„Nuolaidos, akcijos“ – rubrika „Elektronika.lt“ portale
Lietuviškame technologijų portale „Elektronika.lt“ veikia speciali pranešimų rubrika-paslauga
(http://www.elektronika.lt/nuolaidos/), kurioje skelbiame informaciją apie vykstančias nuolaidų akcijas,
išpardavimus, specialius pasiūlymus elektronikos, kompiuterijos, ryšių technikai bei paslaugoms.

Kuo patraukli ši paslauga?
Tikslinė auditorija, specializuota bendruomenė.
Gerai matoma pozicija, pranešimai išskiriami bendrame informacijos sraute.
Naujienų prenumeratoriai (bendrame ir atskirame RSS sraute).
Nesudėtinga parengti (paprastas nedidelės apimties tekstas).
Galima pranešime naudoti aktyvias tiesiogines nuorodas, iliustraciją.
Tekste nėra naudojama kontekstinė reklama (pvz., „TextAds“).
Pranešimas lieka portalo archyve, prieinamas paieškos sistemoms.
Galima naudoti kartu su „Pranešimas pirmame puslapyje“ paslauga.

Kiek tai kainuoja?
Pranešimo kaina – 30 €. Dešimties vienetų paketas – 250 €. PVM nepridedamas, nes nesame
mokėtojai. Paketo panaudojimo laikas nėra apribotas – pranešimus galite pateikti tuomet, kai reikia informuoti
apie būsimas akcijas. Išnaudojus paketo limitą, galima užsakyti kitą.
Beje, pirmąjį – bandomąjį pranešimą įdėsime nemokamai!

Kaip pateikti informaciją?
Pagal žemiau esančius punktus taisyklinga lietuvių kalba parengtą informaciją (tekstiniu formatu: *.txt,
*.doc, *.pdf ar tiesiog el. pašto tekste) siųskite mūsų redakcijai el. paštu redakcija@elektronika.lt, nurodydami,
jog ji skirta „Nuolaidos, akcijos“ rubrikai. Redakcija patvirtins, kad informaciją gavo bei nurodys galimą
paskelbimo laiką ar paprašys pataisyti informaciją, jei aptiks netikslumų.
1. Pavadinimas (iš 3–10 žodžių).
2. Anotacija (apie 30 žodžių, t. y. 2–3 sakiniai).
3. Pranešimo tekstas (maždaug 2–5 pastraipos), kuris nusakytų: kas akciją siūlo, kokia tai akcija,
aiškią naudą (pav., nuolaidos procentas, kainos skirtumas, dovanojamas priedas ir pan.),
dalyvavimo sąlygas, jos trukmę.
4. Tekste galima panaudoti tris nuorodas: į kompanijos tinklalapį, akcijos puslapį ar akcijos produktą.
5. Paveiksliukas-ikona. Naudojamas greta anotacijos bendruose sąrašuose. Dydis – 100x80 px, bet
galite atsiųsti ir didelį – sumažinsime patys.
6. Paveiksliukas-iliustracija. Gali būt naudojama pranešimo tekste. Plotis – nuo 250 px iki 400 px, bet
galite atsiųsti ir didesnį – redakcija sumažins, atsižvelgdama į jo proporcijas.

Kur užsakyti?
Jei nusprendėte išbandyti ar užsakyti šią paslaugą, rašykite mums el. paštu info@elektronika.lt arba
skambinkite telefonu +370 650 51191.
Daugiau informacijos apie mūsų paslaugas – tinklalapyje http://www.elektronika.lt/info/paslaugos/.

1
Adresas: Kalvarijų g., 292A-5, 08318 Vilnius
Tel.: +370 650 51191, el. p.: info@elektronika.lt
http://www.elektronika.lt/

A. s. LT847044000048618675
AB SEB bankas
Banko kodas 70440

Tautvydas Levinskas
Individualios veiklos vykdymo
pažyma Nr. 342385

Dažniausiai užduodami klausimai
Kaip ilgai bus matomas akcijos tekstas pirmame puslapyje?
Pranešimus skelbiame tada, kai juos gauname, ir naujausi pranešimai, laikui bėgant, pakeičia prieš tai
buvusius. Kaitos dažnis priklauso nuo mums pateikiamų pranešimų kiekio, tačiau, jei yra galimybė, juos
išdėliojame proporcingais laiko tarpais. Ankstesni pranešimai tampa pasiekiami rubrikos puslapyje (meniu:
„Nuolaidos, akcijos“ bei archyve).
Ar galime viename pranešime informuoti apie kelias akcijas?
Vienas pranešimas yra skirtas tik vienai akcijai, tačiau, jei akcijos metu siūlomi keli skirtingi produktai,
juos paminėti taip pat galima.
Norėtume pranešti apie jau įvykusią išpardavimo akciją. Turime parengę pranešimą, nuotraukas.
Ar šis pranešimas taip pat bus publikuojamas šioje mokamoje rubrikoje?
„Nuolaidos, akcijos“ rubrika skirta informuoti apie būsimas akcijas, kuriomis lankytojai dar gali
pasinaudoti. Kiti informaciniai pranešimai spaudai, skelbiami nemokamai Naujienų rubrikose, atitinkamai
pagal jų tematiką.
Kaip galėčiau pranešimą išlaikyti ilgesnį laiką pirmame puslapyje, tarkime, savaitę?
Tokia galimybė yra, pasinaudojus kita paslauga – „Pranešimas pirmame puslapyje“. Viena savaitė
kainuoja 30 €.

Kaip tai atrodo?
Skyrius
pirmame
puslapyje
Išskiriama
paieškoje ir
sąrašuose

Išskiriama
forume
esančiame
sąraše

Akcijos
tekstas su
iliustracija
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