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BasketballZone rėmėjai 
 
 

Kas tai yra? 

Viena iš reklamos formų BasketballZone krepšinio menedžeryje yra galimybė tapti rėmėju. Rėmėjai 
ne tik reklamuojasi žaidime, tačiau yra ir labai svarbi pačio žaidimo dalis: jie remia lygas bei klubus, todėl 
žaidėjų yra priimami ne kaip įkyri reklama, bet kaip labai svarbus žaidimo elementas.  

Informacija apie rėmėją pateikiama rėmėjo lange, į kurį veda visos rėmėjų nuorodos žaidime. 
Rėmėjo lango pavyzdys pateiktas 1 pav. Šiame lange pateikiama nuoroda, vedanti į rėmėjo puslapį, 
specializacija (kuo rėmėjas užsiima), rėmėjo informacija žaidime bei trumpas rėmėjo pristatymas. 

 
1 pav. Informacija apie rėmėją 
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Lygos rėmėjas yra nurodomas lygos tituliniame puslapyje (2 pav.) Jis remia visus toje lygoje 
žaidžiančius klubus. 

 
2 pav. Lygos rėmėjas 

Klubai pasirašo sutartis su rėmėjais (3 pav.), kurie jiems duoda pinigų įsigyti žaidėjams ir kt. 
išlaidoms. Kiekvienas klubas turi po du stambius, du smulkius ir lygos rėmėją. Stambieji klubo rėmėjai yra 
rodomi visuose su klubu susijusiuose languose (klubo aprašyme, tvarkaraštyje ir kt.) Tai yra puikus ir 
šiuolaikiškas būdas reklamuotis, nes vartotojai patys pasirenka klubų rėmėjus, t.y., norimą matyti reklamą. 
Be to, kiekvienas žaidimo vartotojas tampa tolimesniu reklamos kanalu, pateikdamas nuorodą į rėmėjo 
aprašymą kitiems žaidžiantiems BasketBallZone krepšinio menedžerį. 
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3 pav. Visi klubo rėmėjai 

Kuo tai Jums naudinga? 

• Vartotojai nuolat mato Jūsų logotipą, tad pamatę jį kitoje vietoje nesunkiai atpažins; 
• Tai yra svarbi žaidimo dalis, todėl teigiamai vertinama vartotojų (kai kurie vartotojai mielai 

įkomponuoja rėmėjų logotipus ir ant komandos aprangos, pvz.: 4 pav.); 
• Toks reklamavimosi būdas leidžia išvengti internetinės reklamos filtrų bei efektyviai pasiekti 

vartotoją; 
• Vartotojai linkę artimiau susipažinti su rėmėjais, remiančiais jų klubą; 
• Gerinamas puslapio įvaizdis paieškos sistemose (SEO); 
• Rėmėjai žaidime paliekami neribotą laiką (net pasibaigus reklamavimo sutarčiai, stengsimės 

užtikrinti, kad rėmėjas remtų bent vieną klubą). 
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4 pav. Komandos aprangos pavyzdys 

Kas numatoma ateityje 

• Daugiau statistikos apie rėmėją žaidime (kaip dažnai aplankomas, kokie klubai remiami ir pan.); 
• Galimybė gauti mėnesines ataskaitas, kuriose bus pateikiama statistika; 
• Reklama įvairiose žaidimo vietose (trumpas aprašymas), pvz., prie rungtynių LIVE transliacijos. 

 

Kokią informaciją reikia mums pateikti? 

• Firmos pavadinimas; 
• Firmos logotipas (100x100 px); 
• Adresas internete; 
• Ar firma tarptautinė (jei taip, visa informacija anglų kalba); 
• Specializacija (kokiai sričiai galima priskirti firmą); 
• Trumpas aprašymas (keletas žodžių, ar firmos šūkis. Bus rodomas įvairiuose žaidimo puslapiuose 

kaip tekstinė reklama); 
• Firmos aprašymas (keletas sakinių, pateikiančių informaciją apie firmą); 
• Kontaktinis e-paštas. 

 

Kontaktinė informacija 

• El. paštas: darius@bballzone.net 
• Skype: dariusmik 
• Vartotojo vardas žaidime: a-darius 

 


