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RĖMIMO PASIŪLYMAS 
 
 
Tarptautinė konferencija ir verslo mugė:  
“Atsinaujinančios energijos išteklių darni plėtra Lietuvoje, Europos Sąjungos kontekste“ 
 
Data: 2012 m. gegužės 9-10 d. 
 
Vieta: : “Crowne Plaza” konferencijų centras (M. K. Čiurlionio g. 84, Vilnius) 
 
 
 
 
 
Planuojamas dalyvių skaičius: 200 dalyvių (Lietuvos ir Vokietijos  politikos ir verslo atstovai, žiniasklaidos 
atstovai, savivaldybių atstovai, šilumos tiekėjai, mokslininkai, teisininkai, atsinaujinančios energijos vartotojai). 
 
Apie renginį: 
Ketvirtoji kasmetinė tarptautinė žaliosios energijos konferencija. 
Renginio tikslas – informuoti apie žaliosios energijos galimybes,  užmegzti ir stiprinti ryšius tarp įvairių verslo, 
politikos, vyriausybės, visuomeninių organizacijų ir vartotojų; nešališkai pažvelgti į atsinaujinančios energijos 
vystymosi perspektyvas Lietuvoje ir pristatyti efektyviausius saulės, vėjo, biomasės, biodujų ir geotermijos energetikos 
pavyzdžius iš Lietuvos ir Vokietijos. Konferencija siekiama supažindinti su atsinaujinančios energijos vystymusi ir 
atsiperkamumu dabartinėje reguliacinėje sistemoje, investicijų galimybėmis ir smulkiojo verslo vystymo 
perspektyvomis šiame sektoriuje.  

 
Renginio formatas: 
Konferencija (gegužės 9 d.) 
 
Dalyvių registracija 
 
I dalis – plenarinė konferencijos sesija, kurioje bus aptariama bendra reguliacinė bazė ir kiti aktualūs politiniai ir 
ekonominiai klausimai visoms alternatyvios energijos sritims. 
 
II dalis – darbas atskirose sekcijose (saulės, vėjo, biomasės, biokuro ir geotermijos) 
 
III dalis – apibendrinamoji sesija, kurioje darbo grupės pateiks savo pasiūlymus ir išvadas. 
 
Konferencijos uždarymas 
 
Išvykų į objektus diena (gegužės 10 d.) 
 
Išvyka į numatytus atsinaujinančios energijos objektus  ( pagal išankstinę registraciją) 

 



 

 2 

Kviečiame tapti renginio rėmėjais ir už tai siūlome: 

PAGRINDINIS RĖMĖJAS: nuo 15.000 LTL (4344 EUR) 

 Pranešimas (iki 15 min.) plenarinėje konferencijos sesijoje; 
 Kvietimas dalyvauti verslo mugėje (be dalyvio mokesčio);  
 Pagrindinio rėmėjo firminis ženklas ir pavadinimas konferencijos ir mugės reklaminėje medžiagoje; 
 Pagrindinio rėmėjo medžiagos platinimas visiems konferencijos ir mugės dalyviams; 
 Pagrindinio rėmėjo pavadinimas ir firminis ženklas (skydelis) organizatorių tinklalapyje ir nuoroda į remiančios 

įmonės tinklalapį; 
 Reklaminis stendas konferencijos salėje; 
 Reklama žiniasklaidoje (DELFI, LTV, Žinių radijas, Vilniaus diena, Ozonas); 
 Galimybė užmegzti naujus verslo kontaktus; 
 Papildoma reklama gali būti įgyvendintos pagal rėmimo galimybes. 

GENERALINIS RĖMĖJAS: nuo 10.000 LTL (2896 EUR) 

 Pranešimas (iki 10 min.) konferencijos antroje dalyje; 
 Kvietimas dalyvauti verslo mugėje (be dalyvio mokesčio);  
 Generalinio rėmėjo firminis ženklas ir pavadinimas konferencijos ir mugės reklaminėje medžiagoje; 
 Generalinio rėmėjo medžiagos platinimas visiems konferencijos ir mugės dalyviams; 
 Rėmėjo logotipas organizatorių tinklalapyje su nuoroda į remiančios įmonės tinklalapį; 
 Galimybė užmegzti naujus verslo kontaktus; 
 Papildoma reklama gali būti įgyvendintos pagal rėmimo galimybes. 

RĖMĖJAS: nuo 3000 LTL (869 EUR) 

 Kvietimas dalyvauti verslo mugėje (be dalyvio mokesčio);  
 Rėmėjo firminis ženklas ir pavadinimas konferencijos ir mugės reklaminėje medžiagoje;  
 Rėmėjo logotipas organizatorių tinklalapyje su nuoroda į remiančios įmonės tinklalapį; 
 Galimybė užmegzti naujus verslo kontaktus; 
 Papildoma reklama gali būti įgyvendintos pagal rėmimo galimybes. 

Jei Jūsų įmonė susidomėjo renginiu ir galimybe pristatyti savo veiklą ir produkciją tarptautinės konferencijos 
„Atsinaujinančios energijos darni plėtra Lietuvoje Europos Sąjungos kontekste“ metu, tapdamos renginio rėmėjais 
aukščiau išvardintose kategorijose, prašome iki balandžio 16 d. susisiekti su organizatoriais. 
 
Daugiau informacijos apie ankstesnius mūsų renginius. konferencijos internetinėje svetainėje: http://zaliojienergija.wordpress.com/ 

Organizatoriai: 
 

 

 

 

 

  

Asociacija Lietuvos – Vokietijos forumas  
Vadovė  
Rimantė Černiauskaitė  info@ltdeforumas.lt 
+37061857709 
 

Tarptautinis Birutė Galdikas  gamtosaugos labdaros ir 
paramos  fondas  
Direktorė  Sandra Dastikienė  fondas@birutegaldikas.lt 
+37068243226  
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