
Kaunas. Art Deco. Nostalgija & Spindesys.
Antroji tradicinė (kas du metus vykstanti) Pirmosios Respublikos interjero, kilimų ir baldų paroda





Unikali vertė, kurią atnešame savo mecenatams

✤ Unikalus ir autentiškas pasakojimas. Gatvėje, kurioje virė 

Pirmosios Respublikos gyvenimas – kūrėsi nauji verslai, 

ambasados, prabangos salos.

✤ Galimybė skirti išskirtinį turinį (master classes) savo 

klientams, darbuotojams, verslo partneriams.

✤ Iš naujo atrastos vertybės ir simboliai. Nostalgiški. 

Spindintys šiandienoje. 
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„Art Deco Kaune: Namų jausmas“ 2016 rudenį pasiekė... 

✤ Daugiau kaip 200 kvietinių svečių (miesto valdžios 

atstovų, verslo, kultūros ir meno pasaulio žmonių) 

atidarymo metu

✤ Arti 5 tūkst. lankytojų per 75 parodos dienas

✤ 43 žiniasklaidos publikacijas, tame tarpe straipsnį 

pirmame Lietuvos Turizmo departamento interneto 

puslapyje (kurį ir pastebėjo „Guardian“ žurnalistas)
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Žiniasklaidos dėmesys:

✤ Televizija: LRT „Panorama“ „Lietuvos

diena“,  „Kultūros savaitė“, „Stilius“

✤ Žurnalai: „IQ Intelligent Life“, „Centras“, 

„Namas ir aš“, „Nemunas“... 

✤ Dienraščiai nuo „Kauno dienos“ iki

„Lietuvos ryto“...

✤ Portalai „Lrytas.lt“, „Delfi.lt“, „Pilotas.lt“, 

„Kaunas pilnas kultūros“

✤ ...ir publikacija didžiausiame Didžiosios

Britanijos laikraštyje „Guardian“
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Atidarymo metu...

✤ Atidarymas pasakos istoriją...

✤ ...ir suteiks galimybę susitikti su 

iškiliausiais kauniečiais...

✤ ... išskirtinėje, naujoje aplinkoje –

naujam gyvenimui ir spindėjimui 

prikeltame viename iš žymiausių 

Pirmosios Respublikos 

Naujamiesčio pastatų - Jono ir 

Gedimino Lapėnų name (arch. 

Feliksas Vizbaras)
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Vizualinė 

komunikacija

✤ Jūsų prekės ženklas – parodos 

plakatuose, vidaus ir lauko 

stenduose

✤ Juos parengti mums padės 

pirmaujantys Lietuvos dizaineriai ir 

interjero fotografai
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Tematinės „Master 

Class“ paskaitos

✤ Dr. Lina Preišegalavičienė, išskirtinės 

studijos „Lietuvos tarpukario interjerai 

1918-1940“ autorė

✤ Pirmosios Respublikos skonio, jo 

užmojo ir įvairovės pažinimas su 

meno kritikais ir istorikais

✤ Unikali dovana darbuotojams, verslo 

partneriams, klientams – tik jums
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Jūsų skyrius

parodos infografikoje

✤ Publikacija įteikiama visiems 

parodos lankytojams 

✤ Averse – parodos infografika, 

svarbiausi Pirmosios Respublikos 

interjerų estetikos kūrėjų pristatymas

✤ Reverse – mecenatų pristatymas
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Teminės ekskursijos

✤ Galimybė pažinti Kauno Aukso 

amžiaus spindesį plačiai aplink 

Lapėnų namus

✤ Profesionalūs gidai geriausiai 

žinantys art deco eros Kauno 

architektūrą, pastatų interjerus, stilių, 

dailę ir transporto istoriją
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Reklama

Taip! Turėsime ir ją! O tarp kito: 

✤ Aukščiausios kokybės kvietimai su 

rėmėjų logotipais;

✤ Skaitmeninė kampanija tikslinei 

(rinktinei publikai, pvz. besidominčiai 

menu) socialiniuose tinkluose ;

✤ Didieji plakatai Laikinojoje (ir ne tik) 

sostinėje su rėmėjų logotipais;

✤ Subtilus, netiesmukiškas pasakojimas.



Kaunas. Art deco. Nostalgija & Spindesys – mūsų tęstinio siekio Kaune įkurti Modernizmo centrą, dalis

Jonas Prapuolenis – vienas iš žymiausių Pirmosios Respublikos baldų ir interjero dizainerių.



Leiskite mums pasiūlyti jums mūsų auditoriją.

Pagerbkime Lietuvos pramonės ir verslo istoriją.

Kviečiame jus tapti pagrindiniu ir vieninteliu generaliniu rėmėju.



dainius.lanauskas@gmail.com

Dainius Lanauskas Laura Bohne
+370 670 17040 +370 618 27833

laura@persiski-kilimai.lt
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