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• Esame didžiausia pramogų erdvė 

pajūryje;

• Mūsų lokacija labai patraukli –

esame J. Basanavičiaus g., kur 

ypatingai dielis žmonių srautas;

• Per sezoną mus aplanko apie 300 

000 žmonių

• Parke veikia unikalios pramogos 

vaikams ir šeimoms, pagal amžiaus 

grupes, maitinimo ir apgyvendinimo 

paslaugos;

• Visą informaciją apie parke 

veikiančias įstaigas rasite čia: 

https://vasarosparkas.lt/visos-

istaigos/

Palangos

Vasaros parkas 

“Emocijos, kuriančios gyvenimą”

https://vasarosparkas.lt/visos-istaigos/


• Parke vyksta įvairūs socialiniai 

renginiai, kurie patenka į 

spaudos akiratį.

• Į parką įėjimas nemokamas, 

lankytojai moka tik už 

pramogas. 

• Parko infrastruktūra pilnai 

paruošta Jūsų renginiams.

Svarbios 

detalės



DEMOGRAFIJA

• Didžiausia parko auditoriją sudaro 

25 - 40 metų moterys, gaunančios 

vidutines pajamas, turinčios vaikų.

• Daugiausia lankytojų  sulaukiama 

atitinkamai iš šių miestų: Klaipėda, 

Palanga, Vilnius, Kaunas, Šiauliai

• 70% Lankytojų per sezoną parke 

apsilanko daugiau nei vieną kartą

Mūsų 

auditorija



PROMO 

renginys parke

• Galimybė rengti savo renginį, 

pristatymą parko teritorijoje;

• Galimybė apsistoti šalia 

esančiuose

svečių namuose Melt (papildomai)

Kaina 1500 € / savaitgalis



Reklama

Vasaros parke 
• Švieslentėje bėganti eilutė, matoma nuo 

J. Basanavičiaus g. 

1200 € / sezonui

• Reklamos takelis radijuje, girdima

Basanavičiasu g. 

50 € / dienai;

• Skrajutės parko kasoje

50 € / dienai;

• Reklaminis klipas parko ir restorano TV

50 € / dienai;

• Sėdmaišiai parko teritorijoje 

100 € vnt/ sezonui

• Vaikų labirinto apipavidalinimas, 

matoma nuo Basanavičiaus g. ir Meilės 

alėjos 

4000 € / sezonui;

• Raklaminės vėliavos Palangos Vasaros 

Parke

nuo 400 € / sezonui



Jūsų 

reklama

Reklama

Palangoje

• Reklaminis stendas J. Basanavičiaus g. 

2000 € / dienai

• Reklaminis triratis, kuris gali vykti Jūsų 

nustatytu maršrutu, arba stovėti 

pasirinktoje vietoje

70 € / dienai

• Apipavidalinti velomobiliai, važinėjantys 

po visą Palangą

Nuo 415 € / sezonui;

• Maršrutinio traukinuko apipavidalinimas 

– traukinukas kuruoja nustatytu mašrutu

3000€ / sezonui;

• Reklama dviračių, velomobilių 

punktuose

nuo 1500 € / sezonui;



Ilgalaikės reklamos 

pozicijos 

• Parko ledai
• Parko užkandis - LAISVA
• Parko vanduo – LAISVA
• Parko draugas – LAISVA
• Parko technologijos  

Tai mūsų partneriai kurie gauna 
išskirtines teises į reklamines 
pozicijas, pramogas, apgyvendinimą 
ir prekinio ženklo komunikaciją

Dėl šių pozicijų kreipkitės atskirai



VI  A J    L G 

Edvė Jūsų 

paslaugai - prekybai

• Išskirtinė vieta Jūsų prekei, paslaugai, 

nedideliam renginiui ar užsiemimui 

vykdyti.

•  rdvė yra pačiame Palangos Vasaros 

Parke

• Šalia net 135 kv.m2 erdvės, kurią taip 

pat galima išnaudoti

Kaina 4000 € / sezonas

Galima ir trumpalaikė nuoma produktų 

pristatymams ir renginiams



 rdvė 

prekybai
• Palangos Vasaros Parko centre įsikūrusi 

erdvė kavinei, barui ar kitai maitinimo 

įstaigai. 

• Šalia galima įsirengti staliukų zoną;

• Pagrindinėje, sėdmaišių dalyje, šalia 

batutų.

Kaina 7000 € / sezonas



Kampanijas

vykdė



Susisiekime

 l. paštu: 
marketingas@vasarosparkas.lt

Telefonu:  +370 607 33446


