








Galimi formatai

Video: MP4, AVI, MOV

Paveikslėliai: JPG, PNG, BMP, GIF, TIF, ICO



Tai vienas didžiausių ir geriausiai matomų reklamos plotų Vilniaus oro uoste, kuris 
puikiai tinka prabangos prekių ženklams. Reklama matoma 100% visų išvykstančių ir 
juos lydinčių asmenų (62% išvykstančių keleivių į oro uostą atvyksta 1-2 valandos 
prieš skrydį. Bendrojoje išvykimo salėje jie praleidžia nuo 10 iki 40 minučių).

Vieta: bendroji Išvykimo salė



Jūsų reklamą išvys visi, apsilankę bendrojoje išvykimo salėje, o esant didesniam oro 
uosto apkrautumui, ji bus keleivių, laukiančių eilėje prie saugumo patikros, dėmesio 
centre.

Kiekis: 2 ekranai (šoniniai)
Vieta: bendroji Išvykimo salė, prieš saugumo patikrą



Ši pozicija, kurios neįmanoma nepastebėti, ypač palanki, kai siekiate sudominti visus 
į Vilnių atvykusius keleivius. Reklama ant durų atkreipia visų į miestą iš bagažo A ir C 
salių išeinančių keleivių žvilgsnį.

Kiekis: 4 ekranai
Vieta: Atvykimas C



Ši pozicija, kurios neįmanoma nepastebėti, ypač palanki, kai siekiate sudominti visus 
į Vilnių atvykusius keleivius. Reklama ant durų atkreipia visų į miestą iš bagažo A ir C 
salių išeinančių keleivių žvilgsnį.

Kiekis: 4 ekranai
Vieta: Atvykimas A



Tai vienas geriausiai matomų reklamos plotų Vilniaus oro uoste, kuris puikiai tinka 
prabangos prekių ženklams. Reklama matoma 100% visų išvykstančių ir juos lydinčių 
asmenų 

Vieta: pagrindinės Išvykimo durys, keleivių išlaipinimo vieta



Sudominkite laipinimo į lėktuvą laukiančius keleivius, skrendančius į Europos miestus. 
Keleiviai šioje erdvėje skrydžio laukia vidutiniškai 30-60min. 

Kiekis: 4 ekranai
Vieta: Išvykimo laukimo salė, A5-A6 laipinimo vartai



Sudominkite laipinimo į lėktuvą laukiančius keleivius, skrendančius į Europos miestus. 
Keleiviai šioje erdvėje skrydžio laukia vidutiniškai 30-60min. 

Kiekis: 4 ekranai
Vieta: Išvykimo laukimo salė, A1-A2-A3 laipinimo vartai



Sudominkite laipinimo į lėktuvą laukiančius keleivius, skrendančius į Europos miestus. 
Keleiviai šioje erdvėje skrydžio laukia vidutiniškai 30-60min.

Kiekis: 2 ekranai
Vieta: Išvykimo laukimo salė, A11 laipinimo vartai



Sudominkite laipinimo į lėktuvą laukiančius keleivius, skrendančius į Europos miestus. 
Keleiviai šioje erdvėje skrydžio laukia vidutiniškai 30-60min. 

Kiekis: 4 ekranai
Vieta: Išvykimo laukimo salė, A12-A14 laipinimo vartai



Sudominkite laipinimo į lėktuvą laukiančius keleivius, skrendančius į ne šengeno šalių 
miestus. 
Keleiviai šioje erdvėje skrydžio laukia vidutiniškai 30-60min. 

Kiekis: 3 ekranai
Vieta: Išvykimo laukimo salė, A10 laipinimo vartai



Sudominkite laipinimo į lėktuvą laukiančius keleivius, skrendančius į Europos miestus. 
Keleiviai šioje erdvėje skrydžio laukia vidutiniškai 30-60min. 

Kiekis: 2 ekranai
Vieta: Išvykimo laukimo salė, A4laipinimo vartai



Reklama šiose pozicijose sutelks visų į Vilnių atvykusių keleivių dėmesį. Laukdami 
bagažo, šioje salėje keleiviai praleidžia nuo 10 iki 30 minučių. 

Kiekis: 2 ekranai
Vieta: Atvykimas, bagažo skyrius, 2 takelis



Reklama šiose pozicijose sutelks visų į Vilnių atvykusių keleivių dėmesį. Laukdami 
bagažo, šioje salėje keleiviai praleidžia nuo 10 iki 30 minučių. 

Kiekis: 2 ekranai
Vieta: Atvykimas, bagažo skyrius, 3 takelis



Reklama šiose pozicijose sutelks visų į Vilnių atvykusių keleivių dėmesį. Laukdami 
bagažo, šioje salėje keleiviai praleidžia nuo 10 iki 30 minučių. 

Kiekis: 2 ekranai
Vieta: Atvykimas, bagažo skyrius, 4 takelis



Reklama šiose pozicijose sutelks visų į Vilnių atvykusių keleivių dėmesį. Laukdami 
bagažo, šioje salėje keleiviai praleidžia nuo 10 iki 30 minučių. 

Kiekis: 2 ekranai
Vieta: Atvykimas, bagažo skyrius, 5 takelis



Jei jums aktualu keleiviams suteikti išsamios informacijos apie produktus ar paslaugas, kuria 
jie galėtų pasinaudoti jau išvykę iš oro uosto, siūlome kombinuotą paslaugą – vaizdo ekraną 
su skrajučių platinimo paslauga (tinkami A5/A6 formato skrajutėms). Stenduose integruotos 
krovimo stotelės. 

Vieta: Išvykimas, A12-A14 laipinimo vartai



Jei jums aktualu keleiviams suteikti išsamios informacijos apie produktus ar 
paslaugas, kuria jie galėtų pasinaudoti jau išvykę iš oro uosto, siūlome kombinuotą 
paslaugą – vaizdo ekraną su skrajučių platinimo paslauga (tinkami A5/A6 formato 
skrajutėms). Stenduose integruotos krovimo stotelės. 

Vieta: Atvykimas, bagažo salė C



Jei jums aktualu keleiviams suteikti išsamios informacijos apie produktus ar 
paslaugas, kuria jie galėtų pasinaudoti jau išvykę iš oro uosto, siūlome kombinuotą 
paslaugą – vaizdo ekraną su skrajučių platinimo paslauga (tinkami A5/A6 formato 
skrajutėms). Stenduose integruotos krovimo stotelės. 

Vieta: Išvykimas, laipinimo vartai A1-A2-A3



Jei jums aktualu keleiviams suteikti išsamios informacijos apie produktus ar paslaugas, kuria 
jie galėtų pasinaudoti jau išvykę iš oro uosto, siūlome kombinuotą paslaugą – vaizdo ekraną 
su skrajučių platinimo paslauga (tinkami A5/A6 formato skrajutėms). Stenduose integruotos 
krovimo stotelės. 

Vieta: Atvykimas, bagažo salė A



Jei jums aktualu keleiviams suteikti išsamios informacijos apie produktus ar 
paslaugas, kuria jie galėtų pasinaudoti jau išvykę iš oro uosto, siūlome kombinuotą 
paslaugą – vaizdo ekraną su skrajučių platinimo paslauga (tinkami A5/A6 formato 
skrajutėms). Stenduose integruotos krovimo stotelės. 

Vieta: Atvykimas, A sektorius



Jei jums aktualu keleiviams suteikti išsamios informacijos apie produktus ar 
paslaugas, kuria jie galėtų pasinaudoti jau išvykę iš oro uosto, siūlome kombinuotą 
paslaugą – vaizdo ekraną su skrajučių platinimo paslauga (tinkami A5/A6 formato 
skrajutėms). Stenduose integruotos krovimo stotelės. 

Vieta: Atvykimas, C sektorius 



Jei jums aktualu keleiviams suteikti išsamios informacijos apie produktus ar 
paslaugas, kuria jie galėtų pasinaudoti jau išvykę iš oro uosto, siūlome kombinuotą 
paslaugą – vaizdo ekraną su skrajučių platinimo paslauga (tinkami A5/A6 formato 
skrajutėms). Stenduose integruotos krovimo stotelės. 

Vieta: Atvykimas, B sektorius



Jei jums aktualu keleiviams suteikti išsamios informacijos apie produktus ar 
paslaugas, kuria jie galėtų pasinaudoti jau išvykę iš oro uosto, siūlome kombinuotą 
paslaugą – vaizdo ekraną su skrajučių platinimo paslauga (tinkami A5/A6 formato 
skrajutėms). Stenduose integruotos krovimo stotelės. 

Vieta: Išvykimo laukimo salė, laipinimo vartai A8/1



Patraukite iš Šengeno šalių atvykusių keleivių dėmesį. Stendas matomas einant link 
šiaurinės atvykimo galerijos bagažo atidavimo salės. Matomumas ~ 50% visų 
atvykusių keleivių iš Šengeno šalių. 

Vieta: Išvykimo laukimo salė, šiaurinė galerija (A1-A2-A3 laipinimo vartai)



Patraukite iš Šengeno šalių atvykusių keleivių dėmesį. Stendas matomas einant link 
pietinės atvykimo galerijos bagažo atidavimo salės. Matomumas ~ 50% visų 
atvykusių keleivių iš Šengeno šalių. 

Vieta: Išvykimo laukimo salė, pietinė galerija (A12-A14 laipinimo vartai)



Sudominkite laipinimo į lėktuvą laukiančius keleivius, skrendančius į Europos miestus. 
Keleiviai šioje erdvėje skrydžio laukia vidutiniškai 30-60min. 

Vieta: Ne šengeno zona, A8/1 laipinimo vartai





Geriausiose išvykimo salių lokacijose esantys dideli sieniniai stendai atkreips 
jūsų tikslinės auditorijos dėmesį.

Vieta: Išvykimo laukimo salė, koridorius link A1-A3 laipinimo vartų



Geriausiose išvykimo salių lokacijose esantys dideli sieniniai stendai atkreips 
jūsų tikslinės auditorijos dėmesį.

Vieta: Išvykimo laukimo salė, A11 laipinimo vartai



Reklama šiose pozicijose sutelks visų į Vilnių atvykusių keleivių dėmesį. Laukdami 
bagažo, šioje salėje keleiviai praleidžia nuo 10 iki 30 minučių. 

Vieta: Atvykimas, bagažo atsiėmimo salė



Geriausiose išvykimo salių lokacijose esantys dideli sieniniai stendai atkreips 
jūsų tikslinės auditorijos dėmesį.

Vieta: Išvykimo laukimo salė, koridorius link A12-A14 laipinimo vartų



Geriausiose išvykimo salių lokacijose esantys dideli sieniniai stendai atkreips 
jūsų tikslinės auditorijos dėmesį.

Vieta: Išvykimo laukimo salė, koridorius link A1-A3 laipinimo vartų



Geriausiose išvykimo salių lokacijose esantys dideli sieniniai stendai atkreips 
jūsų tikslinės auditorijos dėmesį.

Vieta: priešais Išvykimo terminalą



Pagrindinėje išvykimo salėje esantys tentai atkreips visų Išvykstančiųjų dėmesį.

Vieta: bendra Išvykimo salė



Vieta: greitoji aviacinė saugumo patikra (angl. Fast Track) 



Geriausiose išvykimo salių lokacijose esantys stendai (registracijos stalai, ties kuriais 
formuojamos keleivių eilės) atkreips jūsų tikslinės auditorijos dėmesį.

Vieta: Išvykimo laukimo salės (laipinimo vartai A1, A4, A5, A6, A7, A8/1, A8/2, A10, A12)



Vieta: Išvykimo laukimo salės (laipinimo vartai A1-A14).



Ši pozicija ypač palanki, kai siekiate sudominti visus į Vilnių atvykusius keleivius. Reklama 
ant durų atkreipia visų į miestą iš bagažo A ir C salių išeinančių keleivių žvilgsnį.

Vieta: koridorius link bagažo atsiėmimo skyriaus (Atvykimas)



Ši pozicija ypač palanki, kai siekiate sudominti visus į Vilnių atvykusius keleivius. Reklama 
ant durų atkreipia visų į miestą iš bagažo A ir C salių išeinančių keleivių žvilgsnį.

Vieta: koridorius link bagažo atsiėmimo skyriaus (Atvykimas)



Vieta: Atvykimas (parkavimosi aikštelės), Išvykimas (bendroji išvykimo salė)



Ši pozicija, kurios neįmanoma nepastebėti, ypač palanki, kai siekiate sudominti visus į Vilnių 
atvykusius keleivius. Reklama ant durų atkreipia visų į miestą iš bagažo A ir C salių 
išeinančių keleivių žvilgsnį.

Vieta: Atvykimo laukimo salė A



Ši pozicija ypač palanki, kai siekiate sudominti visus į Vilnių atvykusius keleivius. Reklama 
ant durų atkreipia ką tik į miestą atvykusių keleivių žvilgsnį.

Vieta: Atvykimas, koridorius link bagažo atsiėmimo salių



Pasitikite miesto gyventojus ir svečius su įvaizdine reklama ant keleivių laipinimo rankovių, 
matoma tiek Atvykstantiems, tiek Išvykstantiems keleiviams.

Vieta: Vilniaus oro uosto aerodrome
Kiekis: 6 vnt.



Jūsų sukurtas reklaminis klipas bus rodomas visiems Vilniaus oro uosto keleiviams, 
prisijungusiems prie Vilniaus oro uosto nemokamo Wi-Fi (Free Wi-Fi Vilnius Airport).

Vieta: Išvykimo ir Atvykimo terminalai
Pasiekiamumas (1 mėn. vidutinis prisijungusiųjų skaičius, 2019 m. I ketv. duomenys): 112 
000  



Ši pozicija ypač palanki, kai siekiate sudominti visus į Vilnių atvykusius keleivius. Reklama 
ant durų atkreipia visų į miestą iš bagažo A ir C salių išeinančių keleivių žvilgsnį.

Vieta: bagažo atsiėmimo salė



Vieta: bendroji Išvykimo salė
Kiekis: 16 vnt. check-in stalų reklaminis apipavidalinimas



Vieta: Išvykimo laukimo salė, koridorius link A1-A3 laipinimo vartų. 



Eglė Lydekaitytė
Pardavimų vadovė
Rodūnios kelias 10a, Vilnius
Mob.: +3706 82 86446
El. paštas: e.lydekaityte@vno.lt
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