
 

 

Kviečiame tapti Lietuvos psichologų kongreso 2017 

„Psichologija tradicijų ir inovacijų sandūroje” rėmėjais! 

 

Mykolo Romerio universitetas ir Lietuvos psichologų sąjunga (LPS) kviečia organizacijas remti 

didžiausią kasmetinį psichologų renginį – Lietuvos psichologų kongresą, kuris 2017 m. gegužės 

11-13 d. vyks Mykolo Romerio universitete, Vilniuje. 

 

Kokia nauda Kongreso rėmėjams? 

 Nauji klientai – specialiai į renginį atvykstantys Kongreso dalyviai - ypatingai išgryninta, 

tikslinė auditorija: 

o Profesionalūs psichologai iš visos Lietuvos 

o Psichologijos studentai 

o Verslo įmonių atstovai 

o Edukologijos, neurobiologijos, genetikos, architektūros, kriminologijos ir kt. 

profesionalai. 

 Jūsų logotipas bus patalpintas LPK2017 tinklalapyje ir LPK2017 Facebook paskyroje, 

LPK2017 programėlėse bei Kongreso pranešimų medžiagoje. 

 Jūsų organizacijos pavadinimas bus minimas renginyje (ne mažiau 2 kartų). 

 Informacija apie Jūsų veiklą (Jūsų pateikti reklaminiai lankstinukai ir kt.) bus dalinama 

Kongreso informacijos centre. 

 Kongreso vietoje bus pakabintas Jūsų pateiktas reklamos plakatas arba pastatytas Jūsų 

reklamos stendas. 

Kaip tapti Kongreso rėmėju? 

Rėmėjo mokestis – 30 eurų*.  

*Dėmesio! Kongreso rėmėjo mokestis nesuteikia teisės dalyvauti 2017 metų gegužės 11 – 13 

dienomis vyksiančiuose psichologų renginiuose. Norint dalyvauti Kongrese, prašome sumokėti 

dalyvio mokestį. Kongreso rėmėjams taikomos ypatingos nuolaidos dalyvio mokesčiui: 

  Iki balandžio 

 2 d. 

Balandžio 3  d. 

- gegužės 1 d. 

Gegužės 2 d. ir 

Kongreso metu 

LPK dalyvio mokestis 

(rėmėjams) 

60 50 eur 70 60 eur 80 70 eur 

LPS nariams ir MRU 

darbuotojams (rėmėjams) 

50 40 eur 60 50 eur 70 60 eur 

Šventinis vakaras 25 eur 25 eur 25 eur 

Pietūs** (abi dienas) 14 eur 14 eur 14 eur 

 

**Neužsisakius pietų,  pavalgyti universiteto kavinėje galimybės nebus. 



Į kongreso dalyvio mokestį yra įskaičiuotos arbatos ar kavos pertraukėlės, dalyvavimas 

Lietuvos psichologų kongreso atidarymo vakare. Sumokėję dalyvio mokestį Jūs taip pat gausite 

Kongreso dalyvio krepšelį, pažymėjimą apie dalyvavimą Kongrese. Jei norite dalyvauti 

šventiniame vakare, arba pietauti universiteto valgykloje, reikia sumokėti papildomus 

mokesčius.  

 

Kur kreiptis dėl rėmimo? 

Dėl rėmimo prašome kreiptis tel.  +370 672 44379 (Natalija) arba el. paštu natalija@mruni.eu 

 

Bendraisiais klausimais dėl LPK 2017 kreipkitės el. paštu psichologukongresas@gmail.com 
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