
Lietuvos Kineziterapeutų draugija 

Elektroninis paštas: lietuvosktd@gmail.com 
Banko sąskaita : LT 387300010002244049 
Įmonės kodas : 191916623 
Adresas : Eivenių g. 2 Kaunas. 

BENDRADARBIAVIMO PASIŪLYMAS 

2015 

Lietuvos kineziterapeutų draugija įkurta 1996 metais yra visuomeninė organizacija, vienijanti 

Lietuvos Respublikos piliečius, dirbančius kineziterapijos srityje.  

Pagrindiniai Asociacijos uždaviniai:  

1. Skatinti šiuolaikinių kineziterapijos standartų diegimą ir taikymą Lietuvoje, teikti siūlymus dėl 
kineziterapijos paslaugų teikimo tvarkos ir kokybės reikalavimų;   

2. Skatinti kineziterapijos mokslo vystymą Lietuvoje ir dalyvavimą tarptautinėse mokslo 
programose; 

3. Teikti siūlymus, planuojant kineziterapeutų ruošimo ir tobulinimosi programas; 

4. Kelti Asociacijos narių kvalifikaciją organizuojant seminarus, konferencijas, 
suvažiavimus bei koordinuojant ir remiant narių dalyvavimą tarptautiniuose tobulinimo 
renginiuose ir programose; 

5. Bendradarbiauti su visomis sveikatos priežiūros tarnybomis, teikti joms 
mokslinę-metodinę ir praktinę pagalbą siekiant gyvenimo gerovės; 

6. Propaguoti kineziterapijos mokslo bei praktikos pasiekimus sveikatos priežiūros specialistams ir 
visuomenei; 

7. Bendradarbiauti su visuomeninėmis ir medikų profesinėmis sąjungomis, siekiant Asociacijos 
tikslų ir teikiant joms reikalingą mokslinę-metodinę pagalbą; 

8. Plėtoti ryšius su tarptautinėmis ir užsienio šalių organizacijomis, skatinti Asociacijos narių 
dalyvavimą tarptautinėse organizacijose ir programose 
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Kviečiame Jus bendradarbiauti 

 

 

Metinė reklama  

 
Didysis partneris (metinis mokestis 1000 eurų)  

 

 Partnerio reklaminis skydelis pagrindiniame internetinio puslapio lange, matomas 

naudojantis visomis skiltimis, su tiesiogine nuoroda į partnerio internetinį puslapi.  

 Galimybė talpinti, renginių medžiagą ir reklamą internetiniame puslapyje www.lktd.lt  

 Partnerio reklaminės žinutės socialiniame tinklapyje. 

 Partnerio veiklos reklama elektroniniu paštu. 

 5 % nuolaida taikoma LKTD nariams partnerio organizuojamuose renginiuose. 

 

 

Partneris (metinis mokestis 700 eurų)  

 

 Partnerio reklaminis skydelis pagrindiniame internetinio puslapio lange, matomas 

naudojantis visomis skiltimis, be tiesioginės nuorodos į partnerio internetinį puslapį.  

 Partnerio 15 reklaminių  žinučių socialiniame tinklapyje. 

 Partnerio 15 renginių reklama internetiniame puslapyje naujienų skiltyje ir elektroniniu 

paštu. 

 10 % nuolaida taikoma LKTD nariams partnerio organizuojamuose renginiuose 

 

Rėmėjas (metinis mokestis 400 eurų) 

 

 Partnerio reklaminis skydelis internetiniame puslapyje matomas atskiroje skiltyje rėmėjai, 

nematomas naršant kitas puslapio skiltis, be tiesioginės nuorodos į partnerio internetinį 

puslapį. 

 Partnerio 10 reklaminių žinučių socialiniame tinklapyje. 

 Partnerio 5 renginių  reklama internetiniame puslapyje naujienų skiltyje ir elektroniniu 

paštu. 

 15 % nuolaida taikoma LKTD nariams partnerio organizuojamuose renginiuose. 
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Reklama konferencijų metu 

 
Didysis remėjas (kaina 300 eurų):  

 

 Pagrindinė vieta plakate  

 Partnerio reklaminis skydelis pagrindiniame internetinio puslapio lange, matomas 

naudojantis visomis skiltimis, su tiesiogine nuoroda į partnerio internetinį puslapį (renginio 

metu).  

 Partnerio reklaminė žinutė socialiniame tinklapyje. 

 Partneriui skirta matomiausia/parankiausia vieta konferencijos foje salėje. 

 Partneriui skirta 30 min prisistatymui konferencijos metu.  

 

Pagrindinis rėmėjas (kaina 200 eurų):  

 

 Vidutinio dydžio logotipas plakate . 

 Partnerio reklaminis skydelis pagrindiniame internetiniame puslapio lange, matomas 

naudojantis visomis skiltimis su tiesiogine nuoroda į partnerio internetinį puslapį (renginio 

metu). 

 Partnerio reklaminė žinutė socialiniame tinklapyje. 

 Partneriui skirta viena matomiausių vietų konferencijos metu fojė salėje.  

 

 

Rėmėjas (150 eurų) : 

 

 Reklaminis logotipas plakate. 

 Partnerio reklaminis skydelis internetiniame puslapyje matomas atskiroje skiltyje rėmėjai, 

nematomas naršant kitas puslapio skiltis, su tiesiogine nuoroda į partnerio internetinį puslapį 

(renginio metu).  

 Partneriui skirta viena konferencijos metu fojė salėje.  

 

Draugas ( 100 eurų)  

 

 Reklaminis logotipas plakate. 

 Partnerio reklaminis skydelis internetiniame puslapyje matomas atskiroje skiltyje rėmėjai, 

nematomas naršant kitas puslapio skiltis, be tiesioginės nuorodos į partnerio internetinį 

puslapį (renginio metu).  

 Partneriui skirta viena konferencijos metu fojė salėje.  

 

 

Reklaminė vieta konferencijos metu salės fojė (70 eurų) 
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Esame atviri ir kitiems Jūsų pasiūlymams ar pageidavimams, kuriuos galėtume aptarti 

susitikimo metu! 

 

 

Kontaktinis asmuo: 

Raimundas Venskaitis 

Lietuvos kineziterapeutų draugija 

raimundas.venskaitis@gmail.com  

+370 62237 888 
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