
Efektyvu: jūsų informacija žurnalo „Keliai ir tiltai“ tinklalapyje www.keliai-tiltai.lt 

Žurnalo „Keliai ir tiltai“ tinklalapis www.keliai-tiltai.lt - didžiausias profesinis tinklalapis Lietuvoje. Kasdien 
talpinama vidutiniškai po 30 naujienų. 
Palyginimui, tinklalapiuose www.lakd.lt – 1 naujieną kartą per 2 savaites, www.lietuvoskeliai.lt – kartą per 
2 metus. 

Šiuo metu tinklalapio www.keliai-tiltai.lt archyve per 10 tūkst. aktualių naujienų ir analitinių 
straipsnių kelių sektoriaus temomis. 
Technologijų naujienos talpinamos vidiniame skirsnyje „MŪSŲ KELIAS“ (http://www.keliaiirtiltai.lt/musu-kelias/), 
kelių infrastruktūros priežiūros temos – skirsnyje „REGIONAI“ (http://www.keliaiirtiltai.lt/regionai/). 
Tinklalapyje kaupiama foto, video ir kelininkų biografijų galerija, laikraščių, žurnalų ir knygų biblioteka.

Siūlome talpinti tinklalapyje www.keliai-tiltai.lt:

1. Reklaminį 1/5 (160 x 990 
px) nejudantį modulį 
tinklalapio viršuje –  
1 990 Eur. 

Nemokamai talpinsime: 
• neribotą naujienų kiekį;
• neribotą foto ir video galerijų 

kiekį;
• galima keisti modulį kartą per 

mėn. 

2. Reklaminį nejudantį 
modulį tinklalapio 
dešinėje (3 vietos)  
(240 x 200 px) –  
1 190 Eur. 

Nemokamai talpinsime: 
• naujienas kartą per mėnesį;
• foto ir video galerijas - kartą 

per mėnesį;
• galima keisti modulį kartą per 

mėn.

• Nurodytos kainos už 12 mėnesių. 
• Papidomi reklaminiai plotai derinami pagal individualius užsakymus. 
• Visi reklaminiai moduliai akyvuojami į nuorodas. 
• PVM skaičiuojamas papildomai.
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3. Reklaminį vienintelį 
(160 x 990 px) (galima 
judantį) modulį 
sektoriaus „MŪSŲ 
KELIAS“ viršuje –   
1 490 Eur. 

Nemokamai talpinsime: 
• neribotą naujienų kiekį 

technologijų temomis;
• neribotą foto ir video galerijų 

kiekį;
• galima keisti reklaminį 

modulį kartą per mėn.
Šviežiausia naujiena ir 
foto galerija matoma 
pagrindiniame puslapyje.

4. Reklaminį vienintelį 
(160 x 990 px) (galima 
judantį) modulį 
sektoriaus „REGIONAI“ 
viršuje – 1 490 Eur.

Nemokamai talpinsime: 
• neribotą naujienų kiekį kelių 

priežiūros temomis;
• neribotą foto ir video galerijų 

kiekį;
• galima keisti reklaminį 

modulį kartą per mėn.
Šviežiausia naujiena ir 
video filmas matomas 
pagrindiniame puslapyje.


