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Renginiui skirta 3000 m² ploto.

Planuojama apie 3500 renginio lankytojų.
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Per 9 metus iš renginio tapome festivaliu, o mūsų auditorija išaugo net 15 kartų!

3
12

apie

2017
pavasaris

2019
pavasaris

Pranešėjų
17

Renginio trukmė 10 valandų.

-

SNAP tikslas - suburti fotografus ir medijų srities atstovus 
į vieną vietą, kurioje įgytų naujos informacijos, patirties, 
bendraminčių būryje. Informuoti žmones apie šiuo metu 

rinkoje egzistuojančias fotografijos, videografijos 
tendencijas. Sukurti fotoentuziastų kultūros ir informacinį 

centrą, kuriame kiekvienas randa savo vietą.

Pranešėjų
18

SNAP fotofestivalis - alternatyvų neturintis, didžiausias 
Lietuvoje fotografijos renginys, apjungiantis visus 
fotografijos mėgėjus ir profesionalus. 
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auditor i ja
Vidutines ir aukštas pajamas turintys jauni, bei vidutinio amžiaus, aktyvūs 
žmonės.

Besidomintys fotogra�ja, videogra�ja kaip hobiu, bei profesionalai. 

Žmonės, besidomintys naujausiomis technologijomis. 

Šeimos, �ksuojančios asmenines ir kelionių akimirkas. 

Žurnalistai, tinklaraštininkai, vlogeriai, pradedantys verslininkai, esami 
verslininkai.
 
VR produktų kūrėjai ir vartotojai. 



programa
EKSPOZICIJŲ ZONA
festivalio rėmėjų stendai (fototechnika ar kiti šiuolaikiniai produktai), blusturgis, lounge zona.

KONFERENCIJŲ ZONA
žinomų Lietuvos fotografų teorinės paskaitos + praktiniai patarimai.

ŠOU DALIS

ATVIRI / UŽDARI WORKSHOPAI
praktiniai užsiėmimai expo zonoje, atviri visiems festivalio dalyviams, suteikia galimybę ne tik klausyti, bet ir išbandyti.

NUOTRAUKŲ KONKURSAS
laimėtojui numatytas specialus prizas.

DRONAI, VR ZONA

ANNIE LEIBOVITZ VIDEO KLASĖ



kodė l

?
Radisson Blu 
2019 05 19

-

Šiais metais renginyje daug dėmesio skirsime edukacijai, juk norint, kad vartotojas pirktų 
reikia jį mokinti, reikia suteikti naudingos informacijos. Žinojimas skatina vartojimą.

aš čia būsiu!

SNAP fotofestivalis - alternatyvų neturintis, didžiausias 
Lietuvoje fotografijos renginys, apjungiantis visus 
fotografijos mėgėjus ir profesionalus. Visas renginys tai 
didelis medijų meno, bei technologijų šou, kuriame 
karaliauja foto, bei video naujienos, naujausios 
technologijos, ateities trendai. Per 9 metus iš renginio 
tapome festivaliu, o mūsų auditorija išaugo net 15 
kartų! 



nauda remėjui
Būkite asocijuojami su didžiausiu ir svarbiausiu 
fotogra�jos, videogra�jos renginiu Lietuvoje.

Didelis Jūsų prekės ženklo, produkto ar 
paslaugos matomumas.

Sutikite esamus  ir būsimus klientus, partnerius.

Pasiekite žmones, tiesiogiai formuojančius 
fotogra�jos kultūrą internete.



Play Play
festivalių ak imirkos

FOTO



BŪK MATOMAS
KOMUNIKACIJOJE



Play Play

vieš inimo pr iemonės

Intensyvi renginio reklamos 
kampanija numatoma balandžio, 
gegužės mėnesiais.

Interviu LRT TV, “Labas rytas” laidoje;

Skelbimai TV medijoje;

Reklama radio eteryje;

Reklaminių banerių kampanija internete;

Lauko reklama; 

Gatvės reklama LED ekranuose;

Renginio anonsavimas “ArenaHD” kanale,
per TV3 Play ir Youtube;

Renginio anonsavimas Facebook ir Instagram 
soc. tinklų kanaluose;

Baneriai Facebook grupėse;

Renginio anonsavimas Youtube kanale 
influencerių pagalba;

Pranešimai spaudai;

Anonsavimas naujienlaiškiuose el.paštu;

Asmeniniai kvietimai telefonu ar žinute;

Reklama kino teatrų salėse;



RĖMĖJŲ POZICIJOS

reklama prieš ir po renginio
stendo įrengimas



  Pristato festivalį      Įtraukiamas į festivalio pavadinimą

AUKSINIS RĖMĖJAS
Reklama renginyje

stendo plotas
A+ zona

reklama renginyje geriausias matomumas pagrindiniame hole, prie paskaitų salės
paskaitų salės pavadinimas rėmėjo vardu
reklaminė atributika ant paskaitų salės scenos
reklaminis klipas paskaitų salės ekrane
reklaminė atributika SNAP medžiaginiuose maišeliuose
(dalinsime kiekvienam workshopo ir konferencijos dalyviui)

stendo įrengimas

atviro workshop‘o 
įrengimas

30 - 40 kv.m.

Pozicijos kaina 10 000 EUR + PVM

Renginio vietoje

didžiausio ploto stendas
įrengtas stendas: sienelė su spauda, stalai, kėdės. 

SNAP suorganizuos atvirą vardinį workshop‘ą A zonoje,
integruojant jūsų produkciją ir prekinį ženklą. 
Workshop‘as bus įtrauktas į programą.     

Vienas vienintelis!pozicijų skaičius 

Play

RENGINIO
METU



SNAP pavadinimas
 
Video

www

outdoor

spauda

internetas

socialiniai tinklai

bilietai

radijas

Reklaminės kampanijos metu (preliminarus media planas)*

*Daugiau media kanalų bus patikslinta artėjant renginiui

  Pristato festivalį      Įtraukiamas į festivalio pavadinimą

AUKSINIS RĖMĖJAS
Reklama renginyje

Visuose kanaluose
 
2 sav. 30 s video Forum Cinemas, 10 000 kontaktų

Snap.lt puslapyje logotipas su aktyvia nuoroda į rėmėjo puslapį 

15 min

SNAP Facebook, Instagram (rėmėjų maketai, Carousel), 
Youtube (Video and Display ads)

Logotipas ant bilietų

Radijo centras (70 klipų)
Žinių radijas \ 1val. laida apie Snap su rėmėjo integracija
 

SNAP vardas
 
5 s

logo landing 
page

logo 15% 
maketo

logo 15% maketo

logo 15% banerio

pilnas produkto 
integravimas 

logo

3 s + integracija 
į laidą

PRIEŠ IR PO
RENGINIO

(informacija naujienų skiltyje)

JCDeux lauko stendai
(30 platformų, Vilniaus ir Kauno miestuose)

“Laisvalaikis” (6 strp. su maketu)



SIDABRINIS RĖMĖJAS
Reklama renginyje

stendo plotas
A zona

reklama renginyje stendas pagrindiniame hole
reklaminis klipas paskaitų salės ekrane
reklaminė atributika SNAP medžiaginiuose maišeliuose
(dalinsime kiekvienam workshopo ir paskaitų dalyviui)

stendo įrengimas

atviro workshop‘o 
įrengimas

20 kv.m.

Pozicijos kaina 4 000 EUR + PVM

Renginio vietoje

įrengtas stendas: sienelė su spauda, stalai, kėdės. 

SNAP suorganizuos atvirą vardinį workshop‘ą A zonoje,
integruojant jūsų produkciją ir prekinį ženklą. 
Workshop‘as bus įtrauktas į programą.     

Viena iš pagrindinių (4 - 5 pozicijos)pozicijų skaičius 

Play

RENGINIO
METU



www

outdoor

spauda

internetas

socialiniai tinklai

bilietai

radijas

Reklaminės kampanijos metu (preliminarus media planas)*

Snap.lt puslapyje logotipas su aktyvia nuoroda į rėmėjo puslapį 

15 min

SNAP Facebook, Instagram (rėmėjų maketai, Carousel), 
Youtube (Video and Display ads)

Logotipas ant bilietų

Radijo centras (70 klipų);
Žinių radijas \ 1val. laida apie Snap su rėmėjo integracija
 

 

logo landing 
page

logo 5% 
maketo

logo 5% maketo

logo 5% banerio

logo
integravimas 

logo

2 s + integracija 
į laidą

SIDABRINIS RĖMĖJAS
Reklama renginyje PRIEŠ IR PO

RENGINIO

(informacija naujienų skiltyje)

“Laisvalaikis” (6 strp. su maketu)

JCDeux lauko stendai
(30 platformų, Vilniaus ir Kauno miestuose)

*Daugiau media kanalų bus patikslinta artėjant renginiui



stendo plotas
B+ zona

stendo įrengimas

10 -12 kv.m.

 Įrengtas stendas: sienelė su spauda, stalai, kėdės

1-10  pozicijospozicijų skaičius

Pozicijos kaina 2 000 EUR + PVM

Renginio vietoje

BRONZINIS RĖMĖJAS
Reklama renginyje RENGINIO

METU



www

internetas

socialiniai tinklai

bilietai

Reklaminės kampanijos metu (preliminarus media planas)*

*Daugiau media kanalų bus patikslinta artėjant renginiui

Snap.lt puslapyje logotipas su aktyvia nuoroda į rėmėjo puslapį 
(informacija naujienų skiltyje);

15 min

SNAP Facebook, Instagram (rėmėjų maketai, Carousel), 
Youtube (Video and Display ads)

Logotipas ant bilietų
 

 

aktyvi nuoroda
su logo

logo 2% banerio

integracija makete / 
baneriuose 

logo

BRONZINIS RĖMĖJAS
PRIEŠ IR PO

RENGINIO
Reklama renginyje



SNAP 
pavadinimas

video

www

outdoor

spauda

internetas

socialiniai 
tinklai

bilietai

radijas

Kanalai

Reklaminės kampanijos metu*

*Daugiau media kanalų bus patikslinta artėjant renginiui

SNAP vardas

5 s

logo 
landing page

logo 15%
maketo

logo 15% maketo

logo 15% banerio

pilnas produkto 
integravimas 

logo

3 s + integracija 
į laidą

Auksinis rėmėjas Sidabrinis rėmėjas

-

-

aktyvi nuoroda 
su logo

5% maketo

5% maketo

logo 5% banerio

logo integravimas

logo

1-2 s 

-

-

aktyvi nuoroda 
su logo

-

-

logo 2% banerio

integracija makete/ 
baneriuose 

logo

-

visuose kanaluose

2 sav. 30 s video Forum Cinemas, 10 000 kontaktų

Snap.lt puslapyje logotipas su aktyvia nuoroda į 
rėmėjo puslapį (informacija naujienų skiltyje);

JCDeux lauko stendai 
(30 platformų, Vilniaus ir Kauno miestuose)

“Laisvalaikis”(6 strp. su maketu)

15 min
 
SNAP Facebook, Instagram (rėmėjų maketai, Carousel), 
Youtube (Video and Display ads)

Logotipas ant bilietų

Radijo centras (70 klipų);
Žinių radijas \ 1val. laida apie Snap su rėmėjo 
integracija

Bronzinis rėmėjas

MEDIA PLANAS
PRIEŠ IR PO

RENGINIO
Bendras rėmėjų



Jūsų stendo įrengimu pasirūpins 
SNAP organizatoriai:

s tendų įrengimas

 
Atsižvelgdami į Jūsų poreikius ir pasirinktą 
poziciją (Auksinio rėmėjo, 
Sidabrinio rėmėjo, Bronzinio rėmėjo bei Festivalio 
dalyvio) SNAP 
pasirūpins jūsų stendo gamyba.

Gavę iš jūsų maketą, atspausdinsime ant stendo, 
tad vizualine dalimi rūpintis nereikės. 

Stendo kaina įtraukta į rėmėjo paketą!

 

 



Auksinis rėmėjas (40m²)

Auksinio rėmėjo
reklaminė atributikaA+ A

B+
10

10

10

10

10

10

20 20

20

20

Sidabrinis rėmėjas (20m²)

Sibabrinio rėmėjo
reklaminė atributika

Bronzinis rėmėjas (12-15m²)

40

 Festivalio dalyvis (8-10m²)

Stalas (4m²)

B
12-15

C 4

Atviras
workshop’as

Uždaras
workshop’as

Uždaras
workshop’as

Uždaras
workshop’as

Blusturg
is

Konferencija
4

4

Išs ir ink i te stendo vietą

12-15

12-15 12-15

4

4

4

4

4

4

10

Šou scena
+atviri workshop’ai

10 10 10 10 10 10

Uždaras
workshop’as

Uždaras
workshop’as

Uždaras
workshop’as



PAPILDOMOS POZICIJOS

reklama renginio metu



stendo plotas
B zona

Stendo įrengimas

8 - 10 kv.m.

Pozicijos kaina 1 000 EUR + PVM

Renginio vietoje

Įrengtas stendas: sienelė su spauda, stalai, kėdės.

1 – 10 Pozicijų skaičius

dalyvis
RENGINIO

METU



~4 kv.m.

Renginio vietoje

Skiriamas stalas ir kėdė, 
 be standartinio stendo įrengimo

1 – 10 

stendo plotas
C zona

Stendo įrengimas

Pozicijų skaičius

Pozicijos kaina 500 EUR + PVM

stalo nuoma



jums siūlo
Dalyvauti aukščiau išvardintose 
interakcijose.

Jūsų expo zonos apipavidalinimą.

Patarimus kaip save pozicionuoti 
renginio metu.

Laiką scenoje, konferencijos metu.

Prekės ženklo pozicionavimo patarimus.



papildomos pozici jos
Rėmėjui suteikiame galimybę pristatyti seminaro arba 
workshopo pranešėją - tai puiki proga susieti įmonę, 
prekės ženklą ar paslaugą su vertingomis žiniomis, 
įdomiu pranešimu ir kompetetingu pranešėju;

Savo produktą, prekinį ženklą ar paslaugą galite 
pristatyti konferencijos metu, gyvai (patys arba 
renginio vedėjas), arba video formatu - ekrane;

Jūsų vardu galime pavadinti worshop zoną;

Workshop zonoje jūsų paslaugos, prekinio ženklo ar 
produkto pristatymas;

 Reklama renginio Live Stream transliacijos metu;

Logotipas ant festivalio dalyvio kortelės;

Logotipas ant kaklajuostės;

Medžiaginis krepšys su produkto logotipu;

Renginio vanduo, su jūsų logotipu ant buteliuko;

Jūsų logotipas ant konferencijos užrašams skirtos 
užrašinės ir rašiklis;

Jūsų logotipas ant renginio savanorių marškinėlių;

Žinutės apie jus renginio dieną, renginiui skirtuose 
soc. tinkluose (foto + tekstas);

Video bei foto reportažo sukūrimas apie jus 
renginio metu, kurį galite naudoti komunikacijai 
savo soc. tinkluose;

Jūsų vaizdinė informacija video medžiagoje, kuri 
bus viešinama po renginio;

Galite būti prizo steigėjas, nuotraukos konkurso 
nugalėtojui;



Rėmėjui suteikiame galimybę pristatyti seminaro arba 
workshopo pranešėją - tai puiki proga susieti įmonę, 
prekės ženklą ar paslaugą su vertingomis žiniomis, 
įdomiu pranešimu ir kompetetingu pranešėju;

Savo produktą, prekinį ženklą ar paslaugą galite 
pristatyti konferencijos metu, gyvai (patys arba 
renginio vedėjas), arba video formatu - ekrane;

Jūsų vardu galime pavadinti worshop zoną;

Workshop zonoje jūsų paslaugos, prekinio ženklo ar 
produkto pristatymas;

 Reklama renginio Live Stream transliacijos metu;

Logotipas ant festivalio dalyvio kortelės;

Logotipas ant kaklajuostės;

Medžiaginis krepšys su produkto logotipu;

Renginio vanduo, su jūsų logotipu ant buteliuko;

Jūsų logotipas ant konferencijos užrašams skirtos 
užrašinės ir rašiklis;

Jūsų logotipas ant renginio savanorių marškinėlių;

Žinutės apie jus renginio dieną, renginiui skirtuose 
soc. tinkluose (foto + tekstas);

Video bei foto reportažo sukūrimas apie jus 
renginio metu, kurį galite naudoti komunikacijai 
savo soc. tinkluose;

Jūsų vaizdinė informacija video medžiagoje, kuri 
bus viešinama po renginio;

Galite būti prizo steigėjas, nuotraukos konkurso 
nugalėtojui;

SUSISIEKIME
+370 609 79955

info@snap.lt

Organizacinis partneris


