Šeimos kortelė

GEROVĖ

atpažįstamos
kaip
išskirtinės
šeimos

privilegijos,
nuolaidos,
specialios
paslaugos

2020 m.

Lietuvos Respublikos šeimos kortelės įstatymo įgyvendinimas

Užtikrinti šeimoms
sąlygas pilnai
funkcionuoti

daugiau
galimybių ir
palankesnė
aplinka
Viešo ir privataus
sektorių sinergija

GALIMYBĖS

STATUSAS

Formuoti visuomenės
pozityvų požiūrį į šeimą

Teisė gauti kortelę ir priemonės ja naudotis
Apie 40 000
potencialių
gavėjų

Viso korteles
turi virš 20
tūkst. šeimų

Labiausiai pageidaujamos privilegijų sritys (dažniausiai paminėtos)
59%

Laisvalaikis, renginiai

34%

Nuolaidos maisto ir kasdienėms prekėms

31%

Daugiau ir įvairesnių privilegijų

24%

Maistas
Kasdienės prekės

Vaikų ugdymo ir
švietimo prekės /
paslaugos

23%
11%

14 15%

Transportas, kuras,
drabužiai, avalynė,
kelionių išlaidos

Potencialių gavėjų dalis, jau turinti Šeimos kortelę, proc.
(SADM, 2020-09)
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Kaip dalyvauti?
Vietinės reikšmės ar
trumpalaikės nuolaidos

Tęstinės regioninės reikšmės
nuolaidos

Ilgalaikės, nacionalinės
reikšmės nuolaidos

siunčiama e-pasiūlymo
užklausa administratoriui
(SPPD);
gaunamas atsakymas apie
gautą pasiūlymą – nuolaidos
tiekėjas užregistruotas.

Kaip prisijungti?

www.seimos-kortele.lt
https://www.facebook.com/seimoskortele/

Šabloninė e-užklausa (paprastoji
sutartis) įrašant galiojimo terminą
(1-3 mėn.), prekės ar paslaugos
tipą ir nuolaidos dydį;

siunčiama e-sutarties užklausa
administratoriui (SPPD);
gaunamas atsakymas apie gautą
sutarties patvirtinimą – nuolaidos
tiekėjas užregistruotas.

PARTNERIS

Vieno mygtuko paspaudimu
šabloninis patvirtinimas apie
vienkartinę nuolaidą;

Kaip prisijungti?

DRAUGAS

SVEČIAS

Kaip prisijungti?

Suderinta ir pasirašyta sutartis
su abipusėmis sąlygomis (1-6
mėn.) kur derybų objektu gali
būti bet kuri nuostata.

Tęstinės regioninės reikšmės
nuolaidos

Ilgalaikės nacionalinės reikšmės
nuolaidos

Ką gauna svečias?

Ką gauna draugas?

Ką gauna partneris?

1. Informacija apie įmonę ar asmenį ir
jo suteiktą nuolaidą paskelbiama 1
kartą svetainėje nuolaidų skiltyje ir
naujienose. Pasibaigus nuolaidos
galiojimui, informacija pašalinama.

1. Informacija apie įmonę ar asmenį ir jo
suteiktą nuolaidą paskelbiama 1 kartą
svetainėje nuolaidų skiltyje ir naujienose.

1. Informacija apie įmonę ar asmenį ir jo
suteiktą nuolaidą skelbiama svetainėje
nuolaidų skiltyje ir naujienose.

2. Įmonė/asmuo įtraukiami į paiešką
svetainėje, į žemėlapį ir kortelės draugų
sąrašą sutarties galiojimo terminui.

2. Įmonė/asmuo įtraukiami į paiešką
svetainėje, į žemėlapį ir kortelės partnerių
sąrašą su svetainėje viešinamais
logotipais.

PARTNERIS

Vietinės reikšmės ar trumpalaikės
nuolaidos

DRAUGAS

SVEČIAS

Kokia nauda?

3. Naudojimui išduodami kortelės ženklo
lipdukai.
4. Įmonės logotipai įtraukiami į kortelės
informacinius stendus renginiuose visoje
Lietuvoje.
5. Suteikiama galimybė naudotis kortelės
baneriais įmonės svetainėje.
6. Suteikiama galimybė skelbti akcijas,
siūlymus ar konkursus kortelės Facebook
paskyroje.

www.seimos-kortele.lt
https://www.facebook.com/seimoskortele/

7. Partnerio privilegijų taikymo vietos
įtraukiamos į gyvai veikiantį žemėlapį
virtualioje Šeimos kortelėje
išmaniuosiuose įrenginiuose,
veikiančiuose pagal įrenginio buvimo
vietą. Naujienų siuntimas Pop Up
pranešimais.

Ačiū už dėmesį.
Susidomėjusiems:
rasa.zemaite@socmin.lt arba
+370 662 32719

