
  



  

elparduotuves.lt – viena iš pirmųjų Lietuvoje elparduotuves.lt – viena iš pirmųjų Lietuvoje 
interneto svetainių, kurioje pristatomos ir interneto svetainių, kurioje pristatomos ir 
reklamuojamos internetinės parduotuvės, reklamuojamos internetinės parduotuvės, 
vykdančios prekybą Lietuvoje.  vykdančios prekybą Lietuvoje.  

Mūsų tikslas – padėti JŪSŲ parduotuvei surasti Mūsų tikslas – padėti JŪSŲ parduotuvei surasti 
pirkėjų, padidinti JŪSŲ parduotuvės žinomumą. pirkėjų, padidinti JŪSŲ parduotuvės žinomumą. 

Mes nuolat didiname elparduotuves.lt, o tuo Mes nuolat didiname elparduotuves.lt, o tuo 
pačiu ir JŪSŲ svetainės, lankytojų skaičių. Nuolat pačiu ir JŪSŲ svetainės, lankytojų skaičių. Nuolat 
tobulėjame ir naudojame naujausias priemones, tobulėjame ir naudojame naujausias priemones, 
kad padėtume JUMS surasti pirkėjus. kad padėtume JUMS surasti pirkėjus. 



  

Tam, kad pas JUS 
nukreiptume būtent tuos 
pirkėjus, kurių ieškote, 

suskirstėme parduotuvių 
pristatymą pagal tai, kuo 

jos prekiauja, t.y. 
suskirstėme į skyrius. 
   Kiekvienas skyrius 

skirtas kurioje nors srityje 
besispecializuojančioms 

el. parduotuvėms.



  

Pirkėjui patogu, nes: 
● Jam lengviau surasti 

parduotuvę, kuri 
prekiauja atitinkamos 
kategorijos prekėmis.

● Jam lengviau surasti 
prekę, informaciją ar 
paslaugą, kurios 
ieško.



  

JUMS tai naudinga, nes:
● Parduotuvę aplanko 

būtent tie lankytojai, 
kurie ieško konkrečios 
prekės.

● JŪS padidinate savo 
pardavimus, būtent tose 
srityse, kuriose esate 
stipriausi.

● JŪS tampate žinomesni 
pirkėjams, ieškantiems 
to, kuo prekiaujate. 



  

  JŪSŲ internetinei parduotuvei suteikiame 
galimybę prisistatyti tuose skyriuose, kurių prekių 
turite. 
   Taip pat, tam, kad labiau patenkintume JŪSŲ 

poreikius, esame JUMS paruošę du reklamos 
būdus:
●Kliento Paslauga
●VIP Paslauga

 Apie kiekvieną iš jų plačiau sekančiose 
skaidrėse.



  

   Kliento Paslauga yra pagrindinė parduotuvių 
reklamos forma ELPARDUOTUVES.LT svetainėje. 
   Svetainės lankytojams pristatome JŪSŲ pateiktą 
internetinę parduotuvę: pateikiame jos aprašymą, 
pavadinimą – reklaminį šūkį, JŪSŲ elektroninės 
parduotuvės nuotrauką bei pridedame nuorodą į 
JŪSŲ el. parduotuvę.
   Šis stendas yra baltos spalvos ir yra rodomas 
žemiau VIP Paslaugos užsakovų:



  

   Jeigu norite būti labiau pastebimi mūsų svetainės 
lankytojų, tai VIP Paslauga yra būtent JUMS. 
   Svetainės lankytojams pristatome JŪSŲ pateiktą 
internetinę parduotuvę: pateikiame jos aprašymą, 
pavadinimą – reklaminį šūkį, JŪSŲ elektroninės 
parduotuvės nuotrauką bei pridedame nuorodą į 
JŪSŲ el. parduotuvę.
   Šis stendas yra mėlynos spalvos ir yra matomas 
pirmuose atitinkamų kategorijų skyriuose:



  

   Jeigu šios paslaugos 
JUS domina, užsisakykite 
JUMS labiau patinkančią ir:
1. Padidinkite parduotuvės 
lankytojų srautus!
2. Padidinkite parduotuvės 
prekių pardavimus!
3. Tapkite žinomesni!



  

Apie Paslaugas ir kitas reklamos formas 
sužinosite apsilankę: www.elparduotuves.lt 
arba paskambinę telefonu +37065578952 
AČIŪ, už tai, kad domitės mūsų Paslaugomis ir 
sėkmės prekyboje!

http://www.elparduotuves.lt/klientams.html
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