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Apie TOP sport
• Lažybų idėja
• Pirmas lažybų punktas atidarytas 

2002 11 19 Kaune
• Dabar - 93 lažybų punktai 34 miestuose 

(~10 tūkst. lankytojų per dieną)
• TOP sport priklauso 14 B kategorijos lošimo 

automatų salonų TOP sport CASINO
• 2014m. TOP sport lošėjams išmokėjo 

laimėjimų už 151 mln. €

TOP sport tikslas – rūpintis sportu





Teisiniai ypatumai
Pagal Lietuvos Respublikos Azartinių lošimų įstatymo 10 straipsnio 9 punktą :

„Lietuvos Respublikos teritorijoje draudžiama reklamuoti azartinius lošimus, išskyrus azartinius lošimus organizuojančių
bendrovių, lošimo namų (kazino), bingo automatų salonų, totalizatoriaus ir lažybų punktų pavadinimus, lošimų vietos adresus 

bei organizuojamų lošimų rūšis, taip pat lošimų įrenginių kiekį, esantį lošimo namuose (kazino), bingo arba automatų
salonuose.“

LOŠIMŲ VIETOS ADRESAI               LAŽYBŲ PASLAUGOS

•Reklama tampa brangesnė
•Ribotos rėmimo ir komunikacijos galimybės
•Teisinė aplinka verčia ieškoti naujų kanalų ir komunikacijos būdų



Nelegalios lažybų bendrovės Lietuvoje
• Agresyvi komunikacija nukreipta tiesiogiai į Lietuvą
• Nesumokamas nei vienas euras mokesčių
• Reklama jiems tampa sąlyginai pigesnė
• Jie neatsako – atsakote JŪS!

Nelegalių bendrovių komunikacijos pvz.:
www.sportas.lt

www.basketnews.lt
www.krepšinis.net

www.ivartis.net



Blogas pasiūlymas



Blogi pavyzdžiai

• 2003m. bušido turnyras 
Vilniuje 

• M. Kavaliauskas festivalyje
“Slavianskij Bazar“



Geri pasiūlymai

• Bendradarbiavimo pasiūlymai TOP sport pasiekia kiekvieną
dieną

• Kai TOP sport aktyviai vykdo komunikaciją – sulaukiame 
daugiau pasiūlymų

Koks turi būti rėmimo pasiūlymas:

• Pasiūlymas turi išsiskirti ir būti adaptuotas pagal įmonę
• Pasiūlymas turi akcentuoti gaunamą vertę ir investicijų grąžą
• Pirmumas teikiamas ilgalaikiams bendradarbiavimo pasiūlymams



Rėmimas ir paramos dydis pagal TOP 
sport



Bendradarbiavimas su Kauno „Žalgiriu“



TOP sport remia sportą



TOP sport lūkesčiai bendradarbiavimui 

• Sutartų salygų išpildymas
• Naujos galimybės rėmimo eigoje
• Kūrybiškas mąstymas
• Iniciatyvumas
• Išpildyti ar viršyti užsibrėžti bendradarbiavimo tikslai
• Patikėti abipusio bendradarbiavimo sėkme







Sinergija su kitais rėmimo projektais

Penkiakovė ir Kauno „Žalgiris“ Donatas Montvydas ir Kauno „Žalgiris“

https://www.youtube.com/watch?v=iWjtzo3X0hQ https://www.youtube.com/watch?v=m2Az0XmK47w



Klausimai?



Ačiū už dėmesį!
Turite pasiūlymą bendradarbiauti?

skirmantas@topsport.lt


