Registracija įmonių kataloge
„Elektronika.lt“ siūlo užregistruoti Jūsų įmonę, jei ji įkurta Lietuvoje, jos veikla susijusi su
elektronika, informacinėmis ar ryšio technologijomis, portalo kataloge.
Katalogas: http://www.elektronika.lt/katalogas/verslas/.

Šiuo metu paslauga – nemokama!
Jums tereikia atsiųsti mums el. paštu redakcija@elektronika.lt tokius duomenis:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tikslų Jūsų kompanijos pavadinimą.
Trumpą anotaciją (2–3 sakiniai).
Nuorodą į tinklalapį.
Kompanijos logotipą, jei toks yra (baltame fone, bus mažinamas iki 100 px; jpeg, gif arba png).
Galite pateikti ir platesnį kompanijos pristatymą.
Kontaktai.
Lietuvos miestus, kuriuose yra biurai arba atstovybės.
Katalogo rubrikas, atitinkančias Jūsų įmonės veiklą (pasirinkite tinkamas).

Rubrikos:
Elektronika, elektrotechnika:
Akustika;
Apsaugos sistemos;
Apšvietimas, spec. efektai;
Automatika;
Automobilinė elektronika;
Biuro įranga, technika;
Buitinė technika;
Elektromechaniniai komponentai;
Elektronikos komponentai;
Elektronikos leidiniai, spauda;
Energetika;
Garso, vaizdo technika;
Kalibravimas ir patikra;
Kontrolės prietaisai;
Laboratorinė įranga;
Matavimo prietaisai;
Nestandartinė įranga;
Optika, fototechnika;
Plastikinės kortelės;
Pramoninė įranga;
Priežiūra ir remontas;
Projektavimas ir gamyba;
Surinkimas ir perdirbimas;
Įrankiai, prietaisai, medžiagos.

Ryšiai, internetas:
GIS, GPS sistemos;
Interneto paslaugos;
Leidiniai apie ryšius, spauda;
Ryšių paslaugos;
Ryšių įranga, reikmenys;
Telekomunikacijų sprendimai;
Televizija ir TV sistemos.;
Kompiuteriai, IT:
Mokymai, konsultacijos;
Apsaugos ir kontrolės sistemos;
Elektroninė komercija;
Interneto projektai;
Kompiuteriai ir jų priedai;
Kompiuterių tinklų įranga, medžiagos;
Leidiniai apie IT, spauda;
Pramonės automatizavimo įranga;
Programinės įrangos kūrimas;
Programinės įrangos platinimas;
Reklama, tyrimai internete;
Savitarnos, bankinė įranga;
Sudėtingi IT sprendimai;
Tarnybinės stotys, diegimas, nuoma;
Įmonių aptarnavimas.
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Registracija el. parduotuvių kataloge
Portale „Elektronika.lt“ taip pat veikia elektroninių parduotuvių lietuvių kalba, kurios prekiauja
elektronika, kompiuteriais, ryšio įranga ir technine literatūra, katalogas.
Katalogas: http://www.elektronika.lt/katalogas/parduotuves/.
Jums tereikia atsiųsti mums el. paštu redakcija@elektronika.lt tokius duomenis:
1.
2.
3.
4.

Nuorodą į tinklalapį.
Trumpą anotaciją (2–3 sakiniai).
Parduotuvės logotipą, jei toks yra (baltame fone, bus mažinamas iki 100 px; jpeg, gif arba png).
Katalogo rubrikas, atitinkančias Jūsų įmonės veiklą (pasirinkite tinkamas).

Buitinė elektronika, technika;
Elektronika, komponentai;
Kompiuterinė, biuro įranga;
Literatūra, el. knygos.
Papildomos informacijos galite ieškoti tinklalapyje http://www.elektronika.lt/info/paslaugos/.
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