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KVIETIMAS BENDRADARBIAUTI 

 

Lietuvos graplingo federacija kviečia Jus bendradarbiauti ir nupirkti reklaminį laiką Sport 1 TV arba 

būti rėmėjais ir gauti reklaminio laiko per Sport 1TV kanalą (kanalas turi  800 tūkstančių namų ūkių, 

daugiakanalių TV abonentų. Iš viso apie 1 mln. 900 tūkst. Žiūrovų. Sport1 TV auditoriją pasiskirsčiusi 

pagal lokacija: Vilnius 16%, Kaunas 17%, Centrinė ir Pietų Lietuva 20 %, Šiaurės Lietuva 22 %, 

Vakarų Lietuva 25%. Lytis: 80% Vyrų ir 20% Moterų. Dominuojanti amžiaus grupė 35-50 metų 

žmonės (45%) su didesne negu vidutinė alga).  

 

Pasiūlymai: 

1.15000 sekundžių reklaminio eterio laiko per Sport 1 TV, ištransliuotume bet kokį Jūsų reklaminį 

video klipą. Reklaminius video klipus galima išdėlioti Jūsų norimu laikotarpiu (per mėnesį ar kelis 

mėnesius, per dieną parodyti tiek kartų kiek jūs pageidaujate (1; 2; 4 ar net 10 kartų). 

1 sekundės kaina -1 euras (15000 eurų galima derėtis). 

Taip pat galima užsisakyti sekundžių pagal poreikį (pvz. 1000; 2000 ir t.t.). 

 

2. 2000 video klipų pristatantis čempionatus per metus. 

Video klipo trukmė 45 sek. iš jų  iki 10 sek. Jūsų reklamai (pvz. Įmonės pavadinimas pristato  

Europos grappling imtynių čempionatą). https://www.youtube.com/watch?v=cbKFG0qo7Bc    

Viso apie 20000 sekundžių. 1 sekundės  kaina - 0,50 cnt. (10000 galima derėtis). 

 

3. 1000 video klipų pristatantis Grappling LT laidą Sport 1 TV per metus. Video klipo trukmė 45 

sek., iš jų iki 10 sek. Jūsų reklama (pvz. Grappling LT laidą pristato Įmonės pavadinimas ) 

https://www.youtube.com/watch?v=iA9x6hNLSvM    

Viso  apie 10000 sekundžių.  1 sekundės kaina - 0,50 cnt. (5000 eurų galima derėtis). 

 

Papildomai,  reklama  visiems 3 pasiūlymams: 

Reklama organizuojant grappling imtynių čempionatus. 

2000  video klipų pristatančių čempionatus  - Jūsų įmonės logotipas įdedamas prie rėmėjų.  

600 kartų rodome rėmėjų logotipus per laida Grappling LT,  Sport 1 TV (laidų 50, kartoja 3 kartus,  

laidoje rodomi rėmėjai 4 kartus, viso 600 kartų). Laidą žiūri apie 30000 žiūrovų. 

Laidos perkeliamos į Youtube ir Facebook. 

Reklama federacijos internetiniame puslapyje. Jūsų įmonės reklaminis logotipas bus įdėtas federacijos 

internetiniame  puslapyje www.grappling.lt  ir www.grapplingfederation.com . 

Jūsų firmos reklama (logotipas) yra įdedamas į pagrindinį varžybų reklaminį tentą, prie kurio vyksta 

apdovanojimai.  

Varžybų metu pastatomas reklaminis stendas su Jūsų įmonės logotipu.  

Grappling video kanalas.  https://www.youtube.com/user/GrapplingFederacija   

Perkelta laida https://www.youtube.com/watch?v=Rnxr4QlAMoI  

Dėkojame už Jūsų skirtą laiką. Tikimės, kad mūsų pasiūlymas Jus sudomino ir esame pasiruošę 

aptarti su Jumis bendradarbiavimo sąlygas Jums patogiu laiku. Be to, esame atviri ir kitokioms 

bendradarbiavimo idėjoms. 

 

Laukiame Jūsų atsakymo. 

Pagarbiai 

Lietuvos graplingo federacijos steigėjas                                          Kęstutis Smirnovas 

Mob. tel. nr. +370 64561005, El. p. k.smirnovas@gmail.com 
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