


Apie mus

BigBenas.com – informacinis portalas lietuviams, gyvenantiems Jungtinėje 

Karalystėje bei planuojantiems čia atvykti. Tai naujai įkurta internetinė erdvė, 

kuri vos tik pasirodžiusi sulaukė didelio dėmesio.

220 000

Per pirmąjį svetainės gyvavimo 

mėnesį mums pavyko pritraukti 

daugiau kaip 220 000 lankytojų

200

Vienu metu internetinį puslapį 

peržiūri daugiau nei 200 svečių

Mūsų gerbėjų skaičius

nuolat auga

Mes pritraukiame lankytojus tvarkingu, įdomiu turiniu.

Ypatingai daug dėmesio skiriame informacijos aktualumui ir savireklamai, žinomumui.

Puslapis orientuotas į lietuvių kilmės imigrantus Jungtinėje Karalystėje.



Mūsų tikslai

Svetainėje skelbiamos naujausios ir aktualiausios žinios visais migrantams 

rūpimais klausimais, taip pat apžvelgiami svarbiausieji Lietuvoje, Jungtynėje 

Karalystėje ir pasaulyje vykstantis įvykiai. BigBenas.com puslapis orientuotas į 

lietuvių kilmės imigrantus Jungtinėje Karalystėje. Mūsų tyrimų duomenimis 

Lietuvių imigrantus Jungtinėje Karalystėje galima suskirstyti į šias grupes:

Imigrantai atvykę ir esantys Jungtinėje Karalystėje iki vienerių metų. Šios kategorijos 

atstovams stengiamasi pateikti aiškią, lengvai suprantamą informaciją. Didžiausias 

dėmesis skiriamas tiems straipsniams, kurie apžvelgia imigranto įsikūrimo klausimus, 

būsto nuomos kainas ir tvarką, paaiškina lengvatų ir pašalpų mechanizmus;

Imigrantai, kurie gyvena Jungtinėje Karalystėje nuo 1 iki 3 metų. Šios kategorijos 

atstovai labiausiai domisi straipsniais, susijusiais su jų teisėmis, karjera, šeimos ir 

buities gerovę. Mūsų svetainėje jiems skiriami straipsniai, leidžiantis plėsti akiratį, 

siekti užsibrėžtų tikslų ir įgyvendinti savo svajones;

Imigrantai, kurie reziduoja Jungtinėje Karalystėje daugiau kaip 3 metus. Juos galima 

priskirti prie sąlyginai nutolusių nuo Lietuvos piliečių. Šie asmenys vienaip ar kitaip 

savo ateitį sieja su Jungtinę Karalystę, joje jau yra įleidę savo šaknis ir laiko save 

visaverčiais šios šalies gyventojais. Suprantama tokie mūsų lankytojai daugiau 

dėmesio skiria pramogoms, domisi kultūriniais dalykais, dažnai keliauja.



Reklama

Turite verslą, siūlote imigrantams reikalingas prekes ar paslaugas? 

Mes pasirūpinsime, kad apie jus sužinotų potencialūs klientai!

31%

Mūsų paslaugos kainuoja 

vidutiniškai 31 % pigiau nei mūsų 

konkurentų

£ 13

Reklamuotis mūsų svetainėje 

galite nuo 13 £ per savaitę

Mūsų svetainės reklaminiame 

skydelyje Jūsų reklama bus rodoma 

rotuojant ją tik su kitomis 2 

reklamomis

1/3

Mes esame pasiruošę aptarti Jūsų individualius reklamos poreikius

Pirmiesiems ir lojaliems reklamos paslaugų užsakovams taikysime išskirtines nuolaidas

Talpiname reklaminius straipsnius. Straipsnis būtų mūsų portale pusmetį ir kainuotų .... Jei 

norėsite, kad straipsnį redaguotume mes, kaina – £50. Straipsniu pasidalintume ir socialiniuose 

tinkluose (Facebook, Twitter). P.S. Teksto pabaigoje bus nurodyta, jog esate straipsnio 

užsakovai.

Jei savo reklaminio skydelio neturite, mūsų dizaineris jį sukurs pagal Jūsų norus už sutartinę 

kainą.

Minimali užsakymo suma £50.



Kodėl verta reklamuotis internete?

 Interneto naudotojų skaičius

 Kaina

 Išmatuojamas efektyvumas

 Tikslinės auditorijos pasiekimas

Šuo metu, kai internetu naudojasi 58% visų Lietuvos gyventojų 16-74 metų amžiaus, o 76% jų ieško 

čia informacijos apie prekes ir paslaugas, ne kiekviena įmonė gali leisti sau prabangą prarasti puikią 

galimybę pristatyti potencialiems klientams savo verslą. Reklama internete tampa būtinybe.

internetas yra pigiausias reklamos kanalas. Palyginimui: nedidelis reklamainis skelbimas spausdintame 

žurnale, išeinančiame kartą per mėnesį, kainuoja 300 – 500 svarų , tuo tarpu tokio pat dydžio 

reklaminio skydelio (“banerio”) parodymas visą mėnesį interneto puslapyje, kuris atitinka 

reklamuojamų prekių/paslaugų tematiką, kainuoja tik keliasdešimt svarų. Apie televizijos, radijo bei 

reklaminių stendų mieste kainą netgi neverta kalbėti.

Jūs tiksliai žinosite, kiek potencialių vartotojų sudomino Jūsų reklama internete ir kaip: koks 

skelbimas/baneris/pranešimas, patalpintas kokiame puslapyje, kiek į Jūsų interneto svetainę pritraukė 

potencialių vartotojų, kokių būtent prekių/paslaugų jie ieškojo, koks yra Jūsų reklamos parodymo 

vartotojams ir jų susidomėjimo procentas bei kitus svarbius parametrus.

Google AdWords, Facebook, SEO leidžia Jūsų reklamą rodyti tik tiems vartotojams, kurie jau domisi 

tokiomis prekėmis/paslaugomis, kokias teikia Jūsų įmonė. Jūsų reklaminiai pranešimai skelbimų lentose 

bus patalpinti į atitinkamas kategorijas, į kurias taip pat užsuks tik tie lankytojai, kurie ieško 

informacijos apie panašias prekes/paslaugas. Tačiau skelbimai kiekvieną dieną bus nemokamai 

talpinami ir pagrindiame puslapyje, kur atkreipti dėmesį į juos galės visi portalo lankytojai. Baneriai gali 

būti talpinami tik Jūsų prekių/paslaugų tematiką atitinkančiuose portaluose arba bendruose portaluose, 

kur juos matys visi lankytojai – pagal Jūsų pageidavimą. Taigi internete egzistuoja išties daug būdų 

pateikti Jūsų reklamą būtent tikslinei audotorijai, o ne visiems iš eilės interneto naudotojams.



Daug greitesnis tikslų pasiekimas

Reklaminių kampanijų paleidimo greitis: vakar sugalvojote pristatyti rinkai naują prekę/paslaugą, šiandien ji jau 

pristatoma. Tokios galimybės daugiau nesuteikia nei vienas relamos kanalas.

Operatyvus reagavimas: reklaminių kampanijų stebėjimas realiu laiku bei greitas redagavimas, tobulinimas, 

apildymas siekiant didesnio efektyvumo bei pasikeitus Jūsų prekių/paslaugų asortimentui.

Interaktyvumas, grįžtamasis ryšys: vartotojų komentarai, atsiliepimai, klausimų pateikimas, vertingos Jums 

informacijos apie save palikimas bei kiti Jūsų ir Jūsų vartotojų bendravimo būdai, neprieinami kitais reklamos kanalais.

Informacijos apimtis – nereikia stengtis sutalpinti viską į lansktinukus, brošiūras, reklamines knygutes ir kt. Jūsų 

reklama internete susidomėjęs vartotojas bet kuriuo atveju aplankys Jūsų interneto svetainę, kurioje galima paskelbti tiek 

informacijos apie prekes/paslaugas, kiek norite.

Neerzinanti reklama – vartotojai savarankiškai pasirenka, ar atidaryti Jūsų skelbimą, interneto svetainę, reklaminį 

lapą, ar paspausti banerį, ar tapti Jūsų įmonės draugu Facebook'e, todėl jie nevertina Jūsų reklamos kaip jiems „kišamą“, 

erzinančią radijo ar televizijos reklamą.

Dėmesio patraukimas: Jūsų reklama gali būti ne tik tekstinė ar vaizdinė, bet ir animuota, judanti, su garsais, filmuko 

pavidalu ir kt.

Nustatytų tikslų pasiekimas – efektyvia reklama internete galima pasiekti bet kurį iškeltą tikslą: naujų 

prekių/paslaugų įvedimas į rinką, pristatymas potencialiems klientams, naujų klientų pritraukimas ir prekių/paslaugų 

pardavimų didinimas, palankaus įmonės įvaizdžio formavimas, naujo pardavimo kanalo atidarymas – pardavimas 

internetu, e-parduotuvėse, bei visus kitus reklamos tikslus.



Kontaktai
Dėl reklamos kainų bei kitų klausimų prašome kreiptis nurodytais kontaktais:

Telefonas: 074 67 89 6666

Portalo redakcija
El. Paštas:  redakcija@bigbenas.com

Visus pranešimus spaudai siųskite elektroniniu adresu:

Mus rasite adresu

St Georges House, 2-4 Eastern Road,

Romford, Essex, RM1 3PJ. 

LONDON, UK

El. Paštas:  reklama@bigbenas.com

El. Paštas:  redakcija@bigbenas.com
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