
KAUNAS 2022  
AMBASADORIAI 





ŠIUO METU KAUNAS 2022 
AMBASADORIŲ TINKLE:

48
įvairių sričių atstovai. 



KOKIOS KAUNAS 2022 
AMBASADORIAUS FUNKCIJOS?  



Kaunas 2022 ambasadorius yra asmuo, kuris skiria 
savo laiko, energijos, geros valios ir talento neatlygintinai 
šviesti visuomenę apie Kaunas – Europos Kultūros 
sostinė 2022 projekto tikslus ir programą,  jį atstovauti 
ir reklamuoti.  



Kaunas 2022 ambasadorius 
savo socialinių tinklų paskyrose 
aktyviai dalinasi Kaunas 2022 
inicijuojamais projektais. 
ARBA

Kaunas 2022 ambasadorius savo socialinių tinklų paskyrose aktyviai dalinasi informacija apie Kaunas 2022 inicijuojamus projektus.


SOCIALINIAI 
TINKLAI 



Kaunas 2022 ambasadorius 
savo socialinių tinklų paskyrose, 
skiltyse APIE, pristato save kaip 
Kaunas 2022 ambasadorių. 

SOCIALINIAI 
TINKLAI 



Kaunas 2022 ambasadorius 
savo socialinių tinklų paskyrose 
naudoja Kaunas 2022 coverius, 
nuotraukų rėmelius ir t. t.

SOCIALINIAI 
TINKLAI 



Ambasadoriai neatlygintinai prisideda prie 
įvaizdinių, reprezentacinių ir didžiųjų 
Kaunas 2022 renginių kampanijų kūrimo ir 
įgyvendinimo (t. y. neatlygintinai sutinka 
fotografuotis Kaunas 2022 reklaminiais 
tikslais: renginių key vizualai, Kaunas 2022 
suvenyrų ir atributikos pristatymai).  

KAUNAS 2022  
ĮVAIZDIS



Ambasadorius aktyviai nešioja Kaunas 
2022 marškinėlius, džemperius, 
maišelius ir kitą Kaunas 2022 atributiką.  
Taip pat stengiasi Kaunas 2022 ženklą 
integruoti ir į savo darbo erdvę bei 
veiklas.    

ATRIBUTIKA



Ambasadorius bendraudamas su 
žiniasklaida ar žurnalistais, 
kalbėdamas apie Kauną ir ryšį su 
Kaunu, stengiasi paminėti, kad yra 
Kaunas 2022 ambasadorius arba 
devėti Kaunas 2022 atributiką. 

VIEŠIEJI RYŠIAI 



Ambasadorius neatlygintinai arba 
lanksčiomis sąlygomis dalyvauja 
Kaunas 2022 veiklose, projektuose, 
viešųjų ryšių akcijose, Kaunas 2022  
prašymu atlieka lobistinį darbą.  

KAUNAS 2022 
RENGINIAI



Ambasadorius kviečia Kaunas 2022 
komandą į organizuojamas veiklas, 
renginius, suteikia galimybę 
nemokamai dalyvauti ambasadoriaus 
inicijuojamuose projektuose, 
pasirodymuose.  

AMBASADORIAUS 
VEIKLA



KAUNAS 2022 AMBASADORIŲ 
NAUDOS



Kaunas 2022 inicijuoja 
interviu su ambasadoriais 
savo partnerių kanaluose. 

VIEŠIEJI RYŠIAI 



Kaunas 2022 didžiuojasi savo 
ambasadorių veiklomis ir dalinasi 
jomis socialiniuose tinkluose.  
Nemažiau 1 įrašas per metus, 1-3 IG 
story’iai. Turinys individualiai 
aptariamas su Kaunas 2022 
komunikacijos komanda.  

VIEŠIEJI RYŠIAI 



Kaunas 2022 kviečia 
ambasadorius dalyvauti ir kurti 
turinį projektuose, kuriuos 
inicijuoja Kaunas 2022 
komanda arba partneriai. 

KAUNAS 2022 
RENGINIAI 



Kaunas 2022 turi dvi erdvės miesto 
centre: Tempo erdvė (Daukšos g. 34), 
Kaunas 2022 biuras (Laisvės al. 36), 
kuriose ambasadoriai gali inicijuoti ir 
organizuoti su savo veikla susijusius 
įvykius. Taip pat Kaunas 2022 komanda 
gali pagelbėti ieškant netradicinių erdvių 
Kauno mieste. 

KAUNAS 2022 
ERDVĖS 



Kaunas 2022 savo duomenų 
bazėje turi daugiau nei 1000  
prisiregistravusių savanorių,  kurie 
gali prisidėti įgyvendinant 
ambasadoriaus projektus ir veiklas. 

SAVANORYSTĖ 



Kaunas 2022 savo ambasadorius 
įsipareigoja kviesti į visus 
didžiuosius Kaunas 2022 renginius, 
uždarus vakarus, sudaryti visas 
sąlygas užmegzti ryšius ir pažintis 
su užsienio svečiais ir menininkais.  

VIP KVIETIMAI 



Kaunas 2022 titulo metais sukurs 
atskirą suvenyrikos liniją, skirtą 
Kaunas 2022 ambasadoriams, kuri 
bus sukurta įtraukiant vietinę 
bendruomenę ir dizainerius. 

SPECIALI 
AMBASADORIŲ 
ATRIBUTIKA



KAS GALI  BŪTI KAUNAS 2022 
AMBASADORIUMI? 



Kaunas 2022 ambasadoriumi gali 
tapti kiekvienas, kuris yra:  

- žinantis ir suprantantis Kaunas 2022 programos 
tikslus ir vertybes. 
-   nepriekaištingos reputacijos visuomenės narys.  
-   ištikimas europietiškoms vertybėms ir jų laikosi. 
-   prisidedantis prie Kaunas 2022 programos 
įgyvendinimo.  



KAIP TAMPAMA KAUNAS 2022 
AMBASADORIUMI?



Siūlyti kandidatus tapti Kaunas 2022 
ambasadoriais gali:  

-  Kaunas 2022 ambasadorių tinklo narys. 
- Kaunas 2022 projekto kuratorius, koordinatorius ir 
komandos narys.  
-  Kaunas 2022 oficialus partneris.  



KAS PATVIRTINA  KANDIDATUS?



Sprendimą dėl Kaunas 2022 naujo 
ambasadoriaus priima Kaunas 2022 
komunikacijos ir rinkodaros 
komanda.*  

* prieš priimant galutinį sprendimą kandidatai pristatomi Kaunas 2022 vadovybei.  



Ambasadorių tinklo kuratorė:  
Irutė Tumaitė  
irute@kaunas2022.eu  

KONTAKTAI: 

Ambasadorių tinklo koordinatorė: 
Agnė Pinigienė  
agne@kaunas2022.eu  
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