
Renginys vyks: 
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r. sav.) vykdomų ekologinės 
augalininkystės tyrimų laukuose
(GPS koordinatės 55.400989486771834, 23.862197643763114).

Tvarios maisto sistemos kūrimas ir puoselėjimas yra vienas pagrindinių šio meto žemės 
ūkio sektoriaus uždavinių. Siekiant užtikrinti sveiko, saugaus maisto gamybą bei aplinkos 
apsaugą, vis didesnis dėmesys skiriamas ekologiniam ūkininkavimui.

2023 m. liepos 4 d.
EKOLOGINĖS AUGALININKYSTĖS TECHNOLOGIJŲ PARODA-FORUMAS

Kviečiame įmones, universitetus ir mokslinių tyrimų 
institucijas dalyvauti renginyje:
• Pristatyti technologijas
• Aptarti bendradarbiavimo galimybes
• Susitikti su mokslo ir verslo institucijų atstovais

Renginio organizatorius:

Renginio partneriai:
LIETUVOS 
AGRARINIŲ IR MIŠKŲ 
MOKSLŲ CENTRAS



Raginame nepraleisti šaunios 
progos ir pasinaudoti specialiais 

pasiūlymais rėmėjams!

PASLAUGOS STATUSAS SUMA

 Galimybė konferencijos metu pristatyti savo veiklą ir/arba produkciją  
       įsirengtame stende (suteikiamas 18 m² paviljono plotas).

Auksinis
rėmėjas 5000 EUR

 Įmonės, kaip išskirtinio rėmėjo, logotipas konferencijos lankstinuke   
       ir rėmėjų makete socialiniuose tinkluose (Facebook, Instagram, LinkedIn) 
       bei pagrindinio stendo ekrane. Logotipas internetiniuose portaluose 
       bei kitoje renginio viešinimo medžiagoje. 
 Įmonės, kaip išskirtinio rėmėjo, logotipas konferencijos viešinimo 
       medžiagoje LAMMC internetiniame puslapyje.
 Įmonės informacinės-reklaminės medžiagos pateikimas konferencijos 
       dalyviams.
 Įmonės paminėjimas anonsuose, pranešimuose žiniasklaidai, pristatymo 
       renginiuose ir kt.
 Galimi kiti paslaugų variantai (sutariama atskirai).

 Galimybė konferencijos metu pristatyti savo veiklą ir/arba produkciją 
       įsirengtame stende (suteikiamas 9 m2 paviljono plotas).

Sidabrinis
rėmėjas 3000 EUR

 Įmonės kaip rėmėjo logotipas konferencijos lankstinuke ir rėmėjų 
       makete socialiniuose tinkluose (Facebook, Instagram, LinkedIn).
 Įmonės kaip rėmėjo logotipas konferencijos viešinimo medžiagoje 
       LAMMC internetiniame puslapyje.
 Įmonės informacinės-reklaminės medžiagos pateikimas konferencijos 
       dalyviams. 

 Galimybė dalyvauti konferencijoje.

Bronzinis 
rėmėjas 700 EUR Įmonės kaip rėmėjo logotipas konferencijos lankstinuke.

 Įmonės kaip rėmėjo logotipas organizatorių viešinimo medžiagoje 
       LAMMC internetiniame puslapyje.

Įmanomi ir kiti konferencijos rėmimo būdai. 
Daugiau informacijos apie šį renginį  > „EkoAgrITech“ (www.lammc.lt).

MES ĮSIPAREIGOJAME: 
• paramą naudoti tik objektyviems parodos „EkoAgrITech“ tikslams įgyvendinti;
• laikytis rėmėjų reikalavimų; 
• esant poreikiui, teikti ataskaitas apie gautos paramos panaudojimą, paramos 
 gavėjo veiklą; 
• užtikrinti tvirtą, malonų, abipusę naudą teikiantį bendradarbiavimą. Tikimės, kad 

prisijungsite prie parodos „EkoAgrITech“ ir tapsite jos dalimi. Bendradarbiaudami 
mes pasiruošę susitikti ir aptarti kiekvieną atskirą atvejį bei renginio sklaida 
atliepti jūsų veiklos pobūdį, išskirtinumą bei vertybes.

Kontaktinis asmuo
Agnė Buivydienė
Tel. 8 642 22292

El. p. agne.buivydiene@lammc.lt


