
KAUNO ĮGULOS KARININKŲ RAMOVĖ.  2016 spalio 1 - lapkričio 15 d. 

„Art Deco Kaune“  
Kasmetinė Pirmosios Respublikos baldų ir interjero paroda
PREZENTACIJA MECENATAMS



Parodos tikslai:

✤ Pristatyti visapusiškai išsamiausią, autentiškų  Pirmosios 
Respublikos Art Deco baldų, kilimų, šviestuvų, interjero detalių 
kolekciją Lietuvoje$

✤ Pagerbti žymiausius Pirmosios Respublikos laikotarpio Lietuvos 
ir Kauno baldininkus, pramonės kūrėjus$

✤ Vykdyti edukacinę misiją. Skatinti visų kartų pasididžiavimą 
Lietuvos pramonine ir technine estetika$

✤ Padėti pagrindus žymiausio visų laikų Lietuvos baldų dizainerio 
Jono Prapuolenio muziejui. 
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Ką pasiekėme, jau pirmosios 2015 m. spalį-gruodį įvykusios 
inauguracinės parodos: „Art Deco Kaune- namų jausmas“ metu ? 

✤ Daugiau kaip 200 kviestinių svečių (miesto valdžios 
atstovų, pramonės, verslo, meno, kultūros elito) 
atidarymo vakare didžiojoje Karininkų ramovės salėje$

✤ Arti 5 tūkst. lankytojų per 75 parodos dienas$

✤ 43 publikacijos – straipsniai, TV ir radijo reportažai – 
per 2 mln. kontaktų žiniasklaidoje, t.t. specialus 
paminėjimas LR Turizmo departamento tinklapyje
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Didelis žiniasklaidos 
dėmesys

✤ TV laidos: LRT„Panorama“ „Lietuvos 
diena“,  „Kultūros savaitė“, „Stilius“$

✤ Žurnalai : „IQ Intelligent 
Life“ „Centras“, „Namas ir 
aš“ „Nemunas“ „Šeimininkė“ $

✤ laikraštis „Kauno diena“,$

✤ portalai „Delfi.lt“ (t.t. anglų kalba) 
„Lrytas.lt“,  „Alfa.lt “, 
„Pilotas.lt“ „Kaunas pilnas kultūros“$

✤ Valstybės turizmo departamento 
tinklapyje ir kt.



Ką mes siūlome mainas į Jūsų mecenatystę ?
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Atidarymo 
renginys

✤ Parodos atidarymas - 
prestižinėje Kauno įgulos 
karininkų ramovės „Dižiojoje“ 
salėje$

✤ Iškilmingas atidarymas 250 -
čiai kviestinių svečių, meno 
atlikėjų koncertas$

✤ Galimybė, bendrauti su 
kultūros, meno, politikos ir 
verslo elitu
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Jūsų prekės ženklas 
- parodos plakate

✤ „Art Deco Kaune“ parodos lauko 
reklama Laisvės alėjoje pernai 
sužadino kauniečių dėmesį	

✤ Rengdami plakatą, kitą vizualinę 
medžiagą dirbame su 
pirmaujančiais Lietuvos šios 
srities fotografais ir dizaineriais	

✤ Jūsų prekės ženklas – šalia 
didžiausios šalyje Pirmosios 
Respublikos baldų ir interjero 
kolekcijos
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Teminės „Master 
Class“ paskaitos
✤ Lina Preišegalavičienė - Knygos 

„Lietuvos tarpukario interjerai“ 
autorė$

✤ Menotyrininkės seminaras 
supažindins su pačiais 
gražiasusiais tarpukariu sukurtais 
interjerais Kaune. Klausimus 
užduosite ir visus atsakymus 
gausite betarpiškai.$

✤ Pažinskite, suprasite, išmoksite 
atskirti to meto taikomąją dailę, 
stilių, estetiką
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Pasakojimas apie jus 
parodos infografike

✤ 3D infografikas – A4 dydžio lakšte 
išdėstytas vizualus planas ir 
informacija apie kiekvieną parodos 
eksponatą	

✤ Antroji jo pusė – galimybė 
papasakoti apie jus, mūsų mecenatą	

✤ Tokį parodos planą gautų 
kiekvienas parodos dalyvis; tikrai 
žinome, kad ne vienas jį parsineš 
namo ir išsaugos	

!!
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Specializuotos 
eksursijos

✤ Kviečiame aplankyti Ramovės 
pastatą, Prezidento ir Vytauto 
Didžiojo menes$

✤ Jūsų darbuotojai klientai, 
verslo partneriai,  galės pažinti 
Kauno „Aukso amžiaus“ 
pasaulį$

✤ Ilgam liks žinios apie  
Pirmosios Respublikos 
taikomajį meną ir pramonę
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Medžiagos Jūsų vidinei 
informacijai parengimas

✤ Pasitaiko, kad renginių rėmėjai 
neišnaudoja galimybės savo 
darbuotojams per interneto tinklapį, 
vidinę informaciją ar leidinį, 
papasakoti apie įgyvendintus rėmimus	

✤ Kartu su menotyrininkais, meno 
ekspertais parengsime jums išsamius 
tekstus ir nuotraukas, vaizdžiai 
papasakosime apie parodą „Art Deco 
Kaune“	

✤ Aukštos vizualinės kokybės 
pasakojimas apie mecenatystę išliks 
ilgam
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Renginio reklamos 
kampanija

!

✤ Aukščiausios poligrafinės kokybės pakvietimai į 
renginio atidarymą $

✤ Intensyvi ryšių su visuomene kompanija prieš, 
per ir po parodos$

✤ Visapusis parodos (eksponatų, rėmimo) 
atspindėjimas internete $

✤ Specialus parodos plakatai tikslinėse  vietose 
Kaune ir visoje Lietuvoje$

✤ Pageidaujant, kampanija mūsų vardu 
žiniasklaidoje (TV, radijuje, portaluose, 
nacionalinėje ir Kauno spaudoje,  
specializuotuose leidiniuose bei tinklapiuose)



Paroda rengiama kartu su menininko šeima (paveldėtojais)

 Mūsų darbų perspektyva: Jono Prapuolenio (1900 - 1980) muziejaus 
įkūrimas
Žymiausio visų laikų Lietuvos baldininko ir baldų dizainerio retrospektyvinė paroda



Parodos mecenatas: 2500 Eur
Ilgalaikė mecenatystė Jono Prapuolenio muziejui 5000 Eur. (3 metai) 



Dirbkime kartu.



dainius.lanauskas@gmail.com

Dainius Lanauskas
+370 670 17040

mailto:dainius.lanauskas@gmail.com

