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TV partneriai
(Pareigkejo pavadinimas)

Sporto mokslo ir sporto specialistq rengimo bei jq tobulinimo pletote
(Fondo legomis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRAgYMAS
2.1. Projekto pavadinimas

1 Nemokamos sporto rengi i 4, vat-4N tiesiogines vaizdo transliacijos ir sporto saki! populiarinimas
2.2. Projekto igyvendinimo laikotarpis
12017-01-01 - 2017-12-31

2.3. Projekto tikslas
1. Latikrinti, kad tiesiogines transliacijos, informacija apie transliuojamus sporto renginius ir varlybas butt! lengvai
prieinama ne maiiau nei 1 min. Lietuvos gyventojq, iskaitant sporto ir sporto mokslo specialistus.
2. Padeti atskiroms sporto gakti federacijoms ir kitoms sporto §ak4 organizacijoms vie inti ir populiarinti jq sporto
gakas ir fizinio aktyvumo priemones.

2.4. Pro.jekto didaviniai
1. Nemokamai sporto organizacijoms ne mal'esne kaip 800.000 unikaliq lankytojq menesio auditorij4 turindiame
portale vykdyti ne mahau kaip 30-ties sporto gala! pagrindini4 Lietuvoje vykstandiq sporto rengini9 tiesiogines vaizdo
transliacijas, ig viso ne maliau kaip 300 tiesioginiq vaizdo transliacij4 projekto laikotarpiu. 2. Ultikrinti nemokamas
tiesioginiq transliacijq anonsq pozicijas naujienq portaluose ir talpinti nemokamus transliacijq anonsus portale,
kuriame vykdoma konkreti transliacija. 3. Nemokamai sporto organizacijoms sukurti po vien4 vaizdo reportai4
(renginio apIvalga, interviu) ig kiekvieno transliuojamo renginio ir ji kartu su pranegimu spaudai igplatinti
bei urtikrinti tokio reportgo talpinim4 tame portale, kuriame buvo vykdoma tiesiogine transliacija (su
galimybe transliacijos ira.§4 ir reporta24 pertiareti neribot4 laikotarpi). 4. Kiekvienos sporto gakos federacijos
remejams ar veiklos partneriams (komerciniai remojai, savivaldybes, fondai) sudaryti Rlygas NEMOKAMAI
reklamuotis tiesioginiq transliacijq metu. 5. Didinti sporto gakq prickling vertg
remejams, sportininkams,
kitoms suinteresuotoms galims). 6. Kano kulturos ir sporto remimo fondui ir KKSD realiai padoti jgyvendinti sporto
federacij4 veiklos vieginimui ir pletojimui keliamus u2davinius, tuo pgiu ulsitikrinant nuotolinl kontrolos
mechanizm4 (vaizdo iragai, tiesiogines transliacijos, reportahi, pranegimai spaudai). 7. Igplesti analogs! neturintj
Lietuvos sporto dempionat4 vaizdo medIiagos archyv4 (ligrovams, sportininkams, sporto mokslo ir sporto
specialistams).

2.5. Trumpas projekto esmes apragymas
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1. Kokybigkas vaizdo turinys turi didele jtalcq sporto populiarinimui, vaizdo turinio poreikis ir pasifila kasmet auga
degimtimis procentq. 2. Daugelis sporto gala' federacijq patios atskirai yra nepajegios susikurti gerq sqlygq savo
sporto gakos populiarinimui, finansuoti sporto renginiq tiesiogines vaizdo transliacijas. 3. Sporto organizacijos daEtai
patios nesukuria potencialiems remejams juos dominandiq reklaminiq pozicijq, todel turi maiai realiq galimybiq
pritraukti remejq, tasitikrinti finansinj stabilumq. 4. Sporto specialistq tobulejimui reikalinga lengvai prieinama
sporto varlybq vaizdo mediaga ir profesinio tobulejimo seminarai.
UAB "TV partneriai" nuo 2013 melt' teikia inovatyvias, aukgtos kokybes transliacijq, filmavimo ir transliacijq
prodiusavimo, vieginimo paslaugas (kasmet atlieka daugiau kaip 400 tiesioginiq transliacijtbdaugiau kaip 300 vaizdo
reportalq Lietuvoje ir u2sienyje). Nepriklausimai nuo konkretios sporto gakos populiarumo ir reitingq, aukgtiau
igvardintq problemq sprendimui siulomos priemones:
1. Daugiau kaip 300 pagrindiniq Lietuvoje vykstandiq sporto renginiq, konferencijq, seinarq tiesioginiq vaizdo
transliaciA paketas sukurs sinergijos efektq ir igskirtines sqlygas sporto renginiq transliacijoms ir populiarinimui
(prieduose pateikiami dviejq pagrindiniq naujien4 portalq ragtai, sutikimai dalyvauti projekte).
2. Sporto organizacijq remejams ar veiklos partneriams bus sudarytos sqlygos nemokamai reklamuotis tiesioginiq
transliacijq metu, anonsuose, vaizdo reportablose.
3. Bus lenkliai praplestas Lietuvos sporto federacijq 6empionatq vaizdo archyvas (Eurovams, sporto ir sporto mokslo
specialistams).
4. Bus jgyvendinta daugiau kaip 300 kokybigkil vaizdo transliacijq (nuo vienos iki penkiq kamerq, su komentavimu,
grafika, statistika), pasiekiamos ne malesnei kaip 800.000 lankytojq i§ Lietuvos auditorijai, taip pat ulsienio
Efirovams. 5. Kiekvienos transliacijos anonsas surinks ne matiau kaip 1 milijon4 parodymq interneto portale.
6. Po kiekvieno transliuojamo renginio paruogiamas 1-3 minutiq trulcmes vaizdo reportaias ir pranegimas spaudai,
igplatinamas interneto liniasklaidos priemonems, sukeliamas j portalq, kuriame vykdyta tiesiogine transliacija.
7. Transliacijq vaizdo medEaga igplatinama televizijq 2iniq tarnyboms.
Projekto biud2etas paskaidiuotas 300 tiesioginiq transliacijq: ig jti 170 transliacijq yra vykdoma su viena kamera, 70 dviem kamerom, 35 - trim kamerom ir 25 - keturiom ir daugiau kamenl. Visos transliacijos - su profesionaliu
komentavimu, vaizdo grafika it pagrindine statistika, kelioniq iglaidos jtrauktos j biudIetq. Kamen' skaidius parinktas
skirtingas priklausomai nuo sporto gakq specifikos, jkainiai paskaidiuoti remiantis zoomtv.lt tinklapyje skelbiamais
ikainiaic 'curie nnctatvti remiantic realinmic rinknc kainnmic

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Projekto tikslines grupes:
1. Daugiau kaip 30 jvairiq olimpiniq ir neolimpiniq sporto gakti federacijq.
2. Lietuvos asociacijos „Sportas visiems" ir Lietuvos sporto federacijq sajungos nariai.
3. jvairiq sporto gakq Lietuvos sportininkai, teisejai, treneriai, personalas, kt. Projekto laikotarpiu is projektas
tiesiogiai apims daugiau kaip 30.000 giai grupei priklausandiq 10-70 m. am Taus dalyviq (nuo moksleiviq ir megojq
sporto iki profesionaliq tarptautinio lygio variybq).
4. 2ifirovai. Kas monesj daugiau kaip 800.000 interneto portalq lankytojq it potencialiq Eftrovq, i§ viso daugiau kaip
1 min auditorija gaus inforrnacijq apie vykstantius sporto renginius anonsq, pranegimq spaudai, vaizdo reportgq,
tiesioginiq transliacijq pavidalu.
5. Projekto vykdytojai:
5.1. UAB „TV partneriai" darbuotojai:
- 2 projekto vadovai — sporto marketingo it transliacijq specialistas.
- 4 projekto administratoriai — viegqjq rygiq specialistas, du televizijq sistemq ininieriai, vaizdo monteo, filmavimo
specialistas.
5.2. Naujienq portalo darbuotojai:
- 2 profesionalus 2urnalistai (tekstiniq naujienq ir vaizdo reporta4 talpinimas, tekstq redagavimas).
- IT specialistas.
- Interneto projektq marketingo specialistas (anonsai).
5.3. 30 vaizdo oneratoriu, reEsieriu, komentatoriu techniniu darbuotoiu.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda jgyvendinus projektq
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Kiekybiniai rezultatai:
1. Projekto vykdymo metais bus igyvendinta ne mahau kaip 300 tiesioginig transliacijg intemete.
2. Sukurta daugiau nei 300 vaizdo report* ir igplatinta daugiau nei 300 pranegimq spaudai, i§ jti ne maIiau kaip kaip
10 seminarg ir moksliniq konferencijq ig 3 Lietuvos regiong.
3. Ne mallau nei 300 min anonsq parodying viso projekto laikotarpiu intemeto portaluose ir pasiekta bendra anonsq
auditorija kiekvienq menesj — daugiau kaip 800.000 Lietuvos gyventojg.
4. Esamas jvairiy sporto renginig iragg archyvas youtube kaname bus papildytas daugiau nei 300 vaizdo iragg, skirtg
'1.iftrovams, sporto ir sporto mokslo specialistams.
5. j projektq itraukta ne matiau kaip 30 sporto §alat federacijg ir didliausig Lietuvos sporto sketinig organizacijg
renginiai.
Kokybiniai rezultatai:
1. Informacija apie sporto renginius ir vaizdo mediiaga taps pasiekiama pladiai auditorijai, sportininkams, treneriams.
2. Sporto organizacijoms projektas atvers naujas galimybes remejg pritraukimui.
3. Projekto deka, del finansavimo ig fondo, pritrauktg reklamos ulsakovti logg ir masto ekonomijos, bus sumatintos
federacijg iglaidos, sportui skiriamos 'egos panaudojamos efektyviau.
3. Sporto renginiai gaus nemokam4 efektyvq populiarinimo sprendimq.
4. Sukurtas kontroles mechanizmas pades Kuno kultiiros ir sporto departementui ir sporto remimo fondui realiai
igyvendinti sporto federacijg veiklos vieinimui ir pletojimui keliamus uidavinius, tuo padiu utikrinant nuotolinj
kontroles mechanizmq (vaizdo iragai, tiesiogints transliacijos, reporta2ai).
5. Sqlygos stebeti sporto transliacijas paskatins visuomeng aktyviau isitraukti E sporting veiklq.
6. 2enkliai igplestas Lietuvos sporto federacijg 6empionatti vaizdo medIiagos archyvas (2iBrovams, sportininkams,
treneriams).

2.8. Projekto testinumas
Tai tgstinis, kompleksinis transliacijg ir sporto gakti populiarinimo projektas. UAB „TV partneriai" nuo 2013 metq
gyvai transliuoja ivairius sporto renginius partnerig interneto portaluose ir televizijose. Projektas pradetas 2014
metais, 2015 metais gautas dalinis finansavimas ig KKSR fondo ir papildomai nemokamai (sporto organizacijoms)
igtransliuoti 73 sporto renginiai, sukurta 50 vaizdo report* ir igplatinta 2iniasIdaidai. Projektas 2016 metais i§ dalies
pratgstas padig sporto organizacijg, UAB "TV partneriai" ir portal() Delfi.lt iniciatyva ir reklamos uisakovg 1e orris.
Projektas neabejotinai turi igliekamqjg vertg, atitinka giuolaikines sporto populiarinimo tendencijas ir poreikius.
kasmet degimtimis procentg augant intemetiniti transliacijg rinkai, vaizdo mediiagos poreikiui ir pasifflai, auga ir
reklamos integravimo j vaizdo medIiagg poreikis, toc161 planuojame, kad projektas po trejg metg apie 80 proc pajam4
generuos i§ reklamos pardavimg, 2017 metais reklamos u2sakovg legos sudarys apie 20 proc. Atsilvelgiant tai, kad
intemetinig technologijq sprendimai vis Iabiau skverbiasi j visas gyvenimo sritis, interneto sparta ir kokybe,
pedengimas auga kasmet, neigvengiamai sporto transliacijos intemetu artimoje ateityje taps pagrindine transliacijg
forma.
Viso projekto suma (Eur):

143,100.00

Praoma is fondo suma (Eur):

104,463.00

