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Rinkodaros tarybos 
įsteigimas

Ekonominės rinkodaros
strategijos parengimasKEPS 2030

KONTEKSTAS

Sukurta Klaipėdos miesto 
ekonominės plėtros strategija 
- KEPS 2030.

Siekiant užtikrinti Klaipėdos 
ekonominės plėtros strategijos 
įgyvendinimo tvarumą, iš 
strategijos partnerių ir kitų 
kviestinių organizacijų atstovų
sudaryta Klaipėdos Rinkodaros 
taryba.

Siekiant KEPS 2030 tikslų 
įgyvendinimo, parengta 
Klaipėdos miesto ekonominės 
rinkodaros strategija, kurios 
tikslas, rinkodaros 
priemonėmis į miestą 
pritraukti ir jame išlaikyti 
tikslinių sričių investuotojus, 
talentus, studentus, bei 
turistus.
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DALIS

Vystymo logika
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2022 20232021

VYSTYMO LOGIKA

Gyventojų įtraukimas, naujo 
identiteto ir įvaizdžio 
medžiagos sukūrimas ir 
komunikacija prioritetinėms 
auditorijoms (gyventojai, 
verslas, turistai).

Tęstinė bendra miesto 
įvaizdžio komunikacija ir 
fokusuotos kampanijos 
gyventojų pritraukimui.

Tęstinė bendra miesto 
įvaizdžio komunikacija ir 
fokusuotos kampanijos 
verslo segmentų 
pritraukimui.
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Miesto gyventojai

- 80% žinomumas tarp tikslinės 
auditorijos

- 30% įsitraukimas tarp 
susipažinusių

Prioritetiniai segmentai

- 50% segmento susipažinimas

- 10% metinis įsitraukimas tarp 
susipažinusių

- didžiuojuosi savo miestu 

- jaučiu, kad Klaipėda turi išskirtinį identitetą

- miestas patrauklus šeimyniniam gyvenimui

- miestas patrauklus verslui vystyti

- jaunatviškas ir veiklus miestas

- miestas patrauklus šeimyniniam gyvenimui

- miestas patrauklus verslui vystyti

- jaunatviškas ir veiklus miestas

- svarstyčiau Klaipėdą kaip miestą poilsiui

- svarstyčiau Klaipėdą, kaip miestą, kuriame 
norėčiau gyventi

VYSTYMO LOGIKA

Įvaizdiniai KPI (matuojami kasmet) +10% projektuojamas požiūrio pokytis tikslinių auditorijų atžvilgiu 
pirmais dviem metais po kampanijų starto.

2021

Gyventojų įtraukimas, naujo 
identiteto ir įvaizdžio 
medžiagos sukūrimas ir 
komunikacija prioritetinėms 
auditorijoms (gyventojai, 
verslas, turistai).

Norint sekti kampanijų sėkmę, reikia atlikti tyrimą, 
kurio metu nustatomi prioritetinių segmentų dydžiai 
ir pradinės nuostatos, kurių kitimas vėliau bus 
sekamas.

KPI METAI PO KAMPANIJOS STARTO

VEIKSMŲ PLANAS
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VYSTYMO LOGIKA

Įvaizdinė komunikacija
Komunikacija, kurios tikslas įtaigiai ir 
emociškai pristatyti pagrindinę žinutę ar 
pozicionavimą.

Palaikanti komunikacija / aktyvacija

Komunikacija, kurios tikslas išplėtoti ir 
pagrįsti pozicionavimą ar pagrindinę 
žinutę. Taip pat tai gali būti veiksmai, kurių 
tikslas aktyvuoti auditoriją ir priversti ją 
atlikti konkrečius veiksmus.

Funkcinė komunikacija

Komunikacija, kurios tikslas sistemiškai ir 
patogiai pateikti kritinę informaciją 
susidomėjusiai ir svarstančiai auditorijai.

Skaitmeniniai kanalai
- video turinys (pre-rolls, video ads)

- socialinių medijų reklama (sponsored posts)

- display ads

Turinio komunikacija

- dedikuota projektinė žiniasklaidos skiltis

- straipsniai leidiniuose, polapiai

- turinys Klaipėdos institucijų valdomuose 
kanaluose

Renginiai ir aktyvacijos

- renginių rėmimas ir matomumo 
užtikrinimas

- ambasadorių programos

- sklaida partnerių kanaluose

KANALŲ LOGIKA

Kampanijų 
struktūra ir 
prioritetiniai 
kanalai

KAMPANIJŲ STRUKTŪRA PRIORITETINIAI SKLAIDOS KANALAI

VEIKSMŲ PLANAS
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DALIS

Pozicionavimas, auditorijos ir veiksmai
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VEIKSMŲ PLATFORMA

KLAIPĖDA

Judantis 
miestas 
City of movement

POZICIONAVIMAS AUDITORIJOS IR VERTĖS VEIKSMŲ TIPAI

Gyventojai

Turistai

Verslas

Studentai

Dizainas ir patirtis

Kampanijos

Turinys

Iniciatyvos

VEIKSMŲ PLANAS
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VEIKSMŲ PLATFORMA

KLAIPĖDA

Judantis 
miestas 
City of movement

POZICIONAVIMAS AUDITORIJOS IR VERTĖS VEIKSMŲ TIPAI

Gyventojai

Turistai

Verslas

Studentai

Dizainas ir patirtis

Kampanijos

Turinys

Iniciatyvos

VEIKSMŲ PLANAS
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VEIKSMŲ PLATFORMA

Gyventojai

Subsegmentai

- potencialūs gyventojai (jaunos šeimos, 
didmiesčių profesionalai)

- klaipėdiečiai

- freelanceriai

Pagrindinė vertė

Gyvenimas Klaipėdiečio 
tempu

Gyvenimas Klaipėdoje leidžia daugiau 
dėmesio skirti tikrai svarbiems dalykams 
bei per tą patį laiką pasiekti daugiau.

Pagrindinės temos komunikacijai

- gyvenimo kokybė, darbo ir gyvenimo 
balansas, vaikų auginimas

- karjeros galimybės

Gyvenimas 

- lėtesnis tempas

- kompaktiškas / patogus miestas 

- lauko pramogos ir aktyvi veikla

- gamtos-miesto balansas

Karjera

- greitesnis tobulėjimas

- galimybė nuveikti reikšmingesnius 
miestą keičiančius darbus

VEIKSMŲ PLANAS
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VEIKSMŲ PLATFORMA

Verslas

Subsegmentai

- vietinis verslas

- kitų Lietuvos miestų ir tarptautinis 
verslas ieškantis vietos plėtrai

Pagrindinė vertė

Miestas, judantis verslo 
greičiu

Verslų Klaipėdoje mažiau nei Kaune ar 
Vilniuje, tačiau čia jie susilaukia ypatingo 
dėmesio. Savivaldybė išklauso verslo 
poreikių, lengvina įkūrimo ir veiklos 
procedūras, mieste veikia aktyvi verslo ir 
profesionalų bendruomenė.

Pagrindinės temos komunikacijai

- inovatyvūs verslai

- savivaldybės dėmesys

Inovatyvūs verslai

- Klaipėdoje veikiančių inovatyvių verslų 
istorijos

- mėlynasis proveržis

Savivaldybės dėmesys

- verslo steigimas / efektyvi veiklos 
pradžia

- egzistuojanti infrastruktūra

- didesnis lankstumas

VEIKSMŲ PLANAS
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VEIKSMŲ PLATFORMA

Studentai

Subsegmentai

- 10-12 kl. moksleiviai iš Klaipėdos 
regiono ir vakarų Lietuvos

- jų tėvai ir mokytojai

- didžiųjų Lietuvos miestų 10-12 kl. 
moksleiviai

Pagrindinė vertė

Judantiems prieš srovę

Studijos Klaipėdoje yra tarsi ėjimas prieš 
srovę, nesirenkant to, ką renkasi dauguma. 
Čia jautiesi laisvesnis ir matai platesnius 
horizontus, kurie suteikia erdvės bei 
padeda susikaupti mokslams.

Pagrindinės temos komunikacijai

- laisvalaikis

- karjera

Laisvalaikis 

- lauko pramogos ir aktyvi veikla

- aktyvus miesto gyvenimas

- studentų bendruomenės

Karjera

- profesinės bendruomenės

- greitesnis tobulėjimas

- galimybė nuveikti reikšmingesnius 
miestą keičiančius darbus

VEIKSMŲ PLANAS
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VEIKSMŲ PLATFORMA

Turistai

Subsegmentai

- Lietuvos ir užsienio turistai

Pagrindinė vertė

Nevaržomas judėjimas 
po Lietuvos pajūrį

Geriausios galimybės pažinti Lietuvos 
pajūrį ir aktyviai leisti laiką gamtoje, 
vakarus pasitinkant veiklų kupiname 
mieste.

Pagrindinės temos komunikacijai

- aktyvus laisvalaikis

- veiklos Klaipėdoje ir regione

Laisvalaikis 

- aktyvių pramogų gausa

- lengvai pasiekiamos poilsio zonos ir 
paplūdimiai

Veiklos Klaipėdoje ir regione

- galimybė iš Klaipėdos pasiekti visą 
Lietuvos pajūrį

- veiklos mieste

- judėjimas mieste

VEIKSMŲ PLANAS
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DALIS

Pagrindiniai paleidimo veiksmai
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VEIKSMŲ PLATFORMA

Miesto 
vizualinis 
identitetas

DALIS AUDITORIJOS IR VERTĖS VEIKSMŲ TIPAI

Gyventojai

Turistai

Verslas

Studentai

Dizainas ir patirtis

Kampanijos

Turinys

Iniciatyvos

VEIKSMŲ PLANAS
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Situacija

Klaipiediečiai jaučiasi išskirtiniais dėl savito 
individualumo bei multikultūriškos istorijos ištakų. 

Tačiau šiuo metu miestiečiai yra atsiskyrę ir 
neįsitraukę į miesto veiklą, įsivyravęs ryškus atstumas 
tarp gyventojų bei miesto. 

Neįsitvirtinę ir kontraversiški buvę miesto vizualiniai 
identitetai kelia aukštesnius reikalavimus gyventojų 
įtraukimui ir proceso komunikacijai, net ir vystant 
ekonominę miesto rinkodaros strategiją.

VEIKSMŲ PLATFORMA

Miesto 
vizualinis 
identitetas

DALIS

VEIKSMŲ PLANAS
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VEIKSMŲ PLATFORMA

Miesto vizualinis identitetas

01 02 03

Įtraukimas į kūrimą

- Atstovų atrinkimas:
Bendruomenių ir tikslinių grupių 
atstovai - gyventojai, verslai, studentai 
/ universitetų atstovai, turizmo 
paslaugų atstovai).

- Sesijų pravedimas.

- Sesijų komunikacija:
Pagrindinės žinutės: “atvirai sukurta 
kartu su Klaipėdiečiais”, “atspindi 
unikalų Klaipėdiečio identitetą”.

Identiteto kūrimas

- Identiteto koncepcijos kūrimas.

- Prekės ženklo stiliaus knygos ir 
pagrindinių priemonių paruošimas ir 
gamyba.

Įtraukimas į viešinimą

- Pristatymas pirmiems + 
ambasadoriaus paketas (teminė prekės 
ženklo atributika) kelios dienos prieš 
viešą paskelbimą.

- Viešas paskelbimas kartu su įvaizdine 
kampanija “Judantis miestas”.

VEIKSMŲ PLANAS
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VEIKSMŲ PLATFORMA

Miesto vizualinis identitetas: patirtis ir matomumas mieste

Įgyvendinant miesto identitetą 
atsižvelgti į šiuos pagrindinius 
principus: 

1) Pagrindinių auditorijų “lietimosi 
taškų” (touchpoints) padengimas 
gyventojams, turistams, studentams ir 
verslams.

2) Simbolinių ir susijusių su 
pozicionavimu objektų ženklinimas 
(pvz. Dancer bus).

City of movement
Klaipėd

a

VEIKSMŲ PLANAS
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VEIKSMŲ PLATFORMA

Miesto vizualinis identitetas: patirtis ir matomumas mieste

SEKTINAS PAVYZDYS

Rotterdam - Make it 
Happen

Roterdamo vystomas “Make it 
Happen” miesto prekės ženklo 
platforma - atvira kurti miestiečiams ir 
panaudojama net statybų aikštelių 
apipavidalinimui.

VEIKSMŲ PLANAS
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VEIKSMŲ PLATFORMA

Įvaizdinė 
kampanija

DALIS AUDITORIJOS IR VERTĖS VEIKSMŲ TIPAI

Gyventojai

Turistai

Verslas

Studentai

Dizainas ir patirtis

Kampanijos

Turinys

Iniciatyvos

VEIKSMŲ PLANAS
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Tikslas

- Įvesti naują Klaipėdos miesto įvaizdžio 
platformą. 

- Susikurti priemonių rinkinį tolimesnei 
komunikacijai.

Pagrindinė vertė

Judantis miestas

Dinamiškas ir nuolat besikeičiantis. 
Miestas suteikiantis daugiau laisvės veikti 
ir prasmingo laiko sau, patiriamas savitu 
vietiniu tempu.

Turinys

Pristatomi centriniai argumentai, kurie 
didintų Klaipėdos miesto patrauklumą 
prioritetinėms auditorijoms bei 
pagrindiniai Klaipėdos miesto vizualiniai 
elementai. Pagrindinė komunikuojama 
vertė - Gyvenimas Klaipėdiečio tempu.

Kanalai

Video turinys, vizualiniai sprendimai (key 
visuals), vizualinis turinys pritaikytas 
socialiniams kanalams; naujai identiteto 
platformai skirtas polapis (jame 
pristatoma medžiaga, identitetas).

Tolimesnis pritaikomumas

Pritaikyti vizualinę medžiagą tolimesnei 
atskirų auditorijų komunikacijai.

VEIKSMŲ PLATFORMA

Įvaizdinė 
kampanija

CASE STUDY

DALIS
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Tikslas

Iškomunikuoti su Klaipėda susijusias 
iniciatyvas ir pokyčius kitų Lietuvos miestų 
gyventojams.

Auditorijos

1) didieji miestai; 2) regioniniai centrai.

Koncepcija

Susipažink iš naujo
Komunikacijos kontekstas - dažniausiai 
matomi žiniasklaidos pranešimai apie 
Klaipėdą - negatyvios istorijos. Tęstinės 
komunikacijos tikslas yra atskleisti 
praleidžiamas pozityvias naujienas, 
istorijas ir privalumus, kviečiant tiek 
Lietuvos gyventojus, tiek Klaipėdiečius 
pamatyti miestą iš naujos perspektyvos.

Kanalai

Sklaida skaitmeniniais kanalais (socialinių 
medijų kampanijos, display ads, 
dedikuotos sekcijos ir turinys naujienų 
portaluose).

Palaikantys veiksmai

Projektų sklaida žiniasklaidoje, straipsniai 
spaudoje.

Turinys ir mechanika

Skaitmeninis turinys vedantis į įvaizdinės 
kampanijos polapį.

VEIKSMŲ PLATFORMA

Įvaizdinė 
kampanija: 
tęstinė komunikacija

DALIS

VEIKSMŲ PLANAS
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DALIS

Rinkodaros iniciatyvos
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VEIKSMŲ PLATFORMA

Gyventojai

Didmiesčių profesionalai
Pavargę nuo didmiesčių profesionalai - siekiantys mažiau, bet geriau.

Tikslas
- Apsilankymų Klaipėdoje didinimas
- Svarstymo persikelti į Klaipėdą, kaip į pagrindinę gyvenamąją vietą 
didinimas

Įžvalga
„Kur tavo pasiekimai iš tikrųjų atneša džiaugsmo“ - greitas kasdienis 
ritmas, šurmulio kupinas gyvenimas sostinėje bei mažai prasmės turintis, 
nors ir gerai apmokamas darbas ilgainiui išsekina. Pasiekus tam tikrą 
gyvenimo etapą pradeda norėtis mažiau, bet geriau. Tikresnių santykių 
su supančiais žmonėmis, daugiau prasmės kasdienėje veikoje bei 
tikslingesnio energijos panaudojimo.

Koncepcija

Gyvenimas lėtesniu tempu
Pateikti konkrečias žmonių istorijas ir patirtis, įrodančias, jog kai kuriais 
atvejais mažiau reiškia daugiau: mažesnė alga, tačiau daugiau prasmės 
turinti veikla, mažesnis draugų ar pažįstamų kiekis, tačiau tikresnis ryšis ir 
t.t.. Vaizduoti atvejus, kai „mažiau“ išlaisvina nuo nereikalingų distrakcijų, 
paliekant daugiau erdvės džiaugsmui.

Žinutė
Klaipėda - gyvenimui lėtesniu tempu

AUDITORIJA

VEIKSMŲ PLANAS
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VEIKSMŲ PLATFORMA

Gyventojai

Didmiesčių profesionalai
Pavargę nuo didmiesčių profesionalai - siekiantys mažiau, bet geriau.

Rinkodarinės iniciatyvos

Skubėti lėčiau

Žmonių istorijos „Skubėti lėčiau“
Interviu kampanija su žmonėmis, persikėlusiais į Klaipėdą ir 
įsiliejusiais į kardinaliai skirtingą gyvenimo ritmą.

Interviu perrūšiuojami internetinėje Klaipėda ID svetainėje, Gyvenimo 
>> „Skubėti lėtai“ skiltyje bei soc. tinkluose.

Testas „Ar esi ant perdegimo ribos?“ 
Virsiantis į soc. tinklų kampaniją bei pranešimus spaudai.

Skaitmeninės reklamos „Klaipėda - investicija į lėtesnį gyvenimą“ 
Nekilnojamojo turto svetainėse rodomos reklamos skirtos žmonėms, 
kurie ieško įsigyti būstą Vilniuje arba Kaune.

AUDITORIJA

VEIKSMŲ PLANAS
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VEIKSMŲ PLATFORMA

Gyventojai

Jaunos šeimos
Jaunos šeimos su mažais vaikais bei jaunos poros, planuojančios 
artimu metu susilaukti šeimos pagausėjimo.

Tikslai
Prisitraukti į Klaipėdą auditoriją, turinčią daugiausia potencialo 
teigiamai paveikti Klaipėdos vystymąsi ateityje.

Įžvalga
„Vaiko labui“ - vaikų augimo aplinka yra vienas iš pagrindinių veiksnių, 
į kurį atsižvelgia šeimos, priimdamos sprendimą dėl gyvenamosios 
vietos kaitos. Nors sprendimas priimamas, atsižvelgiant tiek į 
racionalią, tiek į emocinę prizmes, pastaroji dažnai laiminti.

Koncepcija

Augti prie jūros
Pozicionuoti Klaipėdą, kaip geriausią vietą vaikui augti, kuriant 
komunikaciją iš vaiko perspektyvos. Šiuo metu nei vienas iš Lietuvos 
miestų nėra užėmęs pozicijos, kaip geriausios lokacijos vaikui augti.

Žinutės
- Geriausias miestas augti vaikui
- Miestas, kuris labiausiai patinka vaikams
- Auk Klaipėdoje

AUDITORIJA

VEIKSMŲ PLANAS
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VEIKSMŲ PLATFORMA

Gyventojai

Jaunos šeimos
Jaunos šeimos su mažais vaikais bei jaunos poros, planuojančios 
artimu metu susilaukti šeimos pagausėjimo.

Rinkodarinės iniciatyvos

Ramiausia pradžia
Patrauklus šeimoms pasiūlymas pirmiems vaiko metams persikelti į 
Klaipėdą lėtam bei kokybiškam gyvenimui. Ramiausia pradžia, 
prisidėsianti prie ilgalaikės šeimos gerovės.

- Limituoto kiekio naujagimio dėžutės „Ramiausiai pradžiai“, 
kviečiančios šeimos pagausėjimą sutikti persikeliant vieneriems 
metams į Klaipėdą.

- Dėžučių distribucija: gimdymo klinikose Vilniuje bei Kaune

- Dėžutės turinys: dovanos susietos su “Augti prie jūros“ koncepcija, 
traukinio bilietas į Klaipėdą, „Ramiausiai pradžiai“ istorija.

AUDITORIJA

VEIKSMŲ PLANAS
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VEIKSMŲ PLATFORMA

Gyventojai

Jaunos šeimos
Jaunos šeimos su mažais vaikais bei jaunos poros, planuojančios 
artimu metu susilaukti šeimos pagausėjimo.

Rinkodarinės iniciatyvos

Judrios atostogos 
Aktyvaus laisvalaikio bei vandens sporto vasaros stovyklų selekcija 
vaikams.

Internetinės svetainės atnaujinimas su „Auk su Klaipėda“ skiltimi: 
šeimyninio gyvenimo Klaipėdoje privalumai, dienos centrai, darželiai, 
mokyklos, stovyklos, popamokinės ugdymas bei veiklos šeimoms.

Socialinių tinklų komunikacija su „Auk su Klaipėda“ vertės 
pasiūlymais.

AUDITORIJA

VEIKSMŲ PLANAS
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VEIKSMŲ PLATFORMA

Gyventojai

Freelanceriai
Kūrybinių bei technologinių industrijų atstovai.

Tikslas
- Prailginti freelancerių viešnagės periodą Klaipėdoje
- Paskatinti persikelti į Klaipėdą ilgesniam periodui

Įžvalga
Mažesni gyvenamieji kaštai, patogios bendradarbystės erdvės bei 
lėtesnis gyvenimo ritmas su mažiau distrakcijų - ideali erdvė kurti. 

Koncepcija

Klaipėda - Nuotolinio darbo sostinė

Slegiantys didmiesčio studijų bei gyvenamųjų vietų nuomos 
mokesčiai, fragmentuotos bendradarbystės erdvės, kuriose sunku 
surasti savo profesijos bendraminčių ir greitas didmiesčio ritmas, 
nepalieka erdvės kokybiškam susitelkimui. 

Klaipėda, dosni savo kompaktiškumu, gamtos ir miesto balansu bei 
kur kas mažesnėmis gyvenamosiomis išlaidomis suteikia prabangą 
žvelgti giliau, itin reikalingą dirbant kūrybinį ar technologinį darbą.

AUDITORIJA

VEIKSMŲ PLANAS
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VEIKSMŲ PLATFORMA

Gyventojai

Freelanceriai
Kūrybinių bei technologinių industrijų atstovai.

Žinutės
- Geriausias miestas nuotoliniam darbui
- Miestas kūrybininkams

Rinkodarinės iniciatyvos

Interviu kampanija „Pabėgę į Klaipėdą“
Interviu kampanija su žmonėmis, persikėlusiais į Klaipėdą ir 
dirbančiais su globaliais bei lokaliais projektais.

Gyvenamųjų išlaidų skaičiuoklė
Gyvenamųjų kaštų palyginimas (studijos bei buto nuoma, transportas, 
parkingas, pietūs) su didžiaisiais miestais (Vilniumi bei Kaunu).

AUDITORIJA

VEIKSMŲ PLANAS
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VEIKSMŲ PLATFORMA

Turistai

Lietuvos ir užsienio turistai
Norintys aplankyti pajūrį, tačiau nestrigti turistų perkrautose vietose 
(Nida, Palanga).

Tikslas
- Apsilankymų Klaipėdoje didinimas
- Svarstymo atvykti į Klaipėdą kaip į pagrindinę atostogų vietą didinimas

Įžvalga
Atostogautojams susitelkus į Lietuvos pajūrio centrus (Nidą ir Palangą) vis 
daugiau žmonių ieško naujų veiklų, vietų ir būdų pažinti Lietuvos pajūrį.

Koncepcija

Nevaržomam judėjimui po Lietuvos 
pajūrį

Pristatyti Klaipėdą kaip Lietuvos pajūrio kelionių hub’ą. Klaipėda turi 
geriausią susisiekimą su pagrindinėmis pajūrio atrakcijomis, 
moderniausią mobilumo infrastruktūrą miesto viduje bei geriausią 
susisiekimą su kitais Lietuvos ir užsienio miestais (uostas, magistralė, 
netoliese oro uostas).

Žinutė
Nevaržomam judėjimui po Lietuvos pajūrį

AUDITORIJA

VEIKSMŲ PLANAS
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VEIKSMŲ PLATFORMA

Turistai

Lietuvos ir užsienio turistai
Norintys aplankyti pajūrį, tačiau nestrigti turistų perkrautose vietose 
(Nida, Palanga).

Rinkodarinės iniciatyvos

Nevaržomam judėjimui

Iniciatyva “Nevaržomam judėjimui” skirta pristatyti Klaipėdą kaip lengvai 
pasiekiamą ir aktyvų kelionių hub’ą iš kurio galima pažinti visą Lietuvos 
pajūrį.

a) Pažintiniai kelialapiai 
Sudaromi Lietuvos pajūrio kelialapiai, pristatant pagrindines vietas, kurias 
galima aplankyti per vieną dieną keliaujant iš Klaipėdos. Kartu 
pristatomos veiklos Klaipėdoje, į kurias galima leistis vakarais arba tarp 
kelionių po Lietuvos pajūrį. 

b) Bendras mobilumo ekosistemos paryškinimas 
Pristatoma susisiekimo infrastruktūra,  sujungiant judėjimą mieste 
(paspirtukai, Dancer autobusai, dviračiai) su judėjimu regione (autobusai, 
traukiniai, keltai). Komunikacija įgyvendinama pagrindiniuose atvykimo 
taškuose: autobusų stotyje, keltų terminale, Palangos oro uoste.

AUDITORIJA

VEIKSMŲ PLANAS
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Verslas

VEIKSMŲ PLATFORMA
Tarptautiniai verslai
Jūrinės ekonomikos, bioekonomikos, pažangios pramoninės 
ekonomikos bei kūrybinės ir paslaugų ekonomikos tarptautiniai 
verslai.

Tikslai
Kad susidomėjęs verslas įsitikintų potencialių darbuotojų 
kvalifikacijomis ir darbo rinkos aktyvumu.

Įžvalga
Vienas svarbiausių aspektų ieškant naujos rinkos veiklai vykdyti - gyva, 
aktyvuota bei laipsniškai auganti profesinė bendruomenė, industrijos 
naujienas apžvelgiantys renginiai bei tarpdisciplininių žinių kaitos 
galimybės.

Koncepcija

Miestas, judantis verslo greičiu

Pozicionuoti Klaipėdos verslo ekosistemą kaip gyvą, gyvenančią 
industrijos naujienomis bei gebančią pasigirti tarpdisciplininiais 
specialistais.

AUDITORIJA

VEIKSMŲ PLANAS
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Verslas

VEIKSMŲ PLATFORMA
Tarptautiniai verslai
Jūrinės ekonomikos, bioekonomikos, pažangios pramoninės 
ekonomikos bei kūrybinės ir paslaugų ekonomikos tarptautiniai 
verslai.

Rinkodarinės iniciatyvos

Early Movers Klaipeda
“Early Movers Klaipeda” tai formatas burti aktyvią profesinę 
bendruomenę ir pozicionuoti miesto verslo ekosistemą kaip 
duodančią greitesnės pradžios pranašumą.

a) Profesinės bendruomenės interviu - profesionalų įžvalgos bei 
pastebėjimai veiklos pradėjus vykdyti veiklą Klaipėdoje.

b) Tarptautinių verslų meetups - Early Movers Klaipeda
lokalius bei tarptautinius Klaipėdos profesionalus buriantys reguliarūs 
renginiai, kurių metu aptariamos specifinės industrijos naujienos, 
individualios verslų pamokos bei patiriami iššūkiai. 

c) Verslo konferencija - Early Movers Klaipeda 
Kasmetinė verslo konferencija, kaip kanalas Klaipėdos veiksmus 
verslui surišti kartu naujausiomis tendencijomis ir pritraukti 
didmiesčių profesionalus ir pažangius verslus.

AUDITORIJA

VEIKSMŲ PLANAS
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VEIKSMŲ PLATFORMA

AUDITORIJA

Studentai

AUDITORIJA

Studentai
10-12 kl. moksleiviai iš Klaipėdos regiono ir vakarų Lietuvos, jų tėvai ir 
mokytojai bei didžiųjų Lietuvos miestų 10-12 kl. moksleiviai.

Tikslai
- Pritraukti studentus į Klaipėdos universitetų siūlomas studijų 
programas 
- Grąžinti Klaipėdą į miestų, kuriuose galima studijuoti suvokimo 
lauką - Didinti Klaipėdos miesto ir jo universitetų žinomumą

Įžvalga
Naujoji jaunimo karta iš studijų metų nori šio to daugiau nei paskaitų 
ir diplomo. Jie siekia autentiškų patirčių, tad pauzės tarp paskaitų, 
poilsio valandėlės, aplinka, kurioje mokosi taipogi įgyja didelė vertę.

Koncepcija

Judantiems prieš srovę

Studijos Klaipėdoje yra tarsi ėjimas prieš srovę, nesirenkant to, ką 
renkasi dauguma. Čia jautiesi laisvesnis ir matai platesnius horizontus, 
kurie suteikia erdvės bei padeda susikaupti mokslams.

Žinutė
Yra kas juda pasroviui. Yra kas jūros link.

VEIKSMŲ PLANAS
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VEIKSMŲ PLATFORMA

AUDITORIJA

Studentai

AUDITORIJA

Studentai
10-12 kl. moksleiviai iš Klaipėdos regiono ir vakarų Lietuvos, jų tėvai ir 
mokytojai bei didžiųjų Lietuvos miestų 10-12 kl. moksleiviai.

Rinkodarinės iniciatyvos

“Einantys prieš srovę” skaitmeninė komunikacija
Web polapyje, social media pristatomos istorijos su klaipėdiečiais 
ėjusiais / einančiais prieš srovę

Tiesioginė BTL komunikacija mokyklose
- Užrašai moksleivių bibliotekose: Vieniems susikaupimui reikia tylos, 
kitiems jūros ošimo. Atvyk studijuoti į Klaipėdą.
- Užrašai baseinų persirengimo kambariuose: Vieniems plaukus 
pašiaušia džiovintuvas, kitiems - pajūrio vėjas. Atvyk studijuoti į 
Klaipėdą.

VEIKSMŲ PLANAS



Brand Transformation

DALIS

Bendras veiksmų planas



Brand Transformation

2022 20232021

VYSTYMO LOGIKA

Vizualinis identitetas
Gyventojų įtraukimas į kūrimą ir 
viešinimą ir Identiteto kūrimas

Gyvenimas lėtesniu tempu

Skubėti lėčiau

Klaipėda - nuotolinio darbo sostinė

Pabėgę į Klaipėdą
Gyvenamųjų išlaidų skaičiuoklė

Įvaizdinė kampanija Judantis Miestas

Judantiems prieš srovę

Einantys prieš srovę 
BTL komunikacija mokyklose

Augti prie jūros

Ramiausia pradžia
Judrios atostogos

Miestas, judantis verslo greičiu

Early Movers Klaipėda

Nevaržomam judėjimui po pajūrį 

Nevaržomam judėjimui

VEIKSMŲ PLANAS
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DALIS

Tvarus įvaizdžio vystymas
- partnerystės
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ĮVAIZDINIAI VEIKSMAI

Bendradarbiavimas su Klaipėdoje veikiančiais judėjimais

Movement stage
Bendra iniciatyva su 
Klaipėda Sound Festival 
įrengiant Judėjimo / 
Movement sceną.

Scenoje pasirodytų 
greičiausiai kylantys 
jaunosios kartos 
Klaipėdos atlikėjai.

Klaipėda

VEIKSMŲ PLANAS

MOVEMENT STAGE

JUDĖJIMAS



Brand Transformation

ĮVAIZDINIAI VEIKSMAI

Bendradarbiavimas su Klaipėdoje veikiančiais judėjimais

Jaunų verslų 
akseleratorius
Klaipėdos inovatyvių 
verslų akseleratoriaus 
įsteigimas kartu su 
KMTP, Baltic Tech Park 
ar kita inovacijas 
skatinančia, Klaipėdoje 
veikiančia organizacija.

VEIKSMŲ PLANAS

MOVE AHEAD

Klaipėda City Accelerator
in partnership with XYZ
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ĮVAIZDINIAI VEIKSMAI

Bendradarbiavimas su Klaipėdoje veikiančiais judėjimais

VEIKSMŲ PLANAS

Švyturio GO Klaipėda

Partnerystės su žinomais 
prekių ženklais, pvz:

Speciali miesto 
nealkoholinio alaus serija, 
leidžianti atsipalaiduoti, 
bet neribojanti tavo 
judėjimo galimybių.



Brand Transformation

DALIS

Klausimai ir komentarai



Klaipėdos 
miestas
Atnaujintas 
ekonominės miesto 
rinkodaros strategijos 
veiksmų planas

www.synthesis.consulting

http://www.synthesis.consulting

