
SIMONA VASILIAUSKAITĖ

INTERAKTYVŪS
SPRENDIMAI 2019
O GAL GUDRI REKLAMINĖ KAMPANIJA?



SU PRINTAPRINT

Kursite vartotojų turinį
soc. medijoje

Pritrauksite ar
įtrauksite pirkėjus

Skatinsite pardavimus Didinsite prekės
ženklo žinomumą

Originaliai pristatysite
naujus produktus

Padidinsite momentinius
pardavimus

Sutelksite ir parodysite
orientaciją į klientus

Gausite analitinius
duomenis
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PRINTAPRINT PRISTATO

MOZAIKA iš žmonių atvaizdų (skaitmeninė/ nuotraukų/ personalizuota)

Momentinės nuotraukos iš socialinių tinklų

Foto būdelė (Photobox)

Green screen technologija (žalias fonas)

Double exposure nuotraukos (dvigubo vaizdo)

Nuotraukų transliacija

NAUJIENA! Žaidimai iš NUOTRAUKŲ

Nestandartiniai/ personalizuoti sprendimai
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MOZAIKA
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MOZAIKŲ VARIANTAI

PrintaPrint paslauga – nuotraukų mozaika. Suteikite galimybę renginio svečiams dalyvauti 
kuriant išskirtinį meno kūrinį realiu laiku. Ši paslauga padės Jūsų prekės ženklui pasiekti esamas 
ir naujas auditorijas bei skatinti vartotojus generuoti turinį apie Jus.

Šiuo metu siūlomos 3 rūšių mozaikos:
   skaitmeninė;
   spausdintų nuotraukų;
   personalizuotos (custom) - pagal kliento pageidavimus.

Skaitmeninė mozaika - tai nuotraukų mozaika, kuri yra atvaizduojama ir pildosi ekranuose ar 
internetinėje erdvėje.

Spausdintų nuotraukų mozaika - tai reali mozaika, kuri yra surenkama iš atspausdintų 
nuotraukų ir kiekvienas dalyvis gali prisiliesti įklijuodamas savo nuotrauką. Nuotraukos mozaikai 
gali būti spausdinamos pasirinktinai iš socialinių tinklų (Instagram, Facebook, Twitter, 
WhatsApp), el.pašto, SD kortelės ar nuotraukų archyvo. Taip pat yra galimybė naudoti fotografo 
nuotraukas ar fotografuoti renginio svečius su foto būdele (Photobox).



KAIP TAI VEIKIA?

Asmenys dalinasi nuotraukomis pasirinktame socialiniame 
kanale/fotografuojasi su foto būdele (Photobox)/ siunčia nuotrauką 
nurodytu el.paštu ar talpina nurodytoje vietoje.

SPAUSDINTŲ nuotraukų mozaikai yra atspausdinamos dvi nuotraukos. 
Viena nuotrauka su papildomu filtru (kuris kuria vaizdą) būna skirta 
klijavimui į mozaiką. Antra nuotrauka su specialiu rėmeliu lieka 
asmeniui dovanų.

SKAITMENINĖ nuotraukų mozaika - gavus dalyvio nuotrauką, ji 
nuskrieja ir užpildo vieną iš mozaikos celių. Dalyvių nuotraukos yra 
nuolatos rodomos ekrane.

Nuotraukų skaičius mozaikoje gali būti pagal pasirinkimą; 
Yra galimybė įdėti ir laimingas celes su PRIZAIS ir taip dar labiau 
paskatinti dalyvius įsitraukti.

ARBA



NAUDA

KAINA nuo 1490 € + PVM iki 8 val. trukmės. 
(Kaina gali keistis priklausomai nuo koncepto, 
celių skaičiaus, kampanijos trukmės)

Kuriamas bendrumo jausmas tarp įmonės ir pirkėjų (dalyvių)

Įsitraukimas į bendrą veiklą

Galimybė skatinti dalintis turiniu socialiniuose tinkluose

Nuotrauka yra verslo dovana, kuri išlieką pas žmogų ilgus metus 

bei gali būti dovanojama/perleidžama kitam asmeniui

Analitika ir matavimai



NUOTRAUKŲ MOZAIKA

PRIEŠ PO



SKAITMENINĖ NUOTRAUKŲ 
MOZAIKA

KAINA nuo 890 € + PVM iki 8 val. trukmės. 
(Kaina gali keistis priklausomai nuo koncepto, 
celių skaičiaus, kampanijos trukmės)

Tai nuotraukų mozaika, kuri yra 
atvaizduojama ir pildosi ekranuose 
ar internetinėje erdvėje.



NUOTRAUKŲ SPAUDA 
IŠ SOCIALINIŲ 
TINKLŲ
ARBA PRIEMONĖS SKATINANČIOS VARTOTOJUS KURTI TURINĮ 
SOCIALINIUOSE TINKLUOSE



Į KOKIUS SOCIALINIUS TINKLUS GALIME ĮTRAUKTI?

INSTAGRAM FACEBOOK TWITTER

WHATSAPP LINKEDIN PINTEREST



KAIP TAI VEIKIA?

Renginio lankytojai fotografuojasi
naudodami išmaniuosius telefonus

Įkelia nuotraukas į Instagram 
su unikaliu hashtag’u

Nuotraukos siunčiamos į
PrintaPrint station

Po 20 sek. nuotrauka 
yra atspausdinama
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REKOMENDUOJAME RENGINIUOSE

Asmeninėse ar įmonių šventėse

Produktų pristatymuose

Promo kampanijų metu

Prekybos vietų atidarymuose

Verslo parodose ir konferencijose

Festivaliuose

Spaudos renginiuose

Rėmimo renginiuose

Sporto renginiuose

Komandos formavimo renginiuose

Kita ………………………...



PRINTAPRINT MAŽOJI DĖŽUTĖ
MOMENTINIAM NUOTRAUKŲ SPAUSDINIMUI

Tik nuo 199 € + PVM,

su minimaliu 3 val., užsakymu. 

Papildoma valanda 49 € + PVM.

Dėžutės apipavidalinimas 50 € + PVM.

Kaina nurodyta be atvežimo.  Atvežimas Vilniuje - NEMOKAMAI.



PRINTAPRINT DIDYSIS APARATAS
MOMENTINIAM NUOTRAUKŲ SPAUSDINIMUI

Tik nuo 299 € + PVM,

su minimaliu 3 val., užsakymu. 

Papildoma valanda 49 € + PVM.

Aparato apipavidalinimas 50 € + PVM.

Kaina nurodyta be atvežimo.  Atvežimas Vilniuje - NEMOKAMAI.



KAMPANIJŲ PAVYZDŽIAI

Ko jie tik nepadarys, 

kad tik gautų nuotrauką! :)



PRINTAPRINT
PHOTOBOX



KAIP TAI VEIKIA?

Juo naudotis ypač LENGVA:

1.
  

Prieini prie aparato, 
seki nuorodas 

ekrane

2.
  

Atlieki prašomus 
veiksmus liečiamame 

ekrane

3.
  

Pozuoji ir išsirenki tau 
labiausiai patikusias 

nuotraukas

4.
  

Pasirinkta nuotrauka 
yra atspausdinama 

per 20 sek



KĄ MES SIŪLOME:

PrintaPrint įrenginį bei techninę priežiūrą viso renginio metu

Nuotraukų spausdinimo galimybę renginio metu

Nuotraukas darytas su profesionaliu fotoaparatu

Personalizuotą nuotraukų fono maketą, pagal Jūsų pageidavimus

Galimybę dalintis nuotraukomis Facebook ar el. paštu

NERIBOTĄ KIEKĮ nuotraukų spausdinimo ant Premium klasės fotopopieriaus

Papildomas integracijos idėjas, pagal Jūsų pageidavimus

Nemokamą atvežimą Vilniaus mieste

KONFIDENCIALUMĄ. Nuotraukos yra momentinės ir nėra niekur viešinamos, 

jeigu tai nėra pageidaujama

Svečių, išbandžiusių šią paslaugą, ilgalaikį atsiminimą



PRINTAPRINT PHOTOBOX

Tik nuo 199 € + PVM,

su minimaliu 2 val., užsakymu. 

Papildoma valanda 49 € + PVM.

Kaina nurodyta be atvežimo.  Atvežimas Vilniuje - NEMOKAMAI.



GREEN SCREEN TECHNOLOGIJA

Sprendimo kaina: 
Nuo 349 € + PVM (minimalus 3 val. užsakymas) 
Papildomos valandos kaina nuo 69 € + PVM

Kvieskite renginio dalyvius fotografuotis 
žaliame fone. Mes pasirūpinsime žalio fono 
studijos įrenginimu, o Jūsų renginio dalyviai 
gaus nuotrauką su specializuotu fonu, 
pritaikytu pagal Jūsų renginio tematiką.

*Technologija suteikiama drauge 
su Photobox - foto būdele.



DVIGUBO VAIZDO NUOTRAUKŲ SPRENDIMAS

Sprendimo kaina: 
Nuo 349 € + PVM (užsakant minimaliai 2 val.) 
Papildomos valandos kaina 69 € + PVM

Sukurk iliuziją renginyje su dvimačio vaizdo nuotraukomis.



 LIVE 
TRANSLIACIJA

Sprendimo kaina nuo 199 € + PVM / dienai.



NAUJIENA! 
ĮTRAUKIANTYS 



ŽAIDIMO 
AUTOMATAS
KVIESKITE RENGINIO DALYVIUS DALINTIS SAVO NUOTRAUKOMIS SOC. TINKLUOSE 
IR SUŽINOTI KĄ LAIMĖJO!

Žaidimo sąlygos gali būti 
personalizuojamos kiekvienam 
klientui atskirai.

Kaina nuo 399 € + PVM 
dienai (skaitmeninio sprendimo).



Sprendimo kaina: nuo 399 € + PVM dienai.
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SKAITMENINIS 
LAIMĖS RATAS
DOVANOKITE TIKSLŲ PRIZŲ KIEKĮ SAVO 
RENGINIO DALYVIAMS!

Laimės rato prizai ir stilius gali būti 
individualizuojami kiekvienam 
klientui atskirai!



GYVATĖLĘ
Gyvatėlė – Printaprint patobulintas 90-ųjų žaidimas formuojantis gyvatėlę iš dalyvių nuotraukų.

Skatinkite renginio dalyvius dalintis nuotraukomis ir pamaitinti gyvatėlę. 
*Galimi personalizuoti sprendimai.

Sprendimo kaina: nuo 249 € + PVM.



PERSONALIZUOTI SPRENDIMAI

Kyla minčių, bet nežinote kaip tai įgyvendinti?
Sprendimų kainos prasideda nuo 1 €  + PVM :)

Simona Vasiliauskaitė
simona@printaprint.lt
+370 670 79537

www.printaprint.lt



MUMIS PASITIKI


