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Vilniaus sporto ir kultūros festivalis
2018 – naujų ĮSPŪDŽIŲ FESTIVALIS!

LITEXPO
RURSĖJO 29-30
VILNIUS/LIETUVA

Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo”,
BĮ Kirtimų kultūros centras ir VšĮ „Sveikas miestas”
2018 m. rugsėjo 29-30 d. Vilniuje,
Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo”,
organizuoja Vilniaus sporto ir kultūros festivalį!
Vilniaus sporto ir kultūros festivalis –
renginys, kuriame švenčiamas išradingumas,
kūryba ir skatinamas fizinis aktyvumas.

APIE FESTIVALĮ
PARODA 12 000 kv.m.
RENGINIAI virš 100 renginių
DALYVIAI virš 100 organizacijų
10 000 moksleivių
2 000 sportuojančių
LANKYTOJAI prognozuojame
virš 20 000

Tai vienas didžiausių sporto ir kultūros renginių Vilniuje,
į vieną vietą sutraukiantis daugybę kultūros organizacijų,
sporto, sveikatingumo klubų, būrelių bei įvairiausių sporto
prekių ženklų atstovų, profesionalių sportininkų, sveikos
gyvensenos šalininkų.
FESTIVALIO TIKSLAI:

• Suburti į vieną renginį įvairiausius sporto, kultūros ir
sveikatingumo sričių specialistus ir atstovus;
• Suteikti galimybę prisistatyti visuomenei sporto ir
kultūros organizacijoms, mokykloms, klubams, būreliams,
įmonėms, veikiančioms kultūros, sporto ir sveikatingumo
srityse;
• Propaguoti fiziškai aktyvų ir sveiką gyvenimo būdą;
• Edukuoti visuomenę apie sportiškai aktyvaus ir sveiko
gyvenimo būdo naudą.

#K-1WorldAmateur
#VilniausSportoFestivalis
#AtvirosTreniruotės #Demonstracijos
#Čempionatas
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Vilniaus sporto ir kultūros festivalis
2018 – naujų ĮSPŪDŽIŲ FESTIVALIS!
APLANKYK:

LITEXPO
RURSĖJO 29-30
VILNIUS/LIETUVA

•Pirmuosiuose rūmuose (1, 2 salėse) vyks
KULTŪROS, ŠVIETIMO IR MENO ĮSTAIGŲ PARODA: vykdomą edukacinę
veiklą pristatys kultūros ir meno organizacijos, neformaliojo ugdymo
įstaigos ir įvairaus pobūdžio kultūrinio užimtumo skatinimo iniciatyvos.
Taip pat vyks kūrybinės dirbtuvės skirtingo amžiaus vaikams, koncertai ant
pagrindinės festivalio scenos, paskaitos, diskusijos, filmų peržiūros, meno
mugė.
•Trečiuose rūmuose – SVEIKOS GYVENSENOS IR SPORTO PREKIŲ
PARODA: sporto pramogos, sporto naujovių pristatymai, pranešimai.
•Ketvirtuose rūmuose – SPORTO KLUBŲ MUGĖ: sporto klubų, būrelių
mugė, sporto zonos, kovos menų klubų ir atvirų turnyrų zonos (,,išbandyk
sportą")
•Penktuose rūmuose – SVEIKATINGUMO STUDIJŲ PARODA: treniruočių
erdvės, sveikatingumo, sporto studijų paroda ir didžiulė TRENIRUOČIŲ
ZONA.
•Konferencijų centre - SVEIKATINGUMO IR SPORTO KONFERENCIJA
,,ACTIVE TRAINING”

#VilniusSportoFestivalis
#VilniusSportoFestivalis #Konferencija

SPORTO PREKIŲ IR
LAISVALAIKIO PARODA
III salė ,,Litexpo”

TURINYS
•Sporto ir laisvalaikio aprangos MUGĖ – IŠPARDAVIMAI
•Sporto prekių, įrangos PARODA
•Sveikatingumo ir gydymo KONSULTACIJŲ ZONA, vyks nemokamos konsultacijos,
susitikimai su specialistais
•Grožio ir gydomųjų PROCEDŪRŲ ZONA (dalyvauja sveikatingumo centrai,
masažų, klinikos, SPA, soliariumo salonai)
•Sporto MITYBOS IR DEGUSTACIJŲ PARODA (maisto papildų paroda, sveikos
gyvensenos produktų pristatymų, degustacijos zona)
•Produktų/paslaugų PRISTATYMŲ SCENA: įrangos, paslaugų, konsultacijų
pristatymas ir sporto vadybos seminaraI (sėkmės ir nesėkmės)

#SportoPrekiųIrĮrangosParoda

SPORTO IR LAISVALAIKIO PREKIŲ PARODA

DALYVAVIMO KAINOS

•Tuščio parodinio ploto nuoma – 35 Eur plius PVM už 1 kv.m.*
•Tuščio parodinio ploto sporto klubui (studijos, treniruočių namai) – 25 Eur plius PVM už
1 kv.m.*
*Į tuščio parodinio ploto nuomą neįeina standartinio (individualaus, nestandratinio)
stendo mokestis. Dalyviai gali įsirengti savo nuosavą stendą parodiniame plote, suderinus
su organizatoriais ir patalpų savininko (operatoriaus) architektais.
Standartinio ,,LITEXPO” stendo nuoma – 16 Eur plius PVM už 1 kv.m.

Daugiau informacijos ir dalyvavimo sąlygas rasite: www.sportofestivalis.lt

DALYVIUI
Registracijos kainą (mokestį) sudaro
* Dalyvio registracijos kainą (mokestį) sudaro:
• Tuščio parodinio ploto salėje nuoma (35 Eur plius PVM už 1 kv.m),
• Įrašas elektroniniame parodos kataloge,
• 3 dalyvio akreditacijos (kortelės),
• Kvietimai parodos lankymui (5 vnt),
• Įrašas festivalio socialiniame tinkle (renginio įvykyje) apie dalyvį,
• Parodos komunikacija: naujienlaiškiai tiksliniam segmentui, pranešimai spaudai,
parodos informacijos viešinimas socialinės medios paskyroje, parodos informacijos sklaida
partnerių komunikacijos kanalais ir kt.,
• Jūsų laikas - paslaugų, produktų pristatymas PARODOS PRISTATYMŲ SCENOJE (nuo 5 iki
15 min.).
• Galimybė savo sporto ir sveikatingumo produkciją (aprangą, aprangos aksesuarus ir
pan.) pademonstruoti festivalio metu organizuojamuose pasirodymuose (sporto madų šou,
parodomojoje programoje, turnyruose, specialiose rungtyse, pranešimų ir diskusijų zonoje).
Derinama iš anksto su organizatoriais;
• Į dalyvio registracijos kaina neįeina standartinio (individualaus, nestandratinio) stendo
mokestis,

#VilniusSportoFestivalis

KOMUNIKACIJOS
PARTNERIAI
- TV: LRT

- RADIJAS: RC, Ruskoje Radio, ZIP FM
- LAUKO REKLAMA: JCDecaux (stotelės/kolonos) / ACM (lauko
ekranai)
- SPAUDA: „Laisvalaikis“ (žurnalas), „Respublika“, „Vakaro žinios“,
Sportas (laikraščiai)

- SUSISIEKIMO PASLAUGOS: reklama viešajame transporte (ekranai)
- INTERNETAS: 15min.lt / vilnius.lt / sportas.info / sveikata.lt /
sveikasmiestas.lt

- ELEKTRONINIAI DIENYNAI: www.tamo.lt

#Reebok #fitness #challenge
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TAPKITE FESTIVALIO DALIMI
Dalyvavimo sąlygos www.sportofestivalis.lt

Dalyvaudami parodykite save
Festivalio metu Jūs turėsite puikią progą:
• pristatyti savo organizaciją, veiklą, paslaugas, sudominti žmones ir įgyti daugiau savo organizacijos
produkcijos (paslaugų) pasekėjų;
• užmegzti naujus kontaktus;
• Konsultuoti lankytojus, betarpiškai bendrauti su jais ir tiesioginio kontakto metu išgirsti jų
lūkesčius;
• pristatyti naujienas, paslaugas koncentruotam lankytojų srautui. 2017m. Sporto parodą aplankė
daugiau nei 10 000 lankytojų;
• ugdyti kūrybiškumo, meno, sveikos bei aktyvios gyvensenos įpročius;
• Suorganizuoti specialius pasirodymus, pranešimus ar diskusijas, prekiauti, vykdyti nemokamas,
lankytojus traukiančias kūrybines veiklas.
Jūsų organizacijos prekių ženklo integracija festivalio zonose.
Prizų steigimas
Žinutė apie Jus

Argi gali būti geresnė proga?!

KONTAKTAI
Stella Griškevičiūtė
Parodos projekto vadovė
Tel.: +370 686 16110
stella@sportofestivalis.lt
Inga Matkevičienė
Marketingo ir projektų vadovė
Tel.: +370 618 81620
inga@sveikasmiestas.lt
www.sportofestivalis.lt

