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1.Skelbimų talpinimas:

Kaina Lietuvoje (vienam skelbimui):
• 9,00€ už mėnesį ( 1 kartą per dieną į 25 klasifikuotų skelbimų lentų + diena.lt).
• 15,00€ už mėnesį ( 2 kart per dieną į 25 klasifikuotų skelbimų lentų + diena.lt).
• 22,00€ už mėnesį ( 3 kart per dieną į 25 klasifikuotų skelbimų lentų + diena.lt).
—————–
• 9,00€ už mėnesį ( kas antrą dieną į 50 klasifikuotų skelbimų lentų + diena.lt).
• 15,00€ už mėnesį ( 1 kartą per dieną į 50 klasifikuotų skelbimų lentų + diena.lt) +
facebook skelbimai 10 grupes su virš 90 000 žmonių
• 26,00€ už mėnesį ( 2 kart per dieną į 50 klasifikuotų skelbimų lentų + diena.lt) +
facebook skelbimai 10 grupes su virš 90 000 žmonių
• 41,00€ už mėnesį ( 3 kart per dieną į 50 klasifikuotų skelbimų lentų + diena.lt) facebook
skelbimai 10 grupes su virš 90 000 žmonių
—————–
• 15,00€ už mėnesį ( kas antrą dieną į 70 klasifikuotų skelbimų lentų + diena.lt)
• 26,00€ už mėnesį ( 1 kartą per dieną į 70 klasifikuotų skelbimų lentų + diena.lt) +
facebook skelbimai 10 grupes su virš 90 000 žmonių
• 50,00€ už mėnesį ( 2 kart per dieną į 70 klasifikuotų skelbimų lentų + diena.lt) +
facebook skelbimai 10 grupes su virš 90 000 žmonių
—————–
• 26,00€ už mėnesį ( kas antrą dieną į 150 klasifikuotų skelbimų lentų ).
• 50,00€ už mėnesį ( 1 kartą per dieną į 150 klasifikuotų skelbimų lentų ) + facebook
skelbimai 10 grupes su virš 90 000 žmonių
—————–
• 50,00€ už mėnesį ( kas antrą dieną į 200+ klasifikuotų skelbimų lentų ) + facebook
skelbimai 10 grupes su virš 90 000 žmonių

• 95,00€ už mėnesį ( kiekvieną dieną į 200+ klasifikuotų skelbimų lentų ) + facebook
skelbimai 10 grupes su virš 90 000 žmonių

Skelbimo talpinimas Anglijoje + Airijoje (lietuvių kalba) : 30 Skelbimo portalų 15eur/mėn.
Skelbimo talpinimas Anglijoje (anglų kalba) : 40 Skelbimo portalų – 70eur/mėn.
Skelbimo talpinimas Rusijoje, baltarusijoje, Ukrainoje (rusų kalba) : 650 Skelbimo
portalų – 405eur/mėn.
Skelbimo talpinimas Airijoje (anglų kalba) : 20 Skelbimo portalų – 40eur/mėn.
Skelbimo talpinimas Lenkijoje (lenkų kalba) : 40 Skelbimo portalų – 70eur/mėn
Skelbimo talpinimas Latvijoje (rusų kalba) : 20 skelbimo portalų – 40eur/mėn.
Skelbimo talpinimas Estijoje (rusų kalba) : 15 skelbimo portalų – 30eur/mėn.

Dirbame 6 dienas per savaitę (šeštadieni dirbame sutrumpintai. sekmadieni nedirbame).
Apmokėti už paslaugą galite grynaisiais (Tik Vilniuje) arba banko pavedimu į nurodytą
sąskaitą (visoje Lietuvoje ir užsienyje). Po apmokėjimo, pradedame publikuoti Jūsų
skelbomus skelbimų tinklapiuose (skelbimo lentų sąrašą pateikiame po paslaugos
užsakymo). Išrašome sąskaitas-faktūras. Į visus planus įeina nemokami klasifikuoti
Lietuvos portalai (tame tarpe ir dalinai mokamas: skelbimai.lt). Į mokamas lentas, tokias
kaip turgus.lt ; skelbiu.lt talpiname + už papildomą mokestį. Kainos: skelbiu.lt – 4,50
eur/2 mėn, turgus.lt – 1,50 eur/mėn., skelbiuparduodu.lt – 1,5 eur/mėn. Užsakant
daugiau skelbimų ar ilgesniam laikotarpiui (2 ir daugiau mėnesių) taikomos nuolaidos,
kurios priklauso nuo pasirinkto plano.

2. Adwords Reklama:
15,00€ + suma skirta reklamai.
Reklama matoma pirmam google paieškos puslapyje (jei per mažas biudžetas tada 2,3
ir t.t. ir rečiau rodoma paieškoje). Tam, kad reklama būtų rodoma visą dieną pirmojo
google puslapio viršuje, biudžeto suma turėtų būti nuo 150 eur/mėn. Tikslesnę suma
priklausys nuo pasirinktų raktažodžių.
Privalumai:
Mokate tik tada, jei žmonės spusteli GOOGLE reklamos AdWords skelbimus.
Jūsų skelbimai bus rodomi, tik pagal tuos raktažodžius, kuriuos Jūs patys pasirinksite.
Reklama rodoma tik tai auditorijai, kuri ieško arba domisi Jūsų paslaugomis ar
prekėmis.

3. Kontekstine reklama Adclick.lt. Tai google adwords analogas,
Skiriasi tik tuo, kad Jūsų reklama rodoma ne paieškoje, o Lietuvos didžiuosiuose
tinklapiuose, kurių lankomumas nuo 1000 unikalių lankytojų per dieną. Šiuo metų
didžiausias tinklas Lietuvoje. Kainos 9€ /mėn + suma reklamai (taip nustatyta, kad
minimali suma yra 100eur + pvm, iš kurių 100eur galėsite panaudoti reklamai.

4. FaceBook reklama.
Facebook socialinis tinklas suteikia daug įvairių galimybių paskleisti žinią apie Jūsų prekę ar
paslaugą. Facebook reklama internete skirta jūsų facebook paskyros populiarinimui socialiniame
tinkle arba Jūsų įmonės puslapį.
Privalumai:






Galite reklamuoti tiek Jūsų įmonės puslapį, tiek Facebook puslapį (ar jo įrašą).
Galite išskirti tikslinį vartotoją pagal amžių, pomėgius, veiklas ar gyvenamąją vietą.
Galite nustatyti reklamos paspaudimo arba parodymo kainą.
Galite reguliuoti reklamos biudžetą.
Galite matyti nesudėtingą ir aiškią statistiką.

Facebook reklamos kaina (Kontekstine reklama rodoma facebook.com tinklapyje
dešinėje pusėje):
 Minimalus mokesti už mūsų paslaugos yra 9,00€ + suma skirta reklamai (nuo
30,00€/mėn.)

Facebook reklamos kaina (Skelbimo talpinimas facebook.com tinklapio grupese):
30 grupes su apie 200 000 žmonių – 10,00€/mėn. (talpinant viena karta per
dieną)
30 grupes su apie 200 000 žmonių – 20,00€/mėn. (talpinant du kartus per
dieną)
30 grupes su apie 200 000 žmonių – 30,00€/mėn. (talpinant tris kartus per
dieną)
Yra galimybe talpinti iki 170 grupių (virš 300 000 narių) arba parinkti specializuotas
grupes. Kaina 50 Eur/mėn.

Fan’ų rinkimas
✔ Fanų (Like) rinkimas Facebook fanų puslapiams 25 € / 1000 vnt.
✔ Like rinkimas nuotraukoms vaizdo įrašams
✔ Narių rinkimas Facebook grupėms
✔ Sekėjų (Followers) rinkimas Facebook anketoms














500 vnt. – 10 €
1000 vnt. – 20 €
1500 vnt. – 30 €
2000 vnt. – 38 €
2500 vnt. – 46 €
3000 vnt. – 52 €
4000 vnt. – 64 €
5000 vnt. – 72 €
10 000 vnt. – 101 €
15 000 vnt. – 168 €
20 000 vnt. – 180 €
30 000 vnt. – 209 €
40 000 vnt. – 237 €

5. Seo įrankiai:
Straipsnių talpinimas ir sukūrimas. Bus parašyti unikalūs straipsniai, kurių tekste
įterpsime po 1-2 (priklausomai nuo straipsnių dydžio) nuorodas su raktažodžiais.
Straipsniai ir atgalinės nuorodos padeda iškelti tinklapį pagal pasirinktus raktažodžius į
pirmą google paieškos puslapį. Minimaliai reikėtų 10 straipsnių tam, kad būtų matomas
rezultatas.
Kainos už viena straipsnį:
į svetaines turinčias reitingą PR5:
Rašymas ir talpinimas
Rašymas ir talpinimas
Rašymas ir talpinimas
Rašymas ir talpinimas
Rašymas ir talpinimas

100-200 žodžių – 12 €
200-300 žodžių – 14 €
300-400 žodžių – 16 €
400-500 žodžių – 20 €
500-800 žodžių – 26 €

į svetaines turinčias reitingą PR6:
Rašymas ir talpinimas 100-200 žodžių – 20 €

Rašymas ir talpinimas 200-300 žodžių – 26 €
Rašymas ir talpinimas 300-400 žodžių – 32 €
Rašymas ir talpinimas 400-500 žodžių – 38 €
Rašymas ir talpinimas 500-800 žodžių – 50 €

Atgalinės nuorodos. Turi tokią pačią paskirtį kaip ir straipsniai, tik nebus teksto, o bus 12 raktažodžiai

6 € /mėn - 1 nuoroda į PR5 tinklapį
16 € /mėn - 1 nuoroda į PR6 tinklapį

Tam, kad atgalinės nuorodos veiktu reiktėtų bent 5 nuorodų ir jas palaikyti 3-4
mėnesius.

6.Youtube reklama
Vaizdo reklama padės jums perduoti savo žinią reikiamiems žmonėms reikiamu laiku. Bet koks
verslas turi savo auditoriją „YouTube“.
Youtube suvienijo vartotojus peržiūrėti, ieškoti ir bendrinti vaizdo įrašus. Iš šio ištekliaus ir
turinio įvairovės populiarumo suteiks puikią galimybę veiksmingai reklamai.
Privalumai „YouTube“
Garsas, judėjimas ir spalvoto vaizdo reklama suteikia aukštą įsitraukimą, į tai, kas vyksta ekrane;
Galingi ir paprasti įrankiai ;
Aktyviai mąstoma auditoriją. ;
Didžiausias gylis ir visapusiška atitinkama visuomenė , aktyviai bendrauja su turiniu – daugiau
nei du milijardai vaizdo įrašų peržiūros per dieną.
Youtube filmuko sukūrimas.
Mes sukūrsime youtube įrašą apie Jūsų tinklapį. Įrašo trukmė neribojamą ir priklauso nuo Jūsų
tinklapio turinio.
Jūsų tinklapio paslaugos(skyreliai) nufilmuojami, padaromas trumpas skyrelių aprašymas viduje
klipo. Klipas talpinamas mūsų youtube kanale
http://www.youtube.com/user/nemokamiskelbima79 . Įrašomas aprašymas, antraštė ir
raktažodžiai pagal kurios kiekvienas galės rasti Jūsų video klipą youtube tinkle.

