
  

Lietuvos sporto federacijų sąjunga kviečia sporto 
federacijų atstovus dalyvauti seminarų ciklo

„Sporto rinkodara ir komunikacija“ 
ketvirtajame seminare.

2015 m. rugpjūčio 25 d.,
13.00 val. - 16.00 val.

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

Pranešėjai:
Tomas Kriščiūnas – UAB „Archyvų sistemos“ generalinis direktorius
Andrius Čerškus – Sostinės krepšinio mokyklos direktorius
Marius Stanevičius – 15min.lt pardavimų vadovas
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Tomas Kriščiūnas
UAB „Archyvų sistemos“ generalinis direktorius

„Kaip atkreipti į save verslininkų 
dėmesį?“

- 2014 m. kompanijoje „Archyvų sistemos“ buvo nuspręsta remti 
moterų sportą neturint jokio išankstinio nusistatymo. Kaip vyko 
potencialių rėmimo objektų paieška?

- Kodėl dėmesys buvo atkreiptas į rankinį, krepšinį ir žolės riedulį?

- Kas lėmė galutinį sprendimą?

- Kokius namų darbus turėtų atlikti sporto organizacijos, kad į juos 
dėmesį atkreiptų verslininkai?
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Andrius Čerškus
Sostinės krepšinio mokyklos direktorius

„Svajonių sporto mokyklos kūrimas“
- Sostinės KM per keletą metų tapo didžiausia Lietuvoje, sostinėje 
pranoko Š. Marčiulionio krepšinio akademiją ir valstybinę Vilniaus 
krepšinio mokyklą. Kokia yra sėkmės priežastis?

- Sostinės KM išsiskiria aktyvumu dirbant su bendrojo lavinimo 
mokyklomis ir darželiais. Kokie yra veiklos principai, įdomiausi 
specialūs projektai?

- Kokia Sostinės KM sukaupta patirtis galėtų būti naudinga kitų 
sporto šakų organizacijoms, pasisteisinę ir nepasiteisinę 
projektai?
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Marius Stanevičius
15min.lt pardavimų vadovas

„15min.lt bendradarbiavimo su sporto 
organizacijomis galimybės“

- 15min.lt padėtis rinkoje, lankomumas;

- Informacinio rėmimo principai, sąlygos ir galimybės;

- Geriausių įgyvendintų projektų pavyzdžiai.
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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 rugpjūčio 24 d. 16 val.
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