


1st in RACE. 1st in MARKETING



Nuo kitų lenktynininkų mes skiriamės savo mąstymu.
Lenktynės mums pasibaigia ne tuomet, kai kertame finišo liniją. 

Mums jos baigiasi, kai mūsų rėmėjai lieka patenkinti gautu dėmesiu

1st in RACE. 1st in MARKETING



Mūsų 2017 metų sezono tikslas buvo įrodyti, jog automobilių sportas 

gali būti sėkminga marketinginė investicija.

Mūsų 2017 metų sezono rėmėjai teigia, jog tai mums pavyko.



• 48 straipsnių publikacijos sezono metu su kokybiška video bei foto medžiaga

https://www.youtube.com/watch?v=9WHYR4fAH0Y

• Tiesioginė transliacija iš automobilio vidaus per Eneos 1006 km lenktynes: TV6, 15 min LIVE, TV3.lt LIVE 

https://www.delfi.lt/auto/automobiliu-sportas/eneos-1006-km-lenktynes-gyvai-transliuos-is-

automobilio-vidaus.d?id=75290517

• Socialinis projektas „Nelenktyniauk gatvėse“

https://www.youtube.com/watch?v=uzIlDsY62do&t=3s

• Organiškai surinkti 2000 fanų komandos Facebook profilyje bei nuolatinė komunikacija su jais

Kodėl 2017 metais mes buvome #1 žiedinių lenktynių marketingo komanda?

https://www.youtube.com/watch?v=9WHYR4fAH0Y
https://www.delfi.lt/auto/automobiliu-sportas/eneos-1006-km-lenktynes-gyvai-transliuos-is-automobilio-vidaus.d?id=75290517
https://www.youtube.com/watch?v=uzIlDsY62do&t=3s


2017 – PERGALINGI METAI 

3 vieta A3000 klasėje 

1 vieta „Wolfrace“ R3000 

klasėje (1 ir 4 etapai)

1 ir 2 vieta „time attack“ 

bendroje įskaitoje



2016 – PERGALINGI METAI 

1 vieta A3000 klasėje 

3 vieta „Wolfrace“ R3000 

klasėje (4 etapas)

2 vieta „time attack“ 

bendroje įskaitoje



Komanda, mokanti laimėti

Ilgametis ralio šturmanas, 

7 kartus atvedęs savo vadovaujamas 

komandas ant 1000km lenktynių podiumo
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Skiriame maksimalų dėmesį komandos ir 

rėmėjų komunikacijai

2015 – 2016 metais komanda buvo tarp 

top 3 labiausiai minimų ekipažų Eneos 

1006 km lenktynėse

Po B.Vanago ir Aquila ekipažų

2017 metais komanda buvo pati 

matomiausia Eneos 1006 km lenktynėse



Žinome, su kuo „valgomas“ marketingas

Mantas – marketingo profesionalas, daugiau nei 14 metų marketingo srityje, iš jų 5 

metai marketingo vadovo pozicijoje AB „Volfas Engelman“. 2015 - 2016 m. LiMA 

nominuotas į metų marketingo vadovo titulą. LASF tarybos  narys, atsakingas už 

federacijos rinkodarą, Fast Lap „Wolf Race akademijos“ lektorius.

Aistė – tiesioginių pardavimų bei marketingo profesionalė. Vadovavusi 

marketingo projektams UAB „Bennet Distributors“, nuosavo verslo įkūrėja, 

įvairių socialinių projektų sumanytoja

Tadas – 11 metų pardavimų srityje, iš kurių daugiau nei 5 metai 

vadovaujančiose pozicijose tarptautinėse įmonėse: AB „Volfas Engelman“, 

UAB „Lietuvos kepėjas“, UAB „Fazer Lietuva“, UAB „Bitė Lietuva“  

Aleksandras – daugiau nei 10 metų automobilių sporte. LAS taurės ralio 

varžybų organizatorius, ilgametis komandų vadovas 1000km lenktynėse, 

ilgametis Dovilo Čiutelės šturmanas, „Kauno autoklubo“ direktorius.



Turime savo media profesionalų komandą

Egidijus Babelis – LNK laidos „Ne vienas kelyje“ bei žurnalo „Keturi 

ratai“ žurnalistas, „Metų automobilio“ konkurso komisijos narys, 

daugkartinis „Press rally“ dalyvis rašantis išskirtinai autosporto bei 

automobilizmo temomis. 

Atsakomybė komandoje – straipsniai + foto medžiaga

Komandoje nuo 2015 metų.

Mindaugas Urbikas – nepriklausomas filmų kūrėjas 

(Urbikas Video Production)

Atsakomybė komandoje – kokybiška ir savalaikė video medžiaga

Komandoje nuo 2016 metų.



2017m media skaičiai: 48 publikacijos apie komandos 

pasiruošimą ir dalyvavimą 1006 km lenktynėse
Transliacija iš automobilio vidaus

https://www.15min.lt/gazas/naujiena/autosportas/tiesiogine-eneos-1006-km-lenktyniu-transliacija-is-automobilio-vidaus-25-760038

https://www.tv3.lt/naujiena/901157/gyva-eneos-1006-km-lenktyniu-transliacija-is-automobilio-vidaus

http://www.98.lt:81/1000-km-lenktynes-2017-transliacija-is-automobilio-vidaus

http://www.delfi.lt/auto/automobiliu-sportas/gyva-eneos-1006-km-lenktyniu-transliacija-is-automobilio-vidaus.d?id=73859974

http://automanas.tv3.lt/gyva-eneos-1006-km-lenktyniu-transliacija-automobilio-vidaus/

Moterų ralio komanda

http://www.delfi.lt/auto/automobiliu-sportas/agresyviai-nuotaikinga-ivaizdi-moteru-ralio-komandai-kure-g-alijeva.d?id=74347978

http://automanas.tv3.lt/agresyviai-nuotaikinga-ivaizdi-moteru-ralio-komandai-kure-goda-alijeva/

Automobilio dizainas

https://www.15min.lt/gazas/naujiena/autosportas/ryskus-lenktyninio-automobilio-ivaizdis-svarbi-rinkodaros-dalis-25-788862

http://www.98.lt:81/manto-matukaicio-bmw-e46-bolidas

http://www.alfa.lt/straipsnis/50166833/ryskus-lenktyninio-automobilio-ivaizdis-sekmingos-rinkodaros-dalis

http://automanas.tv3.lt/mantas-matukaitis-automobiliu-sportas-sou/

Treniruotės ir transliacijos 

https://www.15min.lt/gazas/naujiena/autosportas/didziausia-dynami-t-energy-komandos-problema-interneto-rysys-25-798556

http://www.delfi.lt/auto/automobiliu-sportas/lenktynems-ruosiasi-koviniu-rezimu-ir-ieskodami-mobiliojo-rysio.d?id=74664954

http://automanas.tv3.lt/dynamit-energy-komanda-lenktynems-ruosiasi-koviniu-rezimu-ir-ieskodami-mobiliojo-rysio/

Eksperimentas gatvėse

https://www.15min.lt/gazas/naujiena/gatve/lenktyninis-automobilis-ne-pats-geriausias-pasirinkimas-kasdienems-kelionems-221-
822120

http://www.delfi.lt/auto/laisva-pavara/lenktynini-automobili-bande-pritaikyti-gatvese.d?id=75147842

http://automanas.tv3.lt/ar-lengva-valdyti-lenktynini-automobili-bendro-naudojimo-keliuose/

Saulės energija

https://www.15min.lt/gazas/naujiena/autosportas/komanda-eneos-1006-km-lenktynese-naudos-saules-energija-25-825232

http://www.delfi.lt/auto/automobiliu-sportas/eneos-1006-km-lenktynese-naudos-ekologiska-energija.d?id=75206450

http://www.98.lt/eneos-1006-km-lenktynese-naudos-ekologiska-energija

http://automanas.tv3.lt/eneos-1006-km-lenktynese-dynamit-energy-naudos-ekologiska-energija/

Paskutinės treniruotės 

https://www.15min.lt/gazas/naujiena/autosportas/paskutinese-dynami-t-energy-treniruotese-nerimas-del-automobilio-25-827326

http://www.delfi.lt/auto/automobiliu-sportas/paskutinese-treniruotese-nerimas-del-automobilio.d?id=75245027

http://www.98.lt/dynamit-komandos-treniruotes-pries-1000-km-2017

http://automanas.tv3.lt/paskutinese-treniruotese-nerimas-del-automobilio/

Piršlybos ir pora 

https://www.15min.lt/vardai/naujiena/lietuva/netiketos-pirslybos-palangos-1006-km-lenktyniu-scenoje-jona-ir-kristina-suvede-meile-
automobiliams-1050-828724

https://www.zmones.lt/naujiena/gyvenimo-skonis/santykiai/palangoje-vykstancias-lenktynes-sudrumste-pirslybos-ir-nuotakos-atsakas-ne-13-
757584

http://www.tv3.lt/naujiena/918706/eneos-1006-km-lenktynese-netiketai-pakrypusios-pirslybos

Tiesioginė transliacija

http://www.delfi.lt/auto/automobiliu-sportas/eneos-1006-km-lenktynes-gyvai-transliuos-is-automobilio-vidaus.d?id=75290517

http://www.tv3.lt/naujiena/918857/eneos-1006-km-lenktynes-gyvai-is-automobilio-vidaus

http://www.alfa.lt/straipsnis/50197315/eneos-1006-km-lenktynes-tiesiogiai-is-automobilio-vidaus

Transplantacija

https://www.15min.lt/gazas/naujiena/autosportas/dynami-t-energy-komandos-mechanikai-vakara-pakeite-automobilio-varikli-25-829708

http://auto.lrytas.lt/autosportas/2017/07/21/news/po-eneos-1006-km-lenktyniu-treniruociu---pirmieji-gedimai-2004116/

http://www.tv3.lt/naujiena/918949/dynami-t-energy-komanda-i-lenktynes-isvaziavo-su-nauju-varikliu

Sunkus finišas

https://www.15min.lt/gazas/naujiena/autosportas/dynami-t-energy-komanda-palangoje-apsiejo-ir-be-fortunos-25-830488#_

http://www.delfi.lt/auto/automobiliu-sportas/dynamit-energy-komanda-palangoje-apsiejo-ir-be-fortunos.d?id=75305317

http://www.98.lt/eneos-1006-km-2017-dynamit-energy-finisas

http://www.tv3.lt/naujiena/919173/dynami-t-energy-komanda-palangoje-apsiejo-ir-be-fortunos

Viso: 48 publikacijos (2017 kovas – liepa)

https://www.15min.lt/gazas/naujiena/autosportas/tiesiogine-eneos-1006-km-lenktyniu-transliacija-is-automobilio-vidaus-25-760038
https://www.tv3.lt/naujiena/901157/gyva-eneos-1006-km-lenktyniu-transliacija-is-automobilio-vidaus
http://www.98.lt:81/1000-km-lenktynes-2017-transliacija-is-automobilio-vidaus
http://www.delfi.lt/auto/automobiliu-sportas/gyva-eneos-1006-km-lenktyniu-transliacija-is-automobilio-vidaus.d?id=73859974
http://automanas.tv3.lt/gyva-eneos-1006-km-lenktyniu-transliacija-automobilio-vidaus/
http://www.delfi.lt/auto/automobiliu-sportas/agresyviai-nuotaikinga-ivaizdi-moteru-ralio-komandai-kure-g-alijeva.d?id=74347978
http://automanas.tv3.lt/agresyviai-nuotaikinga-ivaizdi-moteru-ralio-komandai-kure-goda-alijeva/
https://www.15min.lt/gazas/naujiena/autosportas/ryskus-lenktyninio-automobilio-ivaizdis-svarbi-rinkodaros-dalis-25-788862
http://www.98.lt:81/manto-matukaicio-bmw-e46-bolidas
http://www.alfa.lt/straipsnis/50166833/ryskus-lenktyninio-automobilio-ivaizdis-sekmingos-rinkodaros-dalis
http://automanas.tv3.lt/mantas-matukaitis-automobiliu-sportas-sou/
https://www.15min.lt/gazas/naujiena/autosportas/didziausia-dynami-t-energy-komandos-problema-interneto-rysys-25-798556
http://www.delfi.lt/auto/automobiliu-sportas/lenktynems-ruosiasi-koviniu-rezimu-ir-ieskodami-mobiliojo-rysio.d?id=74664954
http://automanas.tv3.lt/dynamit-energy-komanda-lenktynems-ruosiasi-koviniu-rezimu-ir-ieskodami-mobiliojo-rysio/
https://www.15min.lt/gazas/naujiena/gatve/lenktyninis-automobilis-ne-pats-geriausias-pasirinkimas-kasdienems-kelionems-221-822120
http://www.delfi.lt/auto/laisva-pavara/lenktynini-automobili-bande-pritaikyti-gatvese.d?id=75147842
http://automanas.tv3.lt/ar-lengva-valdyti-lenktynini-automobili-bendro-naudojimo-keliuose/
https://www.15min.lt/gazas/naujiena/autosportas/komanda-eneos-1006-km-lenktynese-naudos-saules-energija-25-825232
http://www.delfi.lt/auto/automobiliu-sportas/eneos-1006-km-lenktynese-naudos-ekologiska-energija.d?id=75206450
http://www.98.lt/eneos-1006-km-lenktynese-naudos-ekologiska-energija
http://automanas.tv3.lt/eneos-1006-km-lenktynese-dynamit-energy-naudos-ekologiska-energija/
https://www.15min.lt/gazas/naujiena/autosportas/paskutinese-dynami-t-energy-treniruotese-nerimas-del-automobilio-25-827326
http://www.delfi.lt/auto/automobiliu-sportas/paskutinese-treniruotese-nerimas-del-automobilio.d?id=75245027
http://www.98.lt/dynamit-komandos-treniruotes-pries-1000-km-2017
http://automanas.tv3.lt/paskutinese-treniruotese-nerimas-del-automobilio/
https://www.15min.lt/vardai/naujiena/lietuva/netiketos-pirslybos-palangos-1006-km-lenktyniu-scenoje-jona-ir-kristina-suvede-meile-automobiliams-1050-828724
https://www.zmones.lt/naujiena/gyvenimo-skonis/santykiai/palangoje-vykstancias-lenktynes-sudrumste-pirslybos-ir-nuotakos-atsakas-ne-13-757584
http://www.tv3.lt/naujiena/918706/eneos-1006-km-lenktynese-netiketai-pakrypusios-pirslybos
http://www.delfi.lt/auto/automobiliu-sportas/eneos-1006-km-lenktynes-gyvai-transliuos-is-automobilio-vidaus.d?id=75290517
http://www.tv3.lt/naujiena/918857/eneos-1006-km-lenktynes-gyvai-is-automobilio-vidaus
http://www.alfa.lt/straipsnis/50197315/eneos-1006-km-lenktynes-tiesiogiai-is-automobilio-vidaus
https://www.15min.lt/gazas/naujiena/autosportas/dynami-t-energy-komandos-mechanikai-vakara-pakeite-automobilio-varikli-25-829708
http://auto.lrytas.lt/autosportas/2017/07/21/news/po-eneos-1006-km-lenktyniu-treniruociu---pirmieji-gedimai-2004116/
http://www.tv3.lt/naujiena/918949/dynami-t-energy-komanda-i-lenktynes-isvaziavo-su-nauju-varikliu
https://www.15min.lt/gazas/naujiena/autosportas/dynami-t-energy-komanda-palangoje-apsiejo-ir-be-fortunos-25-830488#_
http://www.delfi.lt/auto/automobiliu-sportas/dynamit-energy-komanda-palangoje-apsiejo-ir-be-fortunos.d?id=75305317
http://www.98.lt/eneos-1006-km-2017-dynamit-energy-finisas
http://www.tv3.lt/naujiena/919173/dynami-t-energy-komanda-palangoje-apsiejo-ir-be-fortunos


2017m media skaičiai: komandos on-board kamera –

1 iš 6 oficialių transliacijos kamerų

Lenktynės iš komandos automobilio vidaus transliuotos LIVE per

Pirmą kartą 1000 km lenktynių istorijoje

https://www.youtube.com/watch?v=3T0Sycu11ZA

https://www.youtube.com/watch?v=3T0Sycu11ZA


2017m media skaičiai: papuolėme į anonsų vinjetes

Eneos 1006 km lenktynių anonsas (TV3+TV6) 2017.05 – 07 mėn.
Parnu 1000km lenktynių anonsas (TV3 + TV6) 2017.09 – 10 mėn.

https://www.youtube.com/watch?v=fkCwSN7JUjI

„Ne vienas kelyje“ laidos anonsas (2017.10 – 2018.05)

https://www.youtube.com/watch?v=fkCwSN7JUjI


Komandos PR „razinka“ – kiekvienais metais nauja

Kiekvienais metais sugalvojame „razinką“ - kažką, kas patraukia žiniasklaidos dėmesį

2016m
Vienintelė šeima 1000km 

lenktynių istorijoje kartu 

sėdusi už automobilio vairo 

2015m
Geriausia pasaulio „ralistė“ 

– australė Molly Taylor už 

Dynami:t ekipažo vairo

2017m
Vienintelė komanda 

transliavusi 1006km 

lenktynes gyvai iš vidaus



Žinomi žmonės – neatsiejama komandos PR dalis



Socialiniai projektai – mūsų „arkliukas“

...nes GERA DARYTI GERA

2017 metais dalyvavome Lietuvos automobilių kelių direkcijos projekte „Už saugų eismą“

2016 metais komanda prisijungė prie Prezidentės globojamo projekto „Už saugią Lietuvą“

https://www.youtube.com/watch?v=uzIlDsY62do

2017

2016

https://www.youtube.com/watch?v=uzIlDsY62do


Fanai pripažino komandą viena stilingiausių

http://www.tv3.lt/m/eneos-1006-km-stilingiausi

2017 m. TV3.lt stilingiausių rinkimuose mūsų 

komandos automobilis užėmė antrąją vietą 

tarp 40 komandų (2016 m. – 3 vieta)

http://www.tv3.lt/m/eneos-1006-km-stilingiausi


Autoplius.lt Fast Lap – Lietuvos čempionatas

2017 m. dalyvauta 2-juose etapuose iš 4:

7300 žiūrovų

4000 žiūrovų

1 vieta 
Wolf Race 
R3000 kl.

1 vieta 
Wolf Race 
R3000 kl.



Lenktynės trunka tik 1 dieną...

...bet reklama/ komunikacija vyksta visus metus



2018 planai ir tikslai:

daugiau lenktynių, daugiau veiksmo ir pergalių

Prioritetas #1

Eneos 1006 km lenktynės

Liepos mėn.

Prioritetas #2

FastLap (LŽLČ)

4 etapai:

2 Lietuvoje, 

1 Estijoje, 1 Lenkijoje

Prioritetas #3

Trackday

Gegužės mėn. 

Rugsėjo mėn.

Prioritetas #4

1000 km lenktynės 

Parnu, Estijoje

Rugsėjo mėn.

Tikslas:

1 vieta 3000 klasėje

Tikslas:

1 vieta 3000 klasėje

Tikslas:

1 vieta 3000 klasėje

Tikslas:

1 vieta 3000 klasėje



Komandos technika

BMW E46 (M3) sedanas
Skirtas ilgų distancijų lenktynėms
1000 km lenktynės

BMW E46 (M3) coupe
Skirtas sprint tipo žiedinėms lenktynėms
Fast Lap (Wolf Race) LŽLČ

BMW E36 (325i) sedanas
Treniruočių automobilis
Trackday, treniruotės



Optimalus rėmėjų skaičius – efektyvi komunikacija

Komanda dirba daugiausiai su 4-5 rėmėjais vieno sezono metu

Tokia praktika taikoma, nes komanda nori užtikrinti reklaminę gražą savo rėmėjams

Generalinio rėmėjo pozicijoje bus ilgametis mūsų patneris –

energinio gėrimo prekės ženklas DYNAMI:T

Šioje pozicijoje norėtume 
matyti Jūsų prekės ženklą Šiuo metu ieškome pagrindinio rėmėjo

Partnerio poziciją 2018 m. sezonui jau patvirtino UAB „Finansinių sprendimų 

agentūra“. „Hummel“ yra pareiškę ketinimus tęsti bendradarbiavimą ir 2018 

metais.



Pagrindinio rėmėjo reklaminis paketas 

ir media kanalai 2018 m.

Čia gali būti 
jūsų reklama

Mūsų įsipareigojimai rėmėjui:

• „Eneos 1006 km“ LIVE onboard transliacija: TV, web, social media, PR
• „Fast Lap“ LIVE onboard transliacija: web, social media, PR (TV - deramės)
• Minimum 1 socialinis projektas (prieš 1006 km lenktynes): PR, social media
• Ne mažiau nei 40 publikacijų sezono metu apie komandos veiklą: web, PR
• Nuolatinė komunikacija socialinėje medijoje ir 5000 komandos fanų 2018 m sezono pabaigoje: social media
• Vidutinis vieno Facebook post‘o pasiekiamumas – 3000 vartotojų (vidutiniškai rašant bent kartą per savaitę): social media
• Didžiausias komandos matomumas „Eneos 1006 km: daugiausia media dėmesio, daugiausia fanų su komandos atributika
• Papildomas dėmesys „Dynami:t Super Sprint“ metu per „Eneos 1006 km“ lenktynių paradą: lenktynių vietoje
• VIP pakvietimai svečiams į komandos pit‘us „Eneos 1006 km“ lenktynių metu: lenktynių vietoje
• Komandos atributika svečiams „Eneos 1006 km“ lenktynių metu: BTL
• Reklaminės pozicijos komandos paddock‘e „Eneos 1006 km“: BTL
• Galimybė išbandyti keleivio kėdę lenktyniniame automobilyje: BTL, social media
• Lenktyninės technikos dalyvavimas Jūsų įmonės renginiuose



2017 m.

1. Komanda „Eneos 

1006 km“ 

lenktynių parado 

metu
2. Komandos Paddock 

zona „Eneos 1006 
km“ lenktynių metu

3. Pitbox – kur mūsų 
VIP svečiai stebi 
„Eneos 1006 km 
lenktynes“

4. Atsarginio 
automobilio 
panaudojimas –
papildomas 
matomumas

1. 2.

3. 4.



Gausiausia fanų komanda 1006 km lenktynėse

2017 - 2016 m. turėjome 

gausiausią komandos 

rėmėjų atributika 

pasipuošusią fanų 

komandą 

2016 m. – 60 žmonių

2017 m. – 100 žmonių

2018 m. jų bus dar 

daugiau. 

Garantuojam



Kokios lenktynės be fun? 

Pramogos po lenktynių

Specialus renginys rėmėjams:

Treniruotė/ pavėžinimas 

įmonės partneriams ar 

darbuotojams „Nemuno 

žiedo“ trasoje

Galimas lenktyninio automobilio 

atvežimas į jūsų įmonės renginius



?..



Mantas Matukaitis

Komandos rinkodara

mantas.matukaitis@volfasengelman.lt

+370 620 26193

Mindaugas Valiūnas

Komandos vadyba

mindaugas.valiunas@thermofisher.com

+370 652 50721

Aistė Antanaitytė - Matukaitė

Komandos vadyba ir soc. projektai

aiste.antanaityte@gmail.com

+370 643 91382

Aleksandras Dainys

Komandos vadovas

a.dainys@kaunoautoklubas.lt

+370 685 09176 KONTAKTAI
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