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2022 metais planuojamos rinkodaros ir 
vartotojų švietimo priemonės



2021	m.	vykdytos	.lt domeno	rinkodaros	ir	
vartotojų	švietimo	priemonės

• Skatinamoji akcija
• Žaidimas „Įkurk ir laimėk“
• Gražiausio lietuviško interneto vardo konkursas
• Šviečiamieji renginiai 
• Komunikacija žiniasklaidoje
• Komunikacija socialiniuose tinkluose



2022	m.	planuojamos	.lt domeno	rinkodaros	ir	
vartotojų	švietimo	priemonės

• Skatinamoji akcija
• Gražiausio lietuviško interneto vardo konkursas
• Žaidimas .lt domeno 30-mečio proga
• .lt domeno 30 metų sukakties proginė akcija
• Šviečiamieji renginiai
• Komunikacija žiniasklaidoje
• Komunikacija socialiniuose tinkluose



Skatinamoji	akcija

• Vieno kalendorinio mėnesio trukmės skatinamoji akcija, kurios metu 
paslaugų teikėjų paraiškoms dėl kiekvieno naujo .lt antro lygio domeno 
įkūrimo bus taikomas sumažintas iki 3,30 EUR + PVM atlyginimas.

• Bendrasis skatinamosios akcijos terminas – nuo 2022 m. kovo 1 d. iki 2022 
m. kovo 31 d. (imtinai). Tačiau yra galimybė individualiai pasirinkti kitą 
skatinamosios akcijos mėnesį, išskyrus birželį, kai bus rengiama proginė 
akcija.

• Prisijungus prie savo paskyros DAS, reikia užpildyti ten pateiktą prašymo 
formą, pasirašyti (galima kvalifikuotu el. parašu) ir atsiųsti el. paštu 
hostmaster@domreg.lt iki 2021 m. gruodžio 15 d.

mailto:hostmaster@domreg.lt


Gražiausio	lietuviško	interneto	vardo	konkursas

• Konkursas organizuojamas nuo 2014 m. kasmet kovo mėn. renkant 
gražiausią IDN.

• Konkursu siekiama keisti vartotojų įpročius rašyti „šveplai“ ir atkreipti 
dėmesį į galimybę naudoti gimtąją kalbą domenų varduose.

• Konkursui skirtas tinklapis https://gražus-vardas.lt, kuriame yra galimybė 
pasitikrinti .lt domeno vardą ir pasirinkti IDN domenus siūlančius 
paslaugų teikėjus.

• Paslaugų teikėjai pristatomi pateikiant įmonės pavadinimą, logotipą ir 
nuorodą į interneto svetainę. Norintys būti konkurso tinklapyje, paslaugų 
teikėjai turi apie tai informuoti el. p.: hostmaster@domreg.lt ir turėti 
interneto svetainę, kurioje teikiama informacija apie IDN bei sudaroma 
galimybė tokius domenus įkurti.

https://gra%C5%BEus-vardas.lt/
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Žaidimas	.lt domeno	30-mečio	proga

• Vieno kalendorinio mėnesio trukmės žaidimas, kuriame dalyvaus per 
kalendorinį mėnesį registruotų .lt domeno vardų turėtojai.

• Žaidimo terminas – nuo 2022 m. gegužės 1 d. iki 2022 m. gegužės 31 d. 
(imtinai).

• Nugalėtojai, kuriems atiteks vertingi prizai, bus nustatomi burtų keliu per 
.lt domeno 30-mečiui skirtą renginį.

• Žaidimas bus reklamuojamas žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose 
nukreipiant lankytojų srautą į žaidimo sąlygų puslapį su nuoroda į 
paslaugų teikėjų sąrašą https://www.domreg.lt/paslaugu-teikejai/

https://www.domreg.lt/paslaugu-teikejai/


.lt domeno	30	metų	sukakties	proginė	akcija

• Vieno kalendorinio mėnesio trukmės proginė akcija, kurios metu 
paslaugų teikėjų paraiškoms dėl kiekvieno naujo .lt antro lygio domeno 
įkūrimo bus taikomas sumažintas iki 3,30 EUR + PVM atlyginimas.

• Akcijos terminas – nuo 2022 m. birželio 1 d. iki 2022 m. birželio 30 d. 
(imtinai).

• Akcija bus reklamuojama žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose 
nukreipiant lankytojų srautą į akcijoje dalyvaujančių paslaugų teikėjų 
sąrašą https://www.domreg.lt/paslaugu-teikejai/

https://www.domreg.lt/paslaugu-teikejai/


Šviečiamieji	renginiai

• Siekiant didinti vartotojų informuotumą apie .lt domeną bei kompetenciją 
naudojant .lt domeno vardus bus organizuojami šviečiamieji seminarai 
(dėl COVID-19 gali būti hibridiniai arba tik nuotoliniai).

• Galimybė pristatyti .lt domeną paslaugų teikėjo ar kitų partnerių 
renginiuose.



Idėjos	kitiems	šviečiamiesiems	projektams

• IT+ tinklalaidė (pvz., .fr domeno administratorius sukūrė ciklą, pasakojantį 
sėkmingo verslo internete istorijas, taip skatindamas skaitmeninį verslumą 
ir pristatydamas .fr domeno privalumus. Analogiška .it domeno 
administratoriaus tinklalaidė „Digital Tomorow“ Apple Podcasts, Google 
Podcasts, Spotify platformose).

• Pažink Lietuvą virtualiai ir realiai (pvz., .sk domeno administratorius sukūrė 
ciklą, pristatantį Slovakijos pilis virtuliai, taip rodydamas prisistatymo 
internete galimybes ir .sk domeno išskirtinumą).

• Gidai, kaip susikonfigūruoti .lt domeną Google, WIX, Shopify ir kitose 
platformose (pvz., .lv domeno administratorius sukūrė gidus, parodančius, 
kad galima naudoti .lv domeną WIX ir Shopify).



AČIŪ	UŽ	DĖMESĮ
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