http://www.delﬁ.lt/grynas

DELFI pirmasis Lietuvoje pradėjo įgyvendinti turinio
rinkodaros sprendimus interneto naujienų portaluose.
•

2008 metais startavo specialus rinkimų projektas Balsuok. 2009 veiklą pradėjo
aplinkosaugos projektas Grynas.lt, šiuo metu tapęs specializuotu portalu.

•

DELFI grupė prieš trejus metus pirmoji Lietuvos rinkoje sukūrė specializuotus turinio
projektų skyrius, dirbančius su įvairiais sektoriais, investavo į kūrybą, todėl dabar per
metus geba įgyvendinti daugiau nei 150 kokybiškų turinio rinkodaros sprendimų.

•

Pirma naujiena. Sukaupėme didelę patirtį kurdami specialius DELFI turinio projektus.
Sekdami pasaulines tendencijas, nuo šiol suteikiame galimybes prie turinio
rinkodaros sprendimų prisiliesti ir DELFI partneriams – taip kuriami Partnerio turinio
projektai.

•

Antra naujiena. DELFI grupėje pradeda veikti atskiri nuo DELFI redakcijos turinio
kūrimo ir dizaino departamentai, kuriuose dirbs ir aukščiausios kokybės paslaugas
teiks daugiau nei dvidešimt savo srities profesionalų.

http://www.delﬁ.lt/projektai/zombervilis

DELFI TURINIO RINKODARA
4 svarbiausi atsakymai

KAS TAI? Vertingo bei nereklaminio, žurnalistiniais principais grįsto turinio sukūrimas, skirtas pritraukti
tikslinę auditoriją, norint komunikuoti jai rinkodarines žinutes (baneriais ar kitomis reklamos formomis), keisti
mąstymą ar įpročius, informuoti, perspėti, supažindinti ar tiesiog sudominti.

UŽ KĄ MOKĄ PARTNERIS?
Partneris moka už REKLAMĄ aplinkui ir
papildomus resursus, skirtus sukurti
turinio rinkodaros projektą (turinys,
dizainas, prodiusavimas ir t.t.), tačiau
konkretus turinys nėra parduodamas.

KAIP VEIKIA? DELFI skiria papildomų žurnalistinių
resursų tam tikrai temai analizuoti. Taip sukuriamas itin
kokybiškas, specialus turinys, kurio naudą pajaučia
skaitytojas (randa aktualų, informatyvų turinį tam tikra
aktualia tematika) ir partneris (gauna puikias reklamines
pozicijas prie tematiškai atitinkančio turinio).

KODĖL VERTINGA? Turinys kuriamas skaitytojui, o ne partneriui! DELFI prisiima ir atsakomybę už skaitomumo ir
susidomėjimo rezultatus. Aukščiausio lygio skaitomumo rodikliai!

DELFI TURINIO RINKODARA

PAGRINDINĖS TAISYKLĖS / Projektų skyriaus
redakcijos TAIP
•

•

•

Turinį Projektų skyriaus redakcija kuria laisvai,
vadovaudamiesi žurnalistiniais principais, Žurnalistų
etikos ir DELFI etikos kodeksu;
Projektų skyrius priima temų gairių pasiūlymus, bet
patys nusprendžia, kurios temos ir išpildymo kampai
tinkami;
Projektų skyriui gali būti pateikiamas galimų
pašnekovų sąrašas, tačiau iš jo žurnalistai patys
pasirenka temai tinkamus pašnekovus;

•

Projektų skyrius gali pateikti temų gaires peržiūrai;

•

Projektų skyrius gali siųsti kalbintiems pašnekovams
jų citatas, kurios bus naudojamos tekste;

PAGRINDINĖS TAISYKLĖS / Projektų skyriaus
redakcijos NE
•

Projektų skyrius operatyviai taiso ir koreguoja tekstą,
jei jame yra faktinių klaidų, tačiau nekoreguoja teksto
ar foto, jei pretenzijos subjektyvios;

•

Tekstai iš portalo NĖRA TRINAMI;

•

Rengtų tekstų galutiniai variantai NĖRA SIUNČIAMI
SUDERINIMUI; Projektų skyrius pasilieka teisę
antraštę ir iliustracijas kurti/parinkti savo nuožiūra;

•

Projektų skyrius neįsipareigoja konkretaus publikacijų
skaičiaus, kuriuose privalo būti pakalbinti partnerio
siūlomi pašnekovai;

•

Projektų skyrius NERENGIA UŽSAKOMOJO,
REKLAMINIO turinio - visos publikacijos parengtos
išlaikant objektyvumą ir pakalbinant kelias priešingas
puses;

SĖKMĖS FORMULĖ

TURINYS

KOMUNIKACIJA

Kuria profesionalai

„Sugaudoma“
reikalinga auditorija

TIKSLAI

KŪRYBA

Matuojama sėkmė

Atitinkanti tikslus

PARTNERIO TURINIO PROJEKTAI

•
•

•

•
•
•
•

Partnerio turinys – taip žymimi specialūs projektai, kurių
turinį kuria trečioji šalis.
Tai projektai, skirti labai tikslinei auditorijai ar kliento
įvaizdžiui formuoti. Kai svarbu ne kaip, o kas
komunikuojama.
Turinio vienetai yra žymimi išorėje ir viduje kaip Partnerio
turinys simboliais “PT”. Užvedus pelės kursorių iššoka
pranešimas „Partnerio turinys – taip žymimi specialūs
v trečioji šalis“.
projektai, kurių turinį kuria
Galimos formos – partnerio kuriami pranešimai spaudai,
įmonės ar įstaigos naujienos, įvykiai ar kitoks turinys.
DELFI redakcija neatsako už partnerio kuriamą turinį,
tačiau gali padėti jį sukurti.
Toks turinys nėra matomas DELFI topuose ar įprastame
DELFI naujienų sraute.
Redakcija pasilieka redagavimo ar veto teisę
publikuojamam turiniui.

Vidutinio –
neprognozuojamo lygio
skaitomumo
rodikliai!

LOGO

Teksto apačioje nededam DELFI
logotipo. Dedam projekto logotipą.

PARTNERIO TURINYS

Rėmėjo
reklaminės
pozicijos DELFI
tituliniame

•

•

Partnerio turinio vienetas 24 val. gali
būti publikuojamas DELFI titulinio
Verslo kanalo vidurinėje kolonoje.
Kaina NET: 800 EUR + PVM

IŠSAMI PROJEKTŲ SKAITOMUMO /
KAMPANIJŲ EFEKTYVUMO ATASKAITA

PAPILDOMOS GALIMYBĖS:
AUTOMATINĖ ONLINE ATASKAITA, KURI ATSAKO:
•

Kiek Lietuvos gyventojų (ne cookie‘ų) pasiekė visa projekto
reklaminė kampanija?

•
•
•

Kiek Lietuvos gyventojų apsilankė projekto viduje?
Akumuliuotas pasiekiamumas ir dažnis.
Projekto pasiekiamumas pagal skirtingas platformas:
kompiuteris, telefonas, planšetė.

•

Koks reklaminių pozicijų in-screen procentas, in-screen
laikas?
Kokia yra pasiektos auditorijos sudėtis pagal amžių, lytį,
išsilavinimą, gyvenamąją vietą ir pajamas?
Kokie parodymų / paspaudimų socio-demograﬁniai proﬁliai.

•
•

•

•
•

Kampanijų poveikio auditorijai
nustatymas. Post-click ir post-view
srauto reklamdavio svetainėje tyrimas.
Reklaminių skydelių Heatmap ataskaita.
Dwell. Įsitraukimas į reklaminį skydelį.

Turinio kūrimo bei Dizaino darbų paslaugos.

TURINIO GAMYBOS DARBAI
Kainoraštis

DIZAINO DARBAI
Kainoraštis

Susisiekime?

