Kauno menininkų namuose vykstančių renginių organizacinių paslaugų įkainiai
Darbo diena
(renginio trukmė - iki 4 val.)

Komerciniai renginiai
(privatūs, komerciniai, KMN
veiklos planų neatitinkantys, į
repertuarą neįtraukiami renginiai)

Savaitgalis
(renginio trukmė - iki 4 val.)

Papildomos darbo
valandos
(ilgesnės trukmės
renginiai)

Įgarsinimo ar apšvietimo
valdymo paslauga (renginio
metu)

Bilietų kainos

100 Eur

150 Eur

30 Eur/val

30 Eur/ val

Bilietų kainų
dydį nustato
renginio
užsakovas

50 Eur

75 Eur

15 Eur/val

15 Eur/ val

Nemokama

15% nuo bilietų
pardavimo - KMN,
85% - partneriui.

30% nuo bilietų pardavimo KMN,
70% - partneriui.

-

-

3 - 6 Eur (bilieto
kaina priklauso
nuo renginio
pobūdžio)

Paslaugą sudaro:
- Bazinis šviesų ir garso
technikos parengimas
renginiui;
- Kėdžių sustatymas;
- Žiūrovų
įleidimas/išleidimas;
- TIKETA bilietų pardavimo
paslauga prieš renginį.

Nekomerciniai renginiai
(nemokami renginiai, kurie
neįtraukiami į repertuarą. Pvz.
muzikos mokyklų perklausos,
debiutuojančių menininkų
vakarai)
Paslaugą sudaro:
- Bazinis šviesų ir garso
technikos parengimas
renginiui;
- Kėdžių sustatymas;
- Žiūrovų
įleidimas/išleidimas.

Prioritetiniai renginiai
(KMN palaikomi, veiklos planus
atitinkantys renginiai, įtraukiami į
repertuarą ir organizuojami kartu
su partneriais; ciklų renginiai)

Paslaugą sudaro:
- Šviesų ir garso technikos
parengimas renginiui;
- Šviesų ir garso valdymas
renginio metu;
- Kėdžių sustatymas;
- Žiūrovų
įleidimas/išleidimas;
- TIKETA bilietų pardavimo
paslauga prieš renginį;
- Grafinio dizaino darbai;
- Plakatų gamyba;
- Renginio viešinimas ir
komunikacinės paslaugos
socialiniame tinkle
Facebook;
- Vadybinės/organizacinės
paslaugos.

Kauno menininkų namų organizuojami renginiai
Nemokami renginiai,
organizuojami KMN arba
partnerių

-

-

-

-

Nemokama

Mokami renginiai,
organizuojami KMN

-

-

-

-

3 - 6 Eur (bilieto
kaina priklauso
nuo renginio
pobūdžio)

Kitos Kauno menininkų namų teikiamos paslaugos
•
•
•
•
•
•

Renginių organizavimas
Komunikacija ir viešieji ryšiai
Kultūros renginių kuratorystė
Kultūros ir meno projektų rengimas
Grafinio dizaino kūrimas
Kultūrinio tarpininkavimo paslaugos

Paslaugų įkainiai taikomi atsižvelgiant į projekto pobūdį ir norimų paslaugų sąlygas.

