo paketą pasirinkote el. paštu rita@skaitmeninestatyba.lt
Pagal Jūsų pasirinkimą parengsime sutartį pasirašymui
Suderinsime Jums priklausančių naudų įgyvendinimo detales
Rėmimo naudomis almanache „Skaitmeninė statyba 2017“ galėsite pasinaudoti
pasirašydami sutartį ne vėliau nei 2018 m. kovo 9 d.
Turite klausimų? Su malonumu į Juos atsakysime.
Prašome kreiptis:
el. paštu rita@skaitmeninestatyba.lt;
Tel. +370 694 41244

