Bendradarbiavimo pasiūlymas
Jauni žmonės yra būsimi Jūsų klientai.
Tegul jie tampa jais šiandien.

Europos jaunimo kortelė
• Europos jaunimo kortelė (EJK) – tarptautinė
nuolaidų kortelė jaunimui.
• Ja naudojasi beveik 50 000 jaunų žmonių
Lietuvoje ir daugiau nei 4 mln. visoje
Europoje. Nuolaidas suteikia EJK logotipas.
• Šiuo metu programoje yra daugiau nei 600
nuolaidų Lietuvoje (nuolaidų skaičius nuolat
auga) ir virš 60 000 visoje Europoje.

Europos jaunimo kortelių tipai
Lietuvoje Europos jaunimo kortelės nuolaidomis gali naudotis jauni žmonės nuo
6 iki 29 metų amžiaus, turintys šias korteles:

Klasikines Europos jaunimo korteles
6 – 29 m.
apie 2000 vartotojų

Bendras EJK ir „Swedbank“ Jaunimo
programos MC WEB korteles
14 – 25 m.
apie 27 000 vartotojų

Vertė, kurią sukuria kortelė
Galimybės partneriams:

Galimybės kortelių turėtojams:

1. pasiekti beveik 50 000 kortelės
turėtojų, kurių skaičius nuolat auga;
2. pristatyti Jūsų įmonę tikslinei jaunimo
auditorijai;
3. skatinti pardavimus;
4. pritraukti naujus klientus ir didinti
esamų lojalumą;
5. formuoti esamų ir būsimų klientų
įpročius;
6. rengti papildomas akcijas kortelių
turėtojams;
7. pristatyti Jūsų teikiamas prekes ar
paslaugas tiesioginiais komunikacijos
kanalais ir vykdant bendrus projektus;
8. reklaminių pranešimų, pasiūlymų,
konkursų rengimas EJK atsakomybė;
9. galimas
„bandomasis“
bendradarbiavimo laikotarpis.

1. daugiau nei 600 nuolaidų Lietuvoje ir
60 000 nuolaidų Europoje;
2. išskirtiniai partnerių pasiūlymai;
3. naudinga informacija ir konkursai;
4. jaunimui aktualiausi nuolaidų teikėjai;
5. supažindinimas
su
naujais
populiariais prekių ženklais.

Komunikacijos kanalai
Informacija apie jus, jūsų prekes, paslaugas ir pasiūlymus jaunimą gali
pasiekti:
• Europos jaunimo kortelės internetiniame puslapyje (2500 unikalių lankytojų);
• „Swedbank“ Jaunimo programos puslapyje (20 tūkst. lankytojų);

• Europos jaunimo kortelės Facebook puslapyje (virš 9000 fanų);
• „Swedbank“ Jaunimo programos Facebook puslapyje (virš 17000 fanų);

• Europos jaunimo kortelės naujienlaiškyje (15 tūkst. prenumeratorių);

• Skrajutėse, leidiniuose;
• Renginiuose ir pristatymuose mokyklose;
• Pristatymuose festivaliuose ir įvairiuose renginiuose.

Mes galime
Pažadame aktyviai ir kūrybiškai pristatyti Jus jaunimui. Įsiklausę ir supratę Jūsų poreikius,
esame pasiruošę parengti individualų viešinimo planą. Žemiau pateikiame informaciją apie
standartines mūsų galimybes.
Sklaida

Nuolaida EJK nuolaidų bazėje

Nuolaida iki
15%

Nuolaida nuo
16 iki 30%

Nuolaida nuo
31 iki 50%

Nuolaida nuo
51 iki 100%









Dienos nuolaida: žinutė jaunimas.lt +
įrašas Facebook'e kartą per mėnesį



Dienos nuolaida: žinutė jaunimas.lt +
įrašas Facebook'e kartą per 1,5 - 2
mėn



Dienos nuolaida: žinutė jaunimas.lt +
įrašas Facebook'e kartą per 2,5 - 3
mėn
Dienos nuolaida: žinutė jaunimas.lt +
įrašas Facebook'e kartą per 3,5 mėn
ir daugiau




Nuolaida iki 15%

Nuolaida nuo
16 iki 30%

Nuolaida nuo
31 iki 50%

Nuolaida nuo
51 iki 100%

Pozicija naujienlaiškyje:
kaip nauji partneriai









Pozicija naujienlaiškyje: jei
esate mėnesio pasiūlymas









3 -4 kartus per metus
pozicija naujienlaiškyje
primenant apie nuolaidą





Vieta TOP nuolaidų skiltyje
www.jaunimas.lt





Išskirtinai pristatyti Jūsų norimą pasiūlymą jaunimo auditorijai, kviečiame, suteikiant specialią akciją ar
konkursą, kurių viešinimui teiksime išskirtinį dėmesį mūsų kanaluose.
Specialūs pasiūlymai – tai išskirtinės nuolaidos tik EJK auditorijai, kuriomis galima pasinaudoti
nustatytą laiką.
Konkursai –tai išskirtinė Jūsų norimos paslaugos reklama jaunimui, terminuotą laiką, suteikiant
galimybę ją laimėti.

Bendradarbiavimas
Mes įsipareigojame

Tikimės iš Jūsų

• Viešinti Jūsų suteiktą nuolaidą bei
informaciją
mūsų
komunikacijos
kanaluose;

• Suteikti

• Laikytis įsipareigojimų ir įgyvendinti
sutartą komunikaciją numatytu laiku;

• Užtikrinti, kad Europos jaunimo
kortelės lipdukas ir kita su Jumis
suderinta medžiagą būtų matoma
paslaugų teikimo vietoje;

• Informuoti partnerį apie nuolaidos,
specialių pasiūlymų ir konkursų vykusią
komunikaciją,
įvertinti pasiektus
rezultatus;
• Pateikti partnerio prekybos vietoms
lipdukus ir kitą medžiagą skirtą
nuolaidos
teikimo
matomumui
užtikrinti.

nuolaidą visiems EJK
kortelių
turėtojams
norintiems
pasinaudoti Jūsų pasiūlymais;

• Savo puslapyje ir socialiniuose
tinkluose
skelbti
apie
bendradarbiavimą su EJK ir teikiamas
nuolaidas.

Kontaktai
Europos jaunimo kortelė Lietuvoje
VšĮ Tarptautinis informacijos ir
mobilumo centras
Vašingtono a. 1 – 42, LT – 01108, Vilnius
El. paštas: info@jaunimas.lt
www.jaunimas.lt

Greta Mockutė
Rinkodaros asistentė
greta@jaunimas.lt
Tel. +370 659 39 839

