


APIE MUS



LOVE MEDIA –  
VIEŠŲJŲ RYŠIŲ IR TURINIO AGENTŪRA

 A Jums reikia parašyti pranešimą spaudai su išgryninta idėja ir jį išplatinti? 
 A Domina interviu? 
 A Reikalingos įdomios prekės ženklo  instaliacijos?
 A Reikalingas darbas su influenceriais? 
 A Turite tik pranešimą ir reikalinga jo korekcija, platinimas ir monitoringas?
 A Domina vaizdinė produktų ar paslaugų fotosesija?
 A Reikia suorganizuoti vidinį ar išorinį įmonės renginį?
 A Svarstote apie vakarėlį su VIP svečiais ir spaudos atstovais? 
 A Galvojate apie įdomius, jūsų kompanijai pritaikytus mokymus?
 A Norite sužinoti, kas tas #Instagram ir kaip jis naudojamas? 
 A Domina jūsų prekės ženklo ar asmens pozicionavimas spaudoje? 



JEI NORS Į VIENĄ KLAUSIMĄ ATSAKĖTE 

TAIP,
LOVE MEDIA – KAIP TIK JUMS!

Esame komanda, kuriai svarbus kiekvienas 
klientas bei jo poreikiai, todėl kiekvienam 

projektui visada ieškome individualaus sprendimo 
ir skiriame asmeninį dėmesį klientui.



KĄ DAROME?



LOVE MEDIA ORGANIZUOJA ĮMONIŲ IR PREKĖS ŽENKLŲ RENGINIUS

 A Restorano „Imperial“ 
vasaros sezono 
uždarymo renginys su 
VIP svečiais 

 A PC „Akropolis“ Kaunas 
renginys visai šeimai 
„Herojai grįžo į miestą“



LOVE MEDIA ORGANIZUOJA ĮMONIŲ IR PREKĖS ŽENKLŲ RENGINIUS

 A Knygyno „Pegasas“ 
atidarymo renginys PLC 
„Panorama“

 A Tarptautinį įvertinimą 
pelnęs renginys: BARBIE 
gimtadienio šventė PLC 
„Panorama“



LOVE MEDIA ORGANIZUOJA ĮMONIŲ IR PREKĖS ŽENKLŲ RENGINIUS

 A „Clinic DPC“  
atidarymo renginys

 A „Baltic Bridal  
Fashion Show“



LOVE MEDIA 
KURIA VIEŠINIMO 
KAMPANIJAS

 A Viešbučio „Park Inn 
by Radisson“ Kaunas 
gimtadienio šventė bei 
prekės ženklo viešinimo 
kampanija su Gintare 
Songaile



LOVE MEDIA 
KURIA VIEŠINIMO 
KAMPANIJAS

 A Naujos kartos vitaminų 
„Smart Hit IV“ įvedimo 
į rinką kampanija 
„Siekiantiems 
tobulybės“



LOVE MEDIA KURIA 
ĮDOMIUS PROJEKTUS 
SOCIALINĖJE MEDIJOJE 

 A Siekiant stiprinti prekės ženklo 
„Smart Hit IV“ žinomumą, sukurtas 
Instagram pasaulio piliečio – 
SmartHit konsultanto – profilis. 
Konsultantas dalija patarimus, 
skelbia įdomias nuotraukas, 
komentuoja tikslines žmonių 
nuotraukas skleisdamas žinią apie 
vitaminų teikiamą naudą.



LOVE MEDIA DIRBA  
SU INFLUENCERIAIS 
SMART HIT IV projektas

Kiekvienam prekės ženklui siūlome skirtingas asmenybes – 
prekės ženklo ambasadores, labiausiai atitinkančias prekės 
ženklo filosofiją. 



LOVE MEDIA DIRBA  
SU INFLUENCERIAIS 
PARK INN BY RADISSON projektas

Kiekvienam prekės ženklui siūlome skirtingas asmenybes – 
prekės ženklo ambasadores, labiausiai atitinkančias prekės 
ženklo filosofiją. 



LOVE MEDIA DIRBA  
SU INFLUENCERIAIS 
„MARIA GALLAND“ pristatymas

Kiekvienam prekės ženklui siūlome skirtingas asmenybes – 
prekės ženklo ambasadores, labiausiai atitinkančias prekės 
ženklo filosofiją. 



LOVE MEDIA KURIA ĮVAIZDŽIO FOTOSESIJAS 



KAS MES?



LOVE MEDIA KOMANDA

Sandra KALĖDIENĖ
Projektų vadovė

Daugiau kaip 10 metų dirbdama įvairiuose verslo 
sektoriuose įgijau visapusiškos patirties: kaip 
valdyti didelės apimties projektus, organizuoti 

renginius, kurti ir įgyvendinti rinkodaros kampanijas. 
Nuosavas verslas mados srityje išugdė estetikos 
suvokimą bei gebėjimą siekti užsibrėžtų tikslų.

ALWAYS SAYING: There are only two ways to live 
your life. One is as though nothing is a miracle. The 

other is as though everything is a miracle.

 

Armina STANIULIENĖ
Partnerė

Per daugiau nei 15 darbo metų sukaupta patirtis 
įvairių renginių organizavimo srityje: tiek viešajame 

sektoriuje, tiek ir privačiame versle. Gilinamos 
rinkodaros, verslo valdymo žinios įvairiuose verslo 
sektoriuose. 10 metų vystomi nuosavi verslai (NT 
ir IT srityse) suteikė vertingos patirties, kurią esu 

pasiruošusi panaudoti dirbdama su mūsų klientais. 

ALWAYS SAYING: Only the sky is the limit!  
Impossible is nothing.

Simona KRASAUSKIENĖ
Partnerė

Daugiau nei dešimt metų dirbdama privačiame 
versle ir žiniasklaidos industrijoje sukaupiau viešųjų 

ryšių ir rinkodaros specialistui būdingos patirties. 
Per tą laiką išvystyti ir dabar sėkmingai veikiantys 

nuosavi projektai (IT, leidyba). Esu knygų autorė 
ir sudarytoja, sukaupusi daug žinių bei patirties ir 
subūrusi specialistų komandą, kuri vieningai dirba 

dėl pagrindinio tikslo. 

ALWAYS SAYING: I believe in miracles.



LOVE MEDIA 
PASITIKI 



Simona Krasauskienė
simona@lovemedia.lt
8 618 01 806
www.lovemedia.lt 

Armina Staniulienė
armina@lovemedia.lt 
8 612 45 994
www.lovemedia.lt 

KONTAKTAI

https://www.facebook.com/Love-MEDIA-renginiai-ir-komunikacija-1777461095877267/ 
http://www.lovemedia.lt

