
R E K L A M A  www . k u r o r t a s . l t  P O R T A L E  

REKLAMOS VARIANTAI 

Kurortas.lt portalas jau veikia > 5 metus! Dėka ergonomiško portalo dizaino, nuolatinės priežiūros, 

plėtros ir mūsų perkamos reklamos portalui Google, Facebook sistemose, jis vis plečia savo auditoriją, 

turi savo nuolatinius lankytojus.  

Turime 5 reklamos būdus www.kurortas.lt portale:  

1. Jūsų paslaugų objekto iškėlimas į 1-ąsias vietas kurorto pirmame, tituliniame puslapyje (A zona). 

2. Jūsų paslaugų objekto iškėlimas į 1-ąsias vietas kurorto paslaugų kategorijos pirmame puslapyje (B 

zona). Kategorija – tai paslaugų grupė: apgyvendinimo, pramogų, maitinimo.  

3. Jūsų paslaugų objekto iškėlimas į 1-ąsias vietas kurorto paslaugų subkategorijoje (C zona). 

Subkategorija – tai paslaugų grupės pogrupis. Pvz., apgyvendinimo paslaugose ‚privatus sektorius‘.  

4. Jūsų paslaugų objekto įtraukimas į „kitus įdomius pasiūlymus“, kurie parodomi tarsi sufleris, kuo dar 

poilsiautojas galėtų susidomėti, renkantis kur apsistoti, pavalgyti ar papramogauti (D zona).  

5. Paskutinė minutė. Paskutinė minutė taip pat yra tam tikra, ypatinga jūsų paslaugų objekto reklamos 

forma. Paskutinės minutės pasiūlymas būna patalpinamas specialioje paskutinės minutės skiltyje, jo 

pavadinimas atsiranda bėgančioje eilutėje portale. Paskutinė minutė veikia nuo š.m. birželio mėn! 

KAIP REKLAMA ATRODYS PORTALE? 

 



A zonoje jūsų paslaugų objektas iškeliamas į  miesto pirmąjame puslapyje. Ten kur paveikslėlyje 

pažymėta A zona, bus reklamuojami objektai. A zona ne tik pažymėtosios dvi zonos, bet visa 

paveikslėlyje matoma objektų eilutė, kuri esant didesniam reklamuojamų objektų kiekiui, keičiasi 

atsitiktine tvarka, rotacijos būdu.  

Pirmas, titulinis puslapis yra tas, kuris atsidaro paspaudus miesto pavadinimą viršutinėje Lietuvos 

kurortų eilutėje.  

Kaina metams A zonoje – 500 Lt plius PVM, sezonui (6 mėn.) - 350 Lt plius PVM. 

 

B zonoje jūsų paslaugų objektas iškeliamas į  miesto paslaugų kategorijos  puslapį. Kategorija yra  

tas puslapis, kuris atsidaro pasirinkus miesto pavadinimą viršutinėje Lietuvos kurortų eilutėje ir 

pasirinkus paslaugos tipą (apgyvendimimas, maitinimas, pramogos). Ten kur paveikslėlyje pažymėta 

B zona, bus reklamuojami objektai. B zona ne tik pažymėtosios dvi zonos subkategorijoje, bet visa 

paveikslėlyje matoma objektų eilutė, kuri esant didesniam reklamuojamų objektų kiekiui, keičiasi 

atsitiktine tvarka, rotacijos būdu.  

Kaina metams B zonoje – 350 Lt plius PVM, sezonui (6 mėn.) - 250 Lt plius PVM. 



 

C zonoje jūsų paslaugų objektas iškeliamas į  miesto paslaugų kategorijos  puslapį. Subkategorija yra 

tas puslapis, kuris atsidaro pasirinkus miesto pavadinimą viršutinėje Lietuvos kurortų eilutėje ir 

pasirinkus paslaugos tipą (apgyvendimimas, maitinimas, pramogos) ir paslaugos subtipą, pvz.: 

apgyvendinimo subtipai: viešbučiai, sanatorijos, svečių namai, privatus sektorius, poilsio namai ir 

t.t.). C zona ne tik pažymėtosios dvi zonos subkategorijoje, bet visa paveikslėlyje matoma objektų 

eilutė, kuri esant didesniam reklamuojamų objektų kiekiui, keičiasi atsitiktine tvarka, rotacijos būdu.  

Kaina metams C zonoje – 350 Lt plius PVM, sezonui (6 mėn.) - 250 Lt plius PVM. 

 

Paskelbę paskutinės minutės pasiūlymą, atsiras skelbimas bėgančioje eilutėje, kurią paspaudus 

lankytojas bus nukreiptas į pasiūlymo rezervacijos formą. Pasiūlymas taip pat atsiras atskiroje paskutinės 

minutės pasiūlymų zonoje. Paskutinės minutės paskelbimas nekainuoja. Jei klientas rezervuos pasiūlymą, 

tas kainuos 20% nuo pasiūlymo kainos. Mes reklamuosime ir padėsime jums parduoti! 

 



 

 

Kiti įdomūs pasiūlymai (D zona). Ateina poilsiautojas studijuoti konkurentų puslapio, o čia dar ir 

daugiau įdomių pasiūlymų pasufleruoja kurortas.lt! Argi nebūtų puiku, jei ten būtų jūsų paslaugų 

objektas pasiūlytas?  Kaina metams - 400 Lt plius PVM, sezonui (6 mėn.) - 300 Lt plius PVM. 

T a p k i t e  l a b i a u  m a t o m a i s  s a v o  

p o t e n c i a l i e m s  k l i e n t a m s ! ! !  

Norėdami užsakyti reklamą, atsiųskite mums užsakymą, su šia informacija: 

• kurį savo objektą www.kurortas.lt portale norite reklamuoti (nuoroda, kurortas, pavadinimas); 

• kurioje kurortas.lt zonoje; 

• kiek laiko (6 mėnesius ar metus); 

• rekvizitus sąskaitos išrašymui (pavadinimas ar vardas pavardė, adresas, įmonės kodas ar asmens kodas, pvm nr.).  

Apmokėjus sąskaitą, jūsų objektas bus pradėtas  reklamuoti per 5 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo dienos.  

Nuoširdžiai, Kurortas.lt komanda 

Tel. +37065688407, El. paštu info@kurortas.lt, Skype kurortas.lt , darbo dienomis, 8-17 val. 

https://www.facebook.com/kurortas.lt 


