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Trumpai
Internetas Lietuvoje šiandien, interneto reklamos rinka;

Lietuviško interneto vystymosi istorija;

Populiariausi lietuviški tinklapiai;

Paskutinės lietuviško interneto, kaip žiniasklaidos 
priemonės, vystymosi kryptis;

Lietuvos interneto ydos;

Lietuviško interneto skirtumai nuo pasaulinių 
tendencijų;

Ar verta reklamuotis internete?



Interneto vartojimas 
Lietuvoje Savaitės pasiekiamumas

Mėnesio pasiekiamumas
6 mėn. pasiekiamumas

Šaltinis: TNS Gallup



Išlaidos reklamai internete

Šaltinis: TNS Gallup



Interneto vartojimas

Šaltinis: TNS Gallup; 2007 m. II ketvirtis



Tinklalapių lankomumas

Apklausų būdu (“TNS Gallup”);

“Gemius” priemonės (“Traffic” ir “Audience”);

“TNS Metrix”;

pripažinti profesionalūs “skaitliukai” (“Google Analytics”, 
“Stat24.lt”, ...).



Mėnesio auditorija Apklausų 
metodas

Šaltinis: TNS Gallup; 2007 m. II ketvirtis



Populiariausi tinklalapiai. 
“Gemius Audience”

Šaltinis: “Gemius Audience”, 2007 m. rugsėjis



Populiariausi tinklalapiai. 
“TNS Metrix”.

Šaltinis: “TNS Metrix”, 2007 m. 44 savaitė



Tada kas populiariausias?

“TNS Metrix” vertina visus interneto vartotojus - 
“Gemius Audience” nuo 7 metų (anksčiau nuo 13);

“Gemius Audience” matuoja tik iš Lietuvos 
besijungiančius - “TNS Metrix” skaičiuoja visus;

Du *iausi - gerai abiems :)



Tinklalapių lankomumą 
galima lyginti

pagal unikalių lankytojų skaičių (pagal pasiekiamumą);

pagal atverstų puslapių skaičių;

pagal laiką, praleistą tinklalapyje.



Kiek kur praleidžiama laiko?

Šaltinis: “Gemius Audience”, 2007 m. rugsėjis



Populiariausi BLOG’ai

Šaltinis: TOPRSS.lt

Prenumaratoriai Lankytojai

nezinau.lt 1192 2015

zudykreklama.lt 859 1343

blogasantdurniaus by qemm - BLOGas.lt 368

webdunulis 269

Dievų Žiniasklaida - BLOGas.lt 250

INTERNETAS_LT - BLOGas.lt 227

Pixel.lt 216 371

Vaidas Žilionis 214 204

Karolis Pocius 211 247

Justinas Beinorius 210 347



Ydos

“Media” agentūros apie internetą išmano labai mažai;

Informavime apie internetą klesti melas;

Interneto reklamos specialistus Lietuvoje galima 
suskaičiuoti ant pirštų;

Aklas užsienio trend’ų kopijavimas neleidžia ieškoti 
lietuviškų formų;



Melas

Apipinta melu

- melas apie lankomumą 

- - meluoja “delfis.lt” (pirmos dienos lankomumas - 100 
000); 

- - meluoja “vz.lt” (cv.lt - didžiausias portalas);

- - meluoja specializuotų tinklalapių pardavimo 
vadybininkai;



Pagrindiniai skirtumai

Iškreipta “portalo” sąvoka;

“Nacionalinių tinklalapių” nebuvimas;

Naujienų tinklalapių karaliavimas;

Požiūris į internetą kaip į “duonos atėmėją”;

Elektroninės prekybos sunkumai.



Trendai

“Didieji pasirodys” (į Lietuvą žengiančios užsienio 
interneto bendrovės ir Lietuvoje veikiančios kompanijos 
pirkimo sandoriais žengs į rinką);

Tradicinė žiniasklaida eis į internetą (“Respublikos” 
grupės nevykę bandymai; “Diena Media” plėtra 
(diena.lt?)); “Schibsted” paieškos, visą “Lietuvos rytą” 
galima skaityti nemokamai ...);

Konsolidacija (lrytas.lt+kompiuterija.lt; zaidimai.com
+draugas.lt; nkm.lt+balsas.lt; ...);



Trendai (2)

Mobiliojo interneto plėtra (ar plėtros tempas aplenks 
formos keitimąsi?), reklama mobiliajame internete;

Naujos interneto tinklalapių formos (vartotojų kuriamas 
turinys, personalizacija, internetinės aplikacijos, ...);

Naujos formos (podcast’ai, videocast’ai, ...);

Reklamos plėtra neišnaudotuose kanaluose (RSS, 
blog’ai, interaktyvios formos, ...);



Trendai (3)

Lyderių plėtra (nesėkminga - “Autoplius” į “Plius”, 
“Delfi” į “Delfi Gatvė”, “Delfi Blog”, (rusiškai?); sėkminga 
- “One.lt” į “Videogaga.lt”);

Užsienio kompanijų žingsniai į Lietuvą (“Google” 
žvalgėsi, ... kas dar?)



Didžiausi pirkimo sandoriai

“Findexa” perka “Delfi” iš “Microlink” - 2004 m. pradžia 
- 5,3 mln. EUR;

“Delfi” “Ekspress Grupp” iš “Findexa” - 2007 m. vasara 
- 54 mln. EUR;

“Schibschted” perka “Autoplius” - (5,1 mln. EUR ?);

“Edomus.lt” nupirko “Aruodas.lt” - 2006 m. pabaiga 
(~700 000 LTL ?);

“Verslo žinios” įsigijo “CV.lt” - 2007 m. vasara;



Didžiausi pirkimo sandoriai 
(2)

“Diginet” (“Edomus.lt”, “CVMarket.lt”) įsigyja “Skelbiu.lt” 
- 2007 m. vasara;

Ta pati asmenų grupė, įsigijusi “klase.lt”, įsigijo 
“balsas.lt” - 2007 m. ruduo;



Ar verta reklamuotis 
internete?



Ar verta reklamuotis 
internete?
TAIP, jei žinote KAIP.



Ar verta reklamuotis 
internete?

Internetas yra toks didelis, kad gali “suvalgyti” didelius 
pinigus, jis toks didelis, kad jame galima pasimesti ir 
pasiklysti;



Reklamos klaidos

Internetas prasideda ir baigiasi ten, kur lankausi aš 
(arba mano viršininkas);

“Aš reklamuojuosi savo interneto puslapyje”;

“Girdėjau-darau” (blog’ai, videoreklama, ...);



Reklamos klaidos (2)

Interneto banneris - spaudos maketas;

Interneto banneris -  TV klipas;

Reklama internete turi būti kompleksinis sprendimas - 
banneris tai dar ne viskas!



Ačiū už dėmesį.
http://simonas.bartkus.lt/blog

http://simonas.bartkus.lt/blog
http://simonas.bartkus.lt/blog

