
REKLAMOS 
PASIŪLYMAS 2023

Jūsų prekės ženklo matomumo 
ir reklamos galimybės 

Palangoje ir Šventojoje 



Galime teigti, jog esame didžiausia 
pramogų ir laisvalaikio vieta, Palangoje. 
Turime daugybę paslaugų teikimo taškų 
išsidėsčiusių matomiausiose Palangos 

vietose. Taip pat, galime pasiūlyti 
daugybę judančių mobilių objektų po 

visą Palangą bei Šventają. Pas mus 
rasite apgyvendinimo ir maitinimo 
įstaigas. Esame atviri pasiūlymams ir 
įvairioms bendradarbiavimo formoms.

Mūsų prekiniai ženklai:
Palangos vasaros parkas (Basanavičiaus g. 43)

Melt in Palanga (Basanavičiaus g. 43)
Van Wurst (Basanavičiaus g. 43)

Kurortų pramogos (Vytauto g. 86)
Checkpoint (Basanavičiaus g. 43, Vytauto g.)

Kviečiame susipažinti su mūsų 
siūlomomis reklaminėmis pozicijomis.



● Esame didžiausia pramogų erdvė 
pajūryje.

● Mūsų lokacija labai patraukli, esame J. 
Basanavičiaus gatvėje, kur ypatingai 
didelis žmonių srautas. Per sezoną mus 
aplanko apie 300 000 žmonių.

● Parke veikia unikalios pramogos vaikams 
ir šeimoms, pagal amžiaus grupes;

Demografija:
● Didžiausia parko auditoriją sudaro 25 - 

45 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.

Palangos vasaros 
parkas

“Emocijos, kuriančios gyvenimą”



● Parke vyksta įvairūs socialiniai renginiai, 
kurie patenka į spaudos akiratį.

● Į parką įėjimas nemokamas, lankytojai 
moka tik už pramogas. 

● Nemokamas WIFI visoje parko 
teritorijoje.

● Parko lankytojus vaišiname ledais.
● Parko teritorijoje rasite svečių namus 

“MELT”, bei maitinimo įstaigas - “Van 
Wurst”, “PJazz”, “Vero Caffe” ir 
“Manhattan”.

● Parko teritorijoje naujai įsikūręs Palangos 
apžvalgos ratas.

Daugiau informacijos apie 
Palangos vasaros parką galite rasti : 

https://vasarosparkas.lt/ 

Svarbios detalės

https://melt.lt/
https://vanwurst.lt/
https://vanwurst.lt/
https://vasarosparkas.lt/


● 2022 metų naujiena Palangoje.
● Visai prie jūros, mūsų teritorijoje 

įsikūrė didžiausiu traukos objektu 
tapęs - 
PALANGOS APŽVALGOS RATAS.

● Basanavičiaus gatvėje esantis ratas 
džiugina nuostabiais jūros ir miesto 
apylinkių vaizdais bei pritraukia didelį 
lankytojų srautą.

Palangos apžvalgos 
ratas



Reklamos galimybės 
Palangos 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;

• Reklaminės vėliavos Palangos Vasaros 
Parke - nuo 400 €/sezonui.



PROMO 
renginys parke

• Palangos vasaros parkas puiki vieta 
renginiui ar jūsų veiklos pristatymui.

PARKO TERITORIJOJE GALI VYKTI:
• Jūsų veiklos pristatymas;
• Iniciatyvos ar veiklos viešinimas;
• Bendruomenės susitikimas;
• Kolektyvų pasirodymai;
• Ir daug kitų naudingų visuomenei 

bei Jūsų bendruomenei ar 
organizacijai veiklų.

• Kaina: 
○ 1500 €/visas savaitgalis
○ 1000€/viena savaitgalio diena
○ 700€/darbo diena 



Ilgalaikės reklamos 
pozicijos parke

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

● Pozicijos:
○ Parko ledai
○ Parko užkandis - LAISVA
○ Parko vanduo – LAISVA
○ Parko draugas – LAISVA
○ Parko technologijos  



Prekybos plotai 
Palangos vasaros parke

• Palangos Vasaros Parke turime kelis 
laisvus prekybos plotus: 
○ Erdvė Nr. 1 - kavinei, barui ar 

kitai maitinimo įstaigai;
○ Erdvė Nr. 2 - prekei, paslaugai, 

nedideliam renginiui ar 
užsiemimui vykdyti.

• Prekybos ploto nuoma visiems 
metams nuo sutarties pasirašymo.

Daugiau informacijos apie prekybos 
plotus Palangos vasaros parke rasite: 

https://vasarosparkas.lt/prekybos-plotai-
palangoje/

https://vasarosparkas.lt/prekybos-plotai-palangoje/
https://vasarosparkas.lt/prekybos-plotai-palangoje/


Kampanijas
vykdė



Mobilios reklamos 
galimybės Palangoje ir 

Šventojoje
● Kurortų pramogos - vienas 

didžiausių dviračių ir velomobilių 
nuomos tinklas Palangoje ir 
Šventojoje. Sezono metu, veikia 
net 8-10 dviračių nuomos punktų.

● Teikiame reklamos paslaugas ant:
○ Reklaminių triračių;
○ Reklaminių velomobilių;
○ Reklaminio traukinuko.



Reklaminiai 
triračiai

● Nustatytu maršrutu Palangoje 
važinėjanti ar stovinti sutartoje 
vietoje, pagal Jūsų pageidavimą 
apipavidalinta transporto 
priemonė. 

● Reklamos kaina:
○ 90€ dienai
○ 60€ gamybos kaštai 

* Kainos nurodytos be PVM.



Reklaminiai 

velomobiliai
● Palangos veidu tapę velomobiliai - 

važinėja po visą miestą, bei stovi 
nuomos punktuose, kur didelis 
žmonių srautas, itin pamilti 
poilsiautojų. 

● Galima apipavidalinti velomobilio 
nugarėlę (2 pusės), bei priekį.

● Reklamos kaina nuo:
○ 150€ mėnesiui/vnt.
○ 415€ sezonui/vnt. **
○ 140€ gamybos kaštai/vnt.

* Kainos nurodytos be PVM.
** Sezonas nuo 01.06 iki 08.31.



Reklaminis 

traukinukas
● Pagal Jūsų norus ir fantazijas 

visiškai apipavidalintas elektrinis 
traukinukas. Vasarą, kasdien jis 
kursuoja Palangos gatvelėmis, o 
pagrindinis jo stovėjimo taškas – 
skvere, prie Palangos tilto!

● Traukinukas itin mėgiamas 
turistų, bei vaikų, dažnai 
nuomojamas ir šventėms.

● Reklamos kaina:
○ 3000€/sezonas + gamybos 

kaštai.

*Kainos nurodytos be PVM.



Svečių namai - 

Melt in Palanga
● „Melt in Palanga“, įsikūrę vasaros 

sostinėje – Palangoje, J. 
Basanavičiaus gatvėje. Čia rasite 
net 19 skirtingų dviviečių, triviečių, 
apartamentų bei studijos tipo 
kambarių.

● Svečių namuose galima reklamuoti 
savo norimą produkcija.

● Ieškome norinčių bendradarbiauti 
įvairiomis formomis.

Daugiau informacijos apie Melt in 
Palanga rasite: 
https://melt.lt/

https://melt.lt/


Greito maisto 

restoranas - Van Wurst

● Van Wurst – tai nauja maisto 
koncepcija, apjungianti vokišką ir 
belgišką maisto kultūrą. Van Wurst 
išsiskiria ypatingais vokiškais 
dešrainiais ir gardžiomis 
belgiškomis bulvytėmis.

● Van Wurst įsikūręs Palangos 
vasaros parke, prie J. Basanavičiaus 
gatvės.

● Ieškome norinčių bendradarbiauti 
įvairiomis formomis.

Daugiau informacijos apie Van Wurst 
rasite: 

https://vanwurst.lt/

https://vanwurst.lt/


Socialiniai tinklai

● Visi padaliniai yra aktyvūs 
socialiniuose tinkluose, kaip 
Instagram, Facebook, Tiktok.

● Bendradarbiaudami su mumis 
gausite papildomą reklamą mūsų 
socialiniuose tinkluose.

● Sezono metu, mūsų padalinius 
aplanko įvairūs influenceriai, kurie 
reklamuoja mūsų paslaugas bei 
produktą.



Jeigu Jus sudominome - susisiekime:

El. paštu: marketingas@vasarosparkas.lt

Telefonu: +370 607 33446


