
  

Lietuvos sporto federacijų sąjunga kviečia sporto 
federacijų atstovus dalyvauti seminarų ciklo

„Sporto rinkodara ir komunikacija“ 
pirmajame seminare.

2015 m. balandžio 15 d.,
10.00 val. - 13.00 val.

KKSD I aukšto posėdžių salė, Žemaitės g. 6, Vilnius

Pranešėjai:
Dainius Radzevičius - Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas
Vytautas Benokraitis - DELFI direktorius
Jonas Stadalninkas - SportoTV.lt direktorius
Gediminas Velička  - UAB „4finance“ (Vivus.lt/SMScredit.lt) generalinis 
direktorius
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Dainius Radzevičius
Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas

„Bendravimas su žiniasklaida ir 
konfliktinių situacijų sprendimas“

- Kodėl verta atsakyti į visus, net nepatogius žurnalistų 
klausimus?

- Kokius bendravimo būdus galima pasirinkti, jei komentaro prašo 
žurnalistas, kuriuo nepasitikite?

- Su kokiomis žiniasklaidos priemonėmis galima atsisakyti 
bendrauti?

- Kur galima kreiptis, jei buvo iškraipyti Jūsų žodžiai, o straipsnis 
parašytas, Jūsų nuomone, pažeidžiant žurnalistinę etiką?
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Vytautas Benokraitis Jonas Stadalninkas
DELFI direktorius SportoTV.lt direktorius

„Specialaus DELFI ir SportoTV.lt 
pasiūlymo sporto federacijoms 

pristatymas“
- Tiesioginės varžybų transliacijos;

- Transliacijų anonsai DELFI portale;

- Informacinė partnerystė;

- Reklaminės pozicijos federacijų rėmėjams tiesioginių transliacijų 
metu.
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Gediminas Velička
UAB „4finance“ generalinis direktorius

„Vivus.lt ir SMScredit.lt rėmimo 
projektai ir galimybės“

- Kokie rėmimo pasiūlymai domina verslo įmonę?

- Kaip geriausia pateikti pasiūlymą?

- Ko „4finance“ tikisi iš remiamos federacijos ar sporto klubo?

- Nuo ko priklauso paramos dydis?

- Ką bendrovė gali pasiūlyti be pinigų?
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Registracija į seminarą

Registracija vykdoma elektroninio pašto adresu info@lsfs.lt, 
daugiau informacijos apie seminarą galima gauti telefonu 
8 615 47755 (Dalius Matvejevas).

Registruojantis prašome nurodyti seminare dalyvausiančių 
asmenų vardus ir pavardes, astovaujamą organizaciją bei 
pareigas joje.

Esant poreikiui, seminarą išklausę asmenys galės gauti tai 
patvirtinantį sertifikatą (registruojantis prašome informuoti 
apie sertifikato reikalingumą).

Užsiregistruoti į seminarą galima iki balandžio 13 d. 
imtinai.
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