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REKLAMOS GALIMYBĖS 
  

 



PC „Banginis“  

Aprašymas 

PC „Banginis“ paremtas „retail park“ koncepcija, kai prekybos centre 

dominuoja keli stambūs nepriklausomi operatoriai – pagrindiniai traukos 

objektai. Patogus privažiavimas, erdvi automobilių stovėjimo aikštelė, 

paprastas parduotuvių išdėstymas alėjose bei specializuotas 

asortimentas suteikia pirkėjams galimybę patogiau įsigyti norimas 

prekes.  

Šiandien prekybos centras savo architektūra ir dizainu primena uostą ir 

jo krantines.  

Išskirtinumas 

Tikslinė orientacija į namų bei kasdienos prekių sektorių (nėra mados 

prekių, laisvalaikio praleidimo vietų ir pan.) išskiria PC „Banginis“ iš kitų 

Klaipėdos regiono prekybos centrų. PC „Banginis“ įsikūręs prie vieno iš 

pagrindinių įvažiavimų į miestą, tad prekybos centro logotipas yra vienas 

iš pirmųjų simbolių, kas rytą pasitinkančių į darbą vykstančius 

klaipėdiečius, ar į uostamiestį keliaujančius atostogautojus. 

Šūkis 

Viskas namams ir kasdienai! 

Tikslinė auditorija, jos psichologinis paveikslas 

Pastovias, aukštesnes nei vidutines pajamas turintis vidutinio amžiaus 

(30-50 m.) vyras/moteris. Gyvenantis sėsliai ir sukūręs šeimą. 

Planuodamas/-a didesnius pirkinius, ieško konkurencingos kainos. 



 

 

 Automobilio eksponavimas 
 

PC BANGINIS viduje reklaminis plotas automobilio eksponavimui iki 10 kv. m., bei galimybė automobilio eksponavimui  

prekybos centro  lauko aikštelėje, prie įėjimų.   

 

 Viduje kaina: 550 Eur/mėn. 

 Lauko aikštelėje kaina: 350 Eur/mėn. 

 

Svarbu: galimi nestandartiniai sprendimai – derinami individualiai, minimalus nuomos terminas  - 1 mėn. 



 Reklaminiai plotai ekspozicijai  
 
Skaičiais 1-4 pažymėti reklaminiai plotai, kuriuose galimos įvairaus dydžio ekspozicijos, degustacijos bei kito pobūdžio 

promo veiksmai. 

Kaina: 400 Eur/mėn. 

 

 Reklaminiai plotai reklaminiam stendui iki 5 kv. m. 

 
Visame prekybos centre išsidėstę plotai. 

Kaina: 200 Eur/mėn. 

 

Svarbu: galimi nestandartiniai sprendimai – derinami individualiai, minimalus nuomos terminas  - 1 mėn. 

 

 

 



 Reklama ant vidinių slankiojančių įėjimo durų  
 

Galimos dvi reklaminės pozicijos:  

• įėjimas šalia SENUKŲ; 

• įėjimas šalia MAXIMA; 

Lipdukai klijuojami ant vidinių tambūro durų, iš abiejų pusių (viso 4 lipdukai). Lipdukų dydis: 98 x 234 cm. 

 

Kaina: 400 Eur/mėn. (viena pozicija) 

Svarbu: minimalus užsakymas – 1 mėn. 

 

 

 

 



 Reklaminis plakatas šviečiančiuose reklaminiuose  

stenduose 
 

Galimi du dydžiai:  

• Didelis (120 x x180 cm), plane pažymėta D raide ir skaičiumi, 10 pozicijų; 

• Mažas (84 x x119 cm), plane pažymėta M raide ir skaičiumi, 8 pozicijos. 

Didelio stendo kaina: 110 Eur/mėn. 

Mažo stendo kaina: 70 Eur/mėn.  

Svarbu: minimalus užsakymas – 1 mėn. Nuomojant daugiau nei vieną stendą ar ilgesniam nei 1 mėn. laikotarpiui - taikomos 

nuolaidos. 

 

 

 

Mažas Didelis 



 Reklama ant lauko stoginių 
 

 
6vnt. pirkinių vežimėlių stoginės : 

• 3 vnt. SENUKŲ pusės automobilių aikštelėje,  

viso 6 plokštumos. 

• 3 vnt. MAXIMA pusės automobilių aikštelėje,  

viso 6 plokštumos. 

Tento dydis: 382 x 140 cm. 

 

Kaina: 100 Eur/mėn. (viena plokštuma/tentas) 

Svarbu: minimalus užsakymas – 1 mėn. 

 

 

 

 

SENUKŲ pusė MAXIMA pusė 



 Reklama prekybos centro radijuje 

Kaina: 

Klipo iki 15 s – 2 Eur/vnt.; 

Klipo iki 20 s – 2,5 Eur/vnt.; 

Kllipo iki 30 s – 3 Eur/vnt. 

Svarbu: minimalus užsakymas – 100 Eur.  

Sudaromi individualūs tinkleliai pagal pasirinktą klipo transliacijų laiką. 

 Reklaminės medžiagos platinimas 

Reklaminių skrajučių ir kt. reklaminės medžiagos platinimas PC BANGINIS alėjose. Kaina 

pateikiama 1-2 promo žmonėms. 

Kaina: 20 Eur/val.  

Svarbu: minimalus užsakymas – 100 Eur. 

 

 

 Prezentacijų/produktų pristatymų organizavimas 

Kaina: 30 Eur/val.  

Svarbu: vienu metu produkto prezentaciją gali vykdyti 2 promo darbuotojai, minimalus 

užsakymas  - 4 val. Vykdant produktų pristatymą su ekspozicija, papildomai taikomas 

ekspozicijos mokestis (5 sk.) 



 Pardavimų/žaidimų aparatai alėjose 

Galimi plotų dydžiai 1 - 10 kv. m., kurie išsidėstę  visame prekybos centre 

BANGINIS. 

 

Kaina: nuo 100 iki 300 Eur/mėn.  

Svarbu: Minimalus nuomos terminas  - 1 mėn. 



 Į reklaminių pozicijų kainą nėra įtrauktos gamybos, montavimo,  

išmontavimo, valymo bei apsaugos išlaidos. 

 Dėl išsamesnės informacijos, papildomų reklamos galimybių ar 

išskirtinių pozicijų susisiekite žemiau nurodytais kontaktais. 

 Visos kainos nurodytos be PVM. 

 Nuolaidos taikomos už reklamos užsakymų apimtis kiekvienu atveju 

individualiai. 

 

 

 

 

Islandijos pl. 32, Kaunas 

Mob. +370 614 99011 

E-mail: reklama@balticred.com 

 


