
Reklamos pozicijų pristatymas portale 
WWW.REGIONUNAUJIENOS.LT 

POZICIJA 

(vizualiai pozicijos pateiktos sekančiuose puslapiuose) 

LAIKOTARPIS 

1 savaitė 1 mėnuo 6 mėnesiai 

Kaina EUR (be PVM) 

V1 Reklaminis skydelis tinklapio viršuje,  
dydis: 750x100 px (rodomas visuose puslapiuose) 

35,00 110,00 420,00 

S1, 
S2, 
S3 

Reklaminis skydelis tinklapio dešinėje pusėje, 
dydis: 300x250 px (rodomas visuose puslapiuose) 

20,00 70,00 320,00 

S4 Reklaminis skydelis tinklapio dešinėje pusėje, 
dydis: 300x600 px (rodomas visuose puslapiuose) 

25,00 90,00 350,00 

S5 Reklaminis skydelis tinklapio dešinėje pusėje, 
dydis: 300x300 px (rodomas visuose puslapiuose) 

15,00 50,00 250,00 

N1 Nuoroda tinklapio dešinėje pusėje, skiltyje „Nuorodos“ 
(rodoma visuose puslapiuose) 

8,00 25,00 80,00 

P1 Reklaminis skydelis po straipsniais, 
dydis: 500x80 px (rodomas po visais straipsniais (naujienomis)) 

15,00 50,00 250,00 

Viena nuoroda viename straipsnyje (prie pateikto ne 
reklaminio straipsnio ar redakcijai parinkus ir suderinus su 
užsakovu regionunaujienos.lt esantį straipsnį pagal susijusią 
temą) 

25,00 
(+20,00 https://lt-
lt.facebook.com/RegionuNaujienos) 

Reklaminis straipsnis su 1-2 nuotraukomis (užsakovo 
pateiktas straipsnis 3 dienas rodomas pagrindiniame puslapyje, 
vėliau – rubrikoje pagal temą) 

60,00  
(+30,00 https://lt-
lt.facebook.com/RegionuNaujienos) 

Reklaminis straipsnis su 1-2 nuotraukomis + nuotraukų 
galerija (užsakovo pateiktas straipsnis 3 dienas rodomas 
pagrindiniame puslapyje, vėliau – rubrikoje pagal temą) 

90,00  
(+30,00 https://lt-
lt.facebook.com/RegionuNaujienos) 

Vienu metu užsakant daugiau nei vieną reklaminę poziciją, taikomos nuolaidos. 

Tel. +370 611 50600 
El. paštas reklama@regionunaujienos.lt 

http://www.regionunaujienos.lt 
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Galimi ir kiti reklaminių skydelių dydžiai.  

Dėl pozicijų, dydžių ir kainų suderinimo  

kreipkitės nurodytais kontaktais. 

 

 

 

 

POZICIJA V1 
Dydis: 750x100 px 

POZICIJOS S1, S2, S3 
Dydis: 300x250 px 

POZICIJA S4 
Dydis: 300x600 px 

POZICIJA S5 
Dydis: 300x300 px 

POZICIJA N1 
Tekstinė nuoroda (tinklapio adresas ar nuoroda 

ant žodžio, žodžių junginio) 

http://www.regionunaujienos.lt  
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Straipsnis 3 dienas rodomas pagrindiniame 

puslapyje, vėliau – rubrikoje pagal temą 

(Turizmas, Ekonomika ar kt.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

POZICIJA P1 
Reklaminis skydelis po straipsniais. 

Dydis: 500x80 px 

Užsakovo pateikto straipsnio 
talpinimas 

(straipsnis, nuotrauka (galima nuotraukų galerija iki 12 
nuotr.), komentarai) 
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