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žurnalistų
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organizavimas
Lietuvoje

Valstybinis
turizmo
departamentas prie
Ūkio
ministerijos

Tikslas: Lietuvos turizmo produktų ir
372 469
turizmo galimybių pristatymas, gerinant
Lietuvos turizmo įvaizdį užsienio
rinkose, skatinant turizmo rinkodarą ir
skleidžiant informaciją apie turizmo
galimybes Lietuvoje.
Siektini rezultatai:
Organizuoti turus po Lietuvą užsienio
turizmo žiniasklaidos atstovams,
skatinantiems atvykstamąjį turizmą į
Lietuvą, pristatantiems svarbiausius
Lietuvos turizmo produktus ir turizmo
išteklius.
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produktus
pristatančių
ir įvaizdžio
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Tikslas: Lietuvos turizmo produktų ir
1 355 462
turizmo galimybių pristatymas, gerinant
Lietuvos turizmo įvaizdį užsienio
rinkose, skatinant turizmo rinkodarą ir
vykdant informacijos apie turizmo
galimybes Lietuvoje sklaidą.
Siektini rezultatai:
Įvairiomis kalbomis sukurti ir išleisti
Lietuvą ir jos svarbiausius turizmo
produktus pristatančius leidinius,
parengti visų leidinių versiją, skirtą
skelbti internete. Tai įvaizdžio leidiniai,
leidiniai, pristatantys Lietuvos kurortus,
kurortines teritorijas ir SPA, aktyvaus
poilsio (tarp jų golfo, vandens, dviračių,
autoturizmo trasas ir maršrutus, kt.),
ekologinio turizmo galimybes Lietuvoje,
kultūrinį turizmą (tarp jų Jono Pauliaus
II piligrimų kelio turizmo maršrutą),
konferencijų turizmą, turizmo išteklius,
informaciniai žemėlapiai, kt.
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Tikslas: Lietuvos turizmo produktų ir
1 086 368
turizmo galimybių pristatymas, gerinant
Lietuvos turizmo įvaizdį šalyje,
skatinant turizmo rinkodarą ir vykdant
informacijos apie turizmo galimybes
Lietuvoje sklaidą.
Siektini rezultatai:
1. Visoje Lietuvoje organizuoti vietinio
turizmo skatinimo verslo misijas,
atrenkant ir pristatant Lietuvos turizmo
išteklius, rengiant kontaktų muges tarp
Lietuvos turizmo informacijos centrų,
savivaldybių atstovų, turizmo paslaugų
teikėjų. 2. Tarptautinėje turizmo
parodoje „Vivattur“, vyksiančioje
Vilniuje, pristatyti Lietuvos turizmo
produktus ir turizmo išteklius. 3.
Sukurti ir transliuoti vietinio turizmo
populiarinimo televizijos laidų ciklą,
skirtą svarbiausiems Lietuvos turizmo
produktams ir paslaugoms pristatyti. 4.
Skleisti informaciją apie aktyvaus
poilsio trasas ir maršrutus (tarp jų Jono
Pauliaus II piligrimų kelią), parengti
kelio ženklų ir informacinių stendų
techninius projektus ir įrengti šią
informacinę infrastruktūrą. 5.
Įgyvendinant trišalę tęstinę reklaminę
akciją (vykdomą pagal susitarimą su
Latvijos ir Estijos turizmo
administracijomis), organizuoti projektą
„Didysis žygis po Baltijos šalis“,
skatinantį vietinį ir atvykstamąjį
turizmą bei didinantį Lietuvos
žinomumą tarp kaimyninių šalių turistų.
6. Įgyvendinant dvišalę reklaminę
akciją (vykdomą pagal susitarimą su
Lenkijos turizmo administracija),
organizuoti Lietuvos ir Lenkijos
turizmo maratoną, skatinantį vietinį ir
atvykstamąjį turizmą bei didinantį
Lietuvos žinomumą tarp kaimyninių
šalių turistų.
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