
Jūsų įmonės logotipas – ant sporto komandos marškinėlių
Ieškome rėmėjų Nacionalinės badmintono lygos (NBL) komandai

Įkurta nauja Nacionalinė badmintono lyga.

Atstovaujame charizmatiškiausią, jungtinę Badminton Virus ir
Vilniaus badmintono klubo komandą ir ieškome jai rėmėjų  2021
m. sezonui.

Apie badmintoną
Skirtingai nuo nusistovėjusio stereotipo, tai fiziškai sunki ir
techniškai sudėtinga, Olimpinė sporto šaka.
https://www.youtube.com/watch?v=MPp15BzqhBM

Apie renginį
 Nacionalinė badmintono lyga (NBL) – tai komandinis, aukščiausio

lygio atviras (gali dalyvauti  ir užsienio klubai) badmintono
čempionatas, organizuojamas Lietuvos badmintono federacijos.

 Data: 2021 m. kovo — birželio mėn.
 Vieta: Prekybos ir laisvalaikio centras “Mega“, Kaunas.

Apie TV transliacijas
 Nuo antro sezono (2021 m. ruduo) planuojamos TV transliacijos:
 Grupės etape — kassavaitinės apžvalginės laidos;
 Pusfinaliai ir finalai transliuojami tiesiogiai.
 Detalesnė informacija apie pačias TV transliacijas bus patikslinta

artimiausiu metu.

Rėmimo pozicijos pirmajam sezonui
 Generalinis rėmėjas  - galimybė naudoti rėmėjo įmonės ar prekės

ženklo pavadinimą kaip komandos pavadinimo dalį + logotipas
marškinėlių priekyje - suma 1500 EUR.

 Pavadinimo rėmėjas  galimybė naudoti rėmėjo įmonės ar prekės
ženklo pavadinimą kaip komandos pavadinimo dalį – suma 1000
EUR. REZERVUOTAREZERVUOTA

 Oficialus rėmėjas - logotipas marškinėlių nugaroje - suma 750
EUR.

 Rėmėjas - logotipas ant marškinėlių rankovės - suma 500 EUR.
 Galimybė rėmėjo įmonei aprūpinti sportininkus savo produkcijos

apranga ar paslaugomis (pav. draudimas) – suma derinama.

https://www.facebook.com/BadmintonVirus

https://www.youtube.com/watch?v=MPp15BzqhBM
https://www.facebook.com/BadmintonVirus


Rėmimo privalumai
 Būdas pritraukti auditorijos dėmesį.
 Įmonės vardo/prekės ženklo garsinimas galimų TV transliacijų metų.
 Įmonės vardo/prekės ženklo viešinimas – pavyzdžiui, rėmėjo įmonės vardo paminėjimas socialiniuose 

tinkluose, galimybė įmonės vardui būti paminėtam žiniasklaidoje.
 Prekės ženklo sąsajos su teigiamomis emocijomis bei vertybėmis.
 Mokesčių lengvata. Paramai skirtas išmokas iš pelno galima atskaityti du kartus, tačiau jos neturi 

viršyti 40 proc. apmokestinamojo pelno. 
 Visuomenei padedanti socialiai atsakinga veikla.
 Įmonės įvaizdžio gerinimas. 
 Ilgalaikio bendradarbiavimo galimybė — pirmo sezono rėmėjams teikiama pirmenybė kitų sezonų 

metu.

Planuojamas rėmimo lėšų paskirstymas
 70% — Žaidėjų atlygiui;
 25% — Organizaciniams kaštams padengti (500 EUR startinis mokestis, kelionės, sportininkų 

draudimas nuo nelaimingų atsitikimų varžybų metu, viešinimo paslaugos)
 5% — Rezervinis fondas

Sporto renginiai sulaukia didelio susidomėjimo, suteikia nepamirštamų emocijų, skatina pozityvią 
nuotaiką ir teigiamas vertybes.
Kelios iš su badmintonu siejamų vertybių yra šios: sveikata ir aktyvus gyvenimo būdas; streso ir 
nerimo mažinimas; socialinis aspektas – smagus laiko praleidimo būdas; komandiškumas; pagarba; 
etiškumas; draugiška vaikams sporto šaka.  

Tai unikali galimybė, tiek gauti komunikacinės ir rinkodarinės naudos savo įmonei, tiek prisidėti prie 
visuomenei naudingos veiklos!

Apie Lietuvos badmintono federaciją
Apie Badminton Virus
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Kontaktai
Urtė Padaigaitė

urte.remimui@gmail.com
+370 648 29459
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