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Užduotis

POREIKIS: 

Dėl dabartinės Klaipėdos miesto ekonominės rinkodaros 
strategijos pozicionavimo panašumo su LRT naujo sezono 
pristatymo kampanija „Daugiau erdvės mintims“, siekiama 
atnaujinti Klaipėdos miesto ekonominės rinkodaros strategijos 
pozicionavimą, išlaikant pagrindinės strategijos koncepcijos mintį. 

Atnaujinimo kontekstas



Socialinio kapitalo 
trūkumas

PASĖKMĖS 

- Žmonės, kurie nori jau sukurtų ir užtikrintų 
galimybių, keliasi į didmiesčius. 

- Verslai, kurie nori užtikrintos sėkmės pavyzdžių, 
keliasi į miestus, kur jau veikia jų sektoriaus įmonės. 

- Turistai, kurie atvyksta į Klaipėdą, neturi galimybės 
patirti ir įsitraukti į kasdieninį miesto gyvenimą.

SITUACIJA 

Miestui trūksta egzistuojančių socialinių struktūrų, 
profesinių bendruomenių, gyventojų aktyvumo ir 
įsitraukimo.

IŠŠŪKIS

Užduotis

SITUACIJA



SITUACIJA 

Siekiame pritraukti 
gyventojus ir verslus, kurie 
išnaudotų gyvenimo 
Klaipėdoje potencialą, kurie 
nebijo būti pirmi, ieško 
vietos įgyvendinti savo 
idėjas ir suburti aplink save 
bendraminčius. 

TIKSLAS

Miestas  
iniciatyviems
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BENDRUOMENĖS 

Tikslas: 
Įtraukimas, palaikymas ir ambasadorystė. 

Vertės:  
Pasididžiavimas, unikalumas, vertės 
suvokimas, tapatinimasis. 

Reikalavimas:  
Prekės ženklas turi būti pritaikomas 
gyventojų jų kasdieniniame gyvenime.

LOKALUS LYGMUO ŠALIES LYGMUO

NACIONALINIS 

Tikslas :  
"Miesto su perspektyva" įvaizdžio kūrimas. 

Vertės:  
Gyvenimo kokybė, draugiškas miestas vaikams, 
lengviau pasiekiama reikšminga karjera. 

Reikalavimas:  
Pozicionavimas turi pabrėžti miesto tobulėjimo 
perspektyvą, skatinti kalbėti apie gyvenimo 
Klaipėdoje galimybes. 

Tikslas :  
Miesto aktualizavimas visais metų laikais. 

Vertės:  
Laisvalaikis, gyvybingumas, veiklos mieste, kultūra. 

Reikalavimas:  
Miesto gyvybingumas ir aktualumas pabrėžiamas 
visais metų laikais.

REGIONINIS LYGMUO

TARPTAUTINIS 

Tikslas:  
Išskirtinumo komunikacija, matomumas. 

Vertės:  
Lėtesnis miesto tempas ir produktyvumas 
("nuveik daugiau per tą patį laiką"), 
kompaktiškumas, gamtos ir miesto santykis. 

Reikalavimas:  
Išsiskirti Lietuvos miestų kontekste, turėti aiškią 
diferenciavimo žinutę tarptautiniu lygmeniu.

Ką mes norime pasiekti savo komunikacija lokaliu, šalies ir tarptautiniu lygmeniu?TIKSLAI

Rinkodaros strategijos tikslai
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Title Title

Gyventojai 

Situacija:  
Žmonės gyvenantys Klaipėdoje nejaučia arba 
nekomunikuoja pasididžiavimo savo miestu, 
nors bendras gyventojų pasitenkinimas 
gyvenimo kokybe yra aukštas. Strateginis 
tikslas - inicijuoti pasididžiavimą ir norą 
kalbėti apie Klaipėdą. 

Kalbėtų apie Klaipėdą dėl: 
Unikalaus identiteto, suformuoto išskirtinių 
georgafinių ir istorinių faktorių (vokiškas 
miestas, uostamiestis). 

Iniciatyva:  
Klaipėdiečio identitetas. 

Žinutė:  
Miestas, kuriuo verta didžiuotis.

Turistai 

Situacija:  
Didžiausią turizmo potencialą turi: 
- Aktyvios lauko ir vandens pramogos. 
- Konferencinis turizmas (vietinės, regioninės 

ir tarptautinės konferencijos). 

Papildomą potencialą turi: 
- Istorinis ir kultūrinis turizmas. 
- Kemperių turizmas. 
- Kruizinis turizmas. 

Rinktųsi Klaipėdą dėl: 
- Dėl egzistuojančios lauko sporto ir 

pramogų infrastruktūros. 
- Jei būtų užtikrintos geresnės susisiekimo 

regione galimybės. 
- Jei būtų užtikrintos galimybės rasti aukštos 

kokybės konferencinius centrus ir 
viešbučius. 

Žinutė:  
Klaipėda - aktyvaus turizmo miestas.

Verslas 

Situacija:  
Tarptautinis verslas, ypač paslaugų 
segmentas, kuris plečiasi ir ieško užsienio 
šalių, kuriose galėtų įkurti verslo aptarnavimo 
ir palaikymo komandas (business service 
centers). 

Esminiai Klaipėdai išlieka ir gamybiniai bei 
jūrinės industrijos verslai. 

Rinktųsi Klaipėdą:  
Maža rinkos saturacija, žemesni kaštai, 
efektyvus verslo veiklos startas ir 
savivaldybės parama, galimybė pilnai 
išnaudoti "first movers advantage”. 

Žinutė:  
Paslaugų verslams - Time to move on. 
Gamybos verslams - The most effective port 
to start a business. 

01 02 03 04 05

Studentai 

Situacija:  
- Lietuvos studentai daugiausiai atvykstantys 

iš Klaipėdos regiono. 
- Užsienio studentai atvykstantys į Klaipėdą 

dėl LCC ir palankių sąlygų studijuoti anglų 
kalba. Dauguma po studijų išvyksta į 
užsienį, dėl galimybių trūkumo. 

Rinktųsi Klaipėdą dėl:  
- Jūros ir gamtos privalumų. 
- Unikalių mokymosi programų. 
- Gerų sąlygų studijuoti anglų kalba. 
- Užsienis Lietuvoje - lengvai pasiekiama 

tarptautinė patirtis. 

Žinutė:  
Klaipėda - miestas su perspektyva.

Freelanceriai 
Situacija:  
Vietos gyventojai dirbantys nuotoliniu būdu 
arba freelanceriai atvykstantys į Klaipėdą 
trumpam, dažniausiai vasarą. Dažniausiai 
dirba technologinius ir kūrybinius darbus, 
sėkmingos veiklos atveju įsteigia asmenines 
SVV įmones. 

Rinktųsi Klaipėdą: 
- Prieinama reikalinga infrastruktūra. 
- Jei būtų užtikrintas miesto gyvybingumas ir 

aktyvios jaunimo ir profesinės 
bendruomenės. 

Žinutė: 
Klaipėda - freelancerių sostinė.

Kokie yra pagrindiniai mūsų rinkodaros strategijos auditorijų segmentai?AUDITORIJOS



Rinkodaros efektyvumas 
Rinkodara galime pasiekti didžiausią teigiamą 
pokytį pasiekiant, pritraukiant ir įtraukiant šią 
auditoriją.

Jaunos šeimos ir 
jauni profesionalai

PRIORITETINĖ AUDITORIJA PRIORITIZAVIMO ARGUMENTAI

AUDITORIJOS

ŽINUTĖ

Miestas iniciatyviems - 
norintiems kurti ir 
prisidėti prie jo augimo.

Kokią auditoriją efektyviai pasiekti bus lengviausia?

01

02 Auditorijos potencialas 
Ši auditorija turi didžiausią potencialą teigiamai 
paveikti Klaipėdos vystymąsi ateityje.

03 Egzistuojantys atributai  
Klaipėda jau turi daug atributų, reikalingų 
patenkinti šios auditorijos poreikius - palankias 
sąlygas kurti šeimas, leisti laiką gamtoje, pradėti 
savo verslą arba dirbti nuotoliniu būdu.

Užduotis AUDITORIJOS
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Aktyvios lauko pramogos 
Aktyvių pramogų gausa - vandens pramogos, žygiai pėščiomis, pasivažinėjimas 
dviračiais. 

Greitesnis tobulėjimas  
Mažesnė konkurencija reiškia galimybę greičiau kilti karjeros laiptais, daugiau progų 
inicijuoti naujas veiklas ir įgyvendinti savo idėjas. 

Kompaktiškas miestas 
Vidutinio dydžio miestas, kuriame nereikia gaišti laiko stovint kamščiuose ir laukiant 
eilėse - galima greičiau pasiekti reikiamas vietas. 

Lėtesnis gyvenimo tempas 
Mažiau iššvaistyto laiko reiškia, kad kasdieninis gyvenimo tempas tampa lėtesnis, 
daugiau dėmesio galima skirti tikrai svarbiems dalykams. 

Gamtos ir miesto balansas 
Lengvas jūros ir gamtos pasiekiamumas, žalumos mieste gausa. 

Patrauklumas freelanceriams 
Egzistuojanti infrastruktūra (bendradarbystės centrai), gamta ir sezoniškas 
patrauklumas leidžia prisitraukti freelancerius. 

First mover advantage 
Pirmoji paslaugų įmonė persikėlus į Klaipėdą galės pasinaudoti maža konkurencija dėl 
talentų ir ypatingu savivaldybės dėmesiu.

ESAMI KLAIPĖDOS MIESTO IŠSKIRTINUMAI NEIŠNAUDOTAS KLAIPĖDOS MIESTO POTENCIALAS

Konferencinis turizmas 
Įkūrus aukštos kokybės konferencines sales ir viešbučius Klaipėda 
galėtų tapti Lietuvos verslo turizmo centru. 

Jaunimo veiklos 
Jaunimo įtraukimas į miesto veiklas skatintų jaunąją kartą aktyviai 
prisidėti prie miesto gyvybingumo kūrimo. 

Profesinės bendruomenės 
Specialistų bendruomenių kūrimas leistų suburti Klaipėdoje 
esančius įvairių sričių entuziastus ir profesionalus, pritrauktų naujų 
talentų ir freelancerių. 

Gyvenimas po universiteto 
Jaunimo veiklos, aktyvios bendruomenės ir darbo galimybės 
tarptautinėse įmonėse skatintų vietinius ir atvykusius studentus 
svarstyti gyvenimą Klaipėdoje ir po studijų. 

Klaipėdiečio identitetas 
Unikalaus Klaipėdiečio identiteto suformulavimas (įtraukiant 
vietinius gyventojus) ir komunikavimas leistų kalbėti apie miesto 
tapatybę, išskirtinumus ir pasididžiavimą miestu.

VERTĖS TERITORIJA Kaip atributai išsiverčia į potencialias vertės teritorijas? 

Užduotis
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KARJEROS VERTĖS

- Greitesnis tobulėjimas 
- Galimybė nuveikti reikšmingesnius 

miestą keičiančius darbus 
- Darbo poilsio balansas

VERSLO VERTĖS

- Ypatingas dėmesys 
- Greitas įsteigimas / efektyvi veiklos 

pradžia 
- Egzistuojanti infrastruktūra

ASMENINĖS VERTĖS

- Lėtesnis tempas 
- Kompaktiškas / patogus miestas 
- Lauko pramogos ir aktyvi veikla 
- Gamtos-miesto balansas

Daugiau galimybių 
veikti

Daugiau kokybiško 
laiko sau

Daugiau proveržio 
galimybių

Vertės
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Nauja kryptis
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MIESTAS SU PERSPEKTYVA 

Kad pritrauktume inicitatyvius žmones ir verslus, 
turime keisti nuostatą, kad Klaipėdoje, nevyksta 

tiek veiksmo ir pokyčių kaip Vilniuje ar Kaune.
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PAMATYTI NAUJAI 

Klaipėda, tai miestas, kurio horizontas gali 
pasikeisti kas dieną
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PAMATYTI NAUJAI 

Miestas, kurio gyventojai turi individualų ritmą - 
kasdienes salygas lėtesniam gyvenimui
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PAMATYTI NAUJAI 

ir plačiausias galimybes neribotam judėjimui.
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PAMATYTI NAUJAI 

Miestas, kuris veikia kaip keliavimo po Lietuvos 
pajūrį hub’as turistams
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PAMATYTI NAUJAI 

ir vieta, kur kompanijos ir individualūs profesionalai bėga 
atrasti naujų kelių.
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PAMATYTI NAUJAI 

Miestas, kurio gyventojai keičiasi kartu su 
sezonais
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PAMATYTI NAUJAI 

Miestas, kur procedūros įkurti verslą veikia greitai
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PAMATYTI NAUJAI 

Ir karjeros laipteliais gali kopti greičiau.
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PAMATYTI NAUJAI 

Miestas, kuris juda į ateitį
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Klaipėda
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KLAIPĖDA 

Judantis miestas
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KLAIPĖDA 

City of movement
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Dinamiška ir nuolat besikeičianti. 
Klaipėda suteikia daugiau laisvės 
veikti ir prasmingo laiko sau, kuris 
patiriamas savitu vietiniu tempu.

KLAIPĖDA 

Judantis miestas 

City of movement
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KARJEROS VERTĖS

- Greitesnis tobulėjimas 
- Galimybė nuveikti reikšmingesnius 

miestą keičiančius darbus 
- Darbo poilsio balansas

VERSLO VERTĖS

- Ypatingas dėmesys 
- Greitas įsteigimas / efektyvi veiklos 

pradžia 
- Egzistuojanti infrastruktūra

ASMENINĖS VERTĖS

- Lėtesnis tempas 
- Kompaktiškas / patogus miestas 
- Lauko pramogos ir aktyvi veikla 
- Gamtos-miesto balansas

Daugiau galimybių 
veikti

Daugiau kokybiško 
laiko sau

Daugiau proveržio 
galimybių

Vertės
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Vertės

ASMENINĖS VERTĖS

- Lėtesnis tempas 
- Kompaktiškas / patogus miestas 
- Lauko pramogos ir aktyvi veikla 
- Gamtos-miesto balansas

Daugiau kokybiško 
laiko sau

Išjudink savo 
laisvalaikį 
Klaipėdoje

Klaipėda 
Judantis miestas
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Vertės

Gyvenimas 
klaipėdiečio 
tempu 

ASMENINĖS VERTĖS

- Lėtesnis tempas 
- Kompaktiškas / patogus miestas 
- Lauko pramogos ir aktyvi veikla 
- Gamtos-miesto balansas

Daugiau kokybiško 
laiko sau Klaipėda 

Judantis miestas
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KARJEROS VERTĖS

- Greitesnis tobulėjimas 
- Galimybė nuveikti reikšmingesnius 

miestą keičiančius darbus 
- Darbo poilsio balansas

Daugiau galimybių 
veikti

Vertės

Paspartink 
savo karjerą 
Klaipėdoje

Klaipėda 
Judantis miestas
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Vertės

VERSLO VERTĖS

- Ypatingas dėmesys 
- Greitas įsteigimas / efektyvi veiklos 

pradžia 
- Egzistuojanti infrastruktūra

Daugiau proveržio 
galimybių

Start ahead - 
early mover 
advantages

Klaipėda 
City of movement
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Vertės

VERSLO VERTĖS

- Ypatingas dėmesys 
- Greitas įsteigimas / efektyvi veiklos 

pradžia 
- Egzistuojanti infrastruktūra

Daugiau proveržio 
galimybių

Pakeisk aplinką 
Klaipėdoje

Klaipėda 
Judantis miestas
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Judantis miestas

Pritaikomumas 
auditorijoms

Kūrybinis 
potencialas

Pagrįstumas ir 
diferenciacija

PRIVALUMAI

Klaipėda
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PATVIRTINAMA UŽDUOTIS 

Suformuojama strateginė užduotis. Tarpinis 
pasitvirtinimas su Klaipėdos ID. 

Pateikimo data: gruodžio 8 d.

O1

ATNAUJINAMI DOKUMENTAI 

Pagal patvirtintą pozicionavimą 
atnaujinamos segmentuotos žinutės ir 
rinkodaros veiksmai. Pilnas atnaujinimas 
pristatomas rinkodaros tarybai.  

Preliminari pristatymo data: vasario 1 d.

02 03

060504

PATEIKIAMI TARYBOS KOMENTARAI 

Taryba pateikia pastabas ir įžvalgas susijusias 
su atnaujinta strategija. 

Pateikimo data: vasario 8 d.

ĮGYVENDINAMI PATAISYMAI 

Pagal tarybos komentarus įgyvendinami 
miesto strategijos dokumentų patikslinimai. 

Pateikimo data: vasario 15 d.

APRAŠOMI VEIKSMAI 

Strategija papildoma išsamiu pirmų metų 
strategijos įgyvendinimo priemonių 
aprašymu bei preliminariu biudžetu.  

Pateikimo data: kovo 1 d.

Užduoties įgyvendinimo planas

ATNAUJINAMAS POZICIONAVIMAS 

Pagal užduoties reikalavimus ir atsiremiant į 
ankstesnę koncepciją atnaujinamas Klaipėdos 
miesto ekonominės rinkodaros pozicionavimas. 
Tarpinis pasitvirtinimas su Klaipėdos ID. 

Pateikimo data: sausio 15 d.
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