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Politinės reklamos skelbimo interneto svetainėje www.delfi.lt įkainiai 
(galioja nuo 2022 10 01) 
 
Reklaminių skydelių 
išmatavimai 

Demonstravimo aplinka Kaina, Eur be 
PVM/1000 parodymų 
(CPM): 

880x250 DESKTOP_titulinis psl. 3,00 
1200x120 DESKTOP_titulinis psl 8,00 
1200x250, 300x600, 880x400 DESKTOP_titulinis psl. 6,00 
1200x250 + 300x600 (kampas) DESKTOP_titulinis psl. 12,00 
1200x250 + expand 1200x500, 
300x600 + expand 600x600 

DESKTOP_titulinis psl. 10,00 

1200x250, 1200x120, 300x600, 
580x200, 300x250 

DESKTOP_visa aplinka, išsk. titulinį psl. 4,00 

1200x250 + 300x600 (kampas) DESKTOP_visa aplinka, išsk. titulinį psl. 10,00 
1200x250 + expand 1200x500, 
300x600 + expand 600x600 

DESKTOP_visa aplinka, išsk. titulinį psl. 8,00 

300x600, 300x128 MOBILE visa aplinka 7,00 
300x250  MOBILE visa aplinka 4,00 
300x50 MOBILE visa aplinka 3,00 
1080x1920 (full screen) MOBILE visa aplinka 18,00 
1080x1920 (page break) MOBILE visa aplinka 10,00 
Video reklama internete_Preroll DESKTOP MOBILE_visa aplinka 7,00 
Video reklama internete_Instream DESKTOP_visa aplinka 15,00 

 
Pastabos: 

- reklaminiai skydeliai gali buti demonstruojami visoje aplinkoje arba pasirinktose rubrikose, 
- transliuojamas video klipas po 5 s gali būti išjungiamas (skippable video). Klipas negali būti 

trumpesnis nei 5 sek, ilgesnis nei 30 sek. 
 
Projektas Kaina, Eur be PVM/vnt. 
Turinio vieneto ruošimas (tekstas) 300,00 
Turinio vieneto ruošimas (video, trukmė – iki 10 min) 600,00 
Turinio vieneto talpinimas bei pristatymas skaitytojams 1 000,00 
Video transliacija, 1 (pirma) valanda 1 000,00 
Video transliacija, papildoma valanda 500,00 
Specialus projektas_I 5 000,00 
Specialus projektas_II 10 000,00 
Specialus projektas_III 20 000,00 
 
Pastabos: 

- specialiu projektu laikoma tokia užsakovo reklamos forma, kuomet pasitelkiami nestandartiniai 
kompleksiniai viešinimo sprendimai.  

 
Papildoma informacija: 

- reklaminių skydelių transliacijų užsakymams taikoma papildoma 20 proc. apimties nuolaida, 
jei reklaminių skydelių transliacijų biudžetas yra ne mažesnis nei 10 000 Eur be PVM; 

- politinei reklamai kampanijos metu nėra taikomi antkainiai (geografiniam reklamos 
nukreipimui, retargeting kampanijoms ar reklamos nukreipimui pagal turinio kontekstą ir kt.); 

- reklamos ruošimo salygos: https://www.delfi.lt/apie/?page=baneriai; 
- elektroninio pašto adresas informacijai – reklama@delfi.lt. 
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Politinės reklamos skelbimo televizijos kanale Delfi TV įkainiai 
(galioja nuo 2022 10 01) 
 
Paslauga Mato vnt. Kaina, Eur be PVM/vnt. 
Video reklama iki 17 val. sekundė 1,00 
Video reklama po 17 val. sekundė 1,50 
Reportažo transliavimas, trukmė nuo 60 iki 180 s sekundė 5,00 
Kandidato dalyvavimas specialioje laidoje vnt. 1 000,00 
Reportažo gamyba vnt. 600,00 

 
Indeksai: 

- pirma video klipo pozicija reklaminiame bloke – 1,2. 
 
Papildoma informacija: 

- minimali video reklamos klipo trukmė yra 5 s; 
- techniniai reikalavimai video reklamai: https://g1.dcdn.lt/d/inner/apie/i/Techniniai-reikalavimai-

video-reklamai-portale.pdf; 
- elektroninio pašto adresas informacijai – reklama@delfi.lt. 
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Politinės reklamos skelbimo kanale Delfi skaitmeninės reklamos sprendimai įkainiai  
(galioja nuo 2022 10 01) 
 
Paslauga Kaina Eur be PVM 
2 savaičių trukmės kampanija Google tinkle_I 900,00 
2 savaičių trukmės kampanija Google tinkle_II 1 400,00 
2 savaičių trukmės kampanija Google tinkle_III 2 400,00 
 
Paslaugos kaina priklauso nuo kampanijos intensyvumo ir pasirinktų reklamos formų:  

- reklaminiai skydeliai (0,24 Eur be PVM/CPC) 
- video reklama Youtube platformoje (0,01 Eur be PVM/CPV) 
- reklama paieškoje (0,20 Eur be PVM/CPC) 

 
Paslauga Kaina Eur be PVM 
2 savaičių trukmės kampanija socialiniuose tinkluose _I 900,00 
2 savaičių trukmės kampanija socialiniuose tinkluose _II 1 400,00 
2 savaičių trukmės kampanija socialiniuose tinkluose _III 2 400,00 
 
Paslaugos kaina priklauso nuo kampanijos intensyvumo, pasirinktų reklamos formų ir socialinių tinklų: 

- vaizdinė reklama Facebook ir Instagram tinkluose (0,40 Eur be PVM/CPC) 
- video reklama Facebook ir Instagram tinkluose (0,03 Eur be PVM/ThruPlay)   
- socialinių tinklų įrašų reklamavimas (0,25 Eur be PVM/Engagement)   
- Linkedin reklama (3,00 Eur be PVM/CPC)  

 
Paslauga Kaina Eur be PVM/CPM 
Reklaminių skydelių kampanija reklamos pirkimo platformoje DV360 0,80 

 

 


