
ŽINIASKLAIDAI IR 
PARTNERIAMS 

Siekdami išlaikyti vieningą komunikacijos toną bei žinutę, parengėme šias komunikacijos 

gaires.  

Prašome jomis vadovautis, informuojant apie TEDxVilnius savo svetainėje, socialiniuose 

tinkluose, straipsniuose, kituose komunikacijos kanaluose ir priemonėse ar Jūsų įmonės 

viduje. 

 

1. Kaip rašyti TEDxVilnius pavadinimą? 

• ‘TED’ visada rašomas didžiosiomis raidėmis, ‘x’ - mažąja, ‘Vilnius’ - tik ‘V’ didžioji.  

TEDxVilniusED - ‘ED’ visada didžiosios. 

 

Teisingi rašymo būdai: TEDxVilnius, TED, TEDxVilniusED, TEDxVilniusSalon. 

Neteisingi rašymo būdai: TedXVILNIUS, TEDXVilnius, tedxvilnius, Tedxvilniused, 

TeDxVILNIUS ir t.t. 

 

• TEDxVilnius - nelinksniuojamas.  

 

• Pranešimuose spaudai, straipsniuose, portaluose TEDxVilnius rašomas ne kabutėse. 

 

• TEDxVilnius gali būti rašomas bet kokiu šriftu: TEDxVilnius, TEDxVilnius, 

TEDxVilnius, TEDxVilnius. 
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• Tinklapio pavadinimas taip pat rašomas pagal tas pačias taisykles: TEDxVilnius.com 

arba www.TEDxVilnius.com.  

 

 

2. Trumpi TEDxVilnius ir jo renginių pristatymai 

Pristatant TEDxVilnius ir jo renginius, prašome naudoti šiuos aprašymus: 
 

• TEDxVilnius -  tai organizacija, rengianti konferencijas ir iniciatyvas pagal pasaulinės 

konferencijos TED formatą. Renginių tikslas - skleisti pačias inovatyviausias ir 

įdomiausias idėjas iš įvairių sričių - nuo naujausių technologijų iki astrofizikos, nuo 

švietimo iki menų. Taip pat siekiama pristatyti gabius, įdomius žmones ir suteikti jiems 

galimybę papasakoti pasauliui apie savo atradimus, darbus, įžvalgas.  

TEDxVilnius renginiuose yra kalbėję tokie asmenys kaip Harvardo teisės mokyklos 

profesorius Lawrence Lessig, aktyvistė ir aktorė Jurgita Jurkutė, menininkas Ray 

Bartkus ir kiti. 

 
Visi pranešimai yra filmuojami, o vėliau talpinami ir visiems prieinami TEDxTalks 

Youtube kanale. 

 

• TEDxVilnius organizaciniu lygmeniu nėra susijęs su kitais TEDx renginiais. 

• TEDxVilnius vyksta jau 7-erius metus. 

• TEDxVilnius komandą sudaro ~20 žmonių, kurie savanoriškai ir neatlygintai 

organizuoja TEDxVilnius konferencijas ir kitas iniciatyvas.  

 
• Apie TEDxVilniusED 

TEDxVilniusED - tai TEDxVilnius komandos organizuojamas renginys, skirtas 

švietimo temai.  

Renginio tikslas - suburti vaikus, tėvus, mokytojus, švietimo entuziastus, inovatorius 

ir mokslininkus bei išgirsti apie svarbiausias inovacijas švietimo srityje. Renginio metu 

vyksta praktinės kūrybinės dirbtuvės vaikams, taip pat skaitomi TED formato 

pranešimai.  

 
• Apie TEDxVilniusSalon 

TEDxVilniusSalon - tai TEDxVilnius komandos organizuojamas neformalus kelių 

valandų renginys viena specifine tema. Jo metu vienas ar keli pranešėjai - visuomenės 

http://www.tedxvilnius.com/
http://www.ted.com/
https://www.youtube.com/user/TEDxTalks
https://www.youtube.com/user/TEDxTalks
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veikėjai, išradėjai, verslininkai - pristato savo idėjas, įžvalgas. Iki šiol, TEDxVilnius yra 

organizavęs TEDxVilniusSalon tokiomis temomis kaip dronai, šalių vertinimo indeksas 

bei atvirumas versle.  

 

• APIE TED 

TED yra ne pelno siekianti organizacija, pasišventusi šūkiui „Idėjos, kurias verta 
skleisti“. 1984 metais 4-urių dienų trukmės konferencija Kalifornijoje tapo šios 
organizacijos atskaitos tašku. Iki dabar TED smarkiai išaugo ir labiau nei bet kada 
siekia palaikyti pasaulį keičiančias idėjas ir iniciatyvas.  

 
TED konferencijoje skaityti pranešimus kviečiamos iškilios pasaulinio garso 
asmenybės. Jų pasisakymai yra filmuojami ir vėliau patalpinami interneto svetainėje 
TED.com. Ten esančius pranešimus peržiūrėti galima nemokamai. Tarp geriausių TED 
pranešėjų yra Bill Gates, Al Gore, Jane Goodall, Elizabeth Gilbert, Seras Richard 
Branson, Nandan Nilekani, Philippe Starck, Ngozi Okonjo–Iwaelas, Isabel Allende ir 
Gordon Brown. 
 

 

3. Logotipo naudojimas 

Kaip naudoti TEDxVilnius logotipą, galite rasti čia: 

https://www.ted.com/participate/organize-a-local-tedx-event/tedx-organizer-

guide/branding-promotions/logo-and-design/your-tedx-logo  

 

 

4. Nuotraukų naudojimas 

Nuotraukas iš TEDxVilnius renginių galima rasti čia: 

https://www.flickr.com/photos/tedxvilnius/ 

Jas skatinama naudoti straipsniuose, socialiniuose tinkluose, straipsniuose, kituose 

komunikacijos kanaluose ir priemonėse. 

 

Publikuojant nuotraukas, būtina nurodyti autorystę. 

 

https://www.ted.com/participate/organize-a-local-tedx-event/tedx-organizer-guide/branding-promotions/logo-and-design/your-tedx-logo
https://www.ted.com/participate/organize-a-local-tedx-event/tedx-organizer-guide/branding-promotions/logo-and-design/your-tedx-logo
https://www.flickr.com/photos/tedxvilnius/
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5. Populiariausi TEDxVilnius pranešimai 

Jurgita Jurkutė “The Power of Hug”:  

https://www.youtube.com/watch?v=S8VNbhileKY 

 

Gabe Zichermann “The Future of Creativity and Innovation is Gamification”: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZZvRw71Slew 

 

Eugenijus Laurinaitis “All we need is love…”: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZZvRw71Slew 

 

Aurelijus Veryga  “Does Safe Alcohol Use Exist?” 

https://www.youtube.com/watch?v=uyHb4XsqABQ 

 

Claudio Santori & Muezz Vestin “Secret to hack a country and learn language for free” 

https://www.youtube.com/watch?v=J-Wdp8g6XCk&t=436s 

http://www.teatras.lt/lt/spektakliai/moliere_tartiufas/ 

https://www.youtube.com/watch?v=S8VNbhileKY
https://www.youtube.com/watch?v=ZZvRw71Slew
https://www.youtube.com/watch?v=ZZvRw71Slew
https://www.youtube.com/watch?v=uyHb4XsqABQ
https://www.youtube.com/watch?v=J-Wdp8g6XCk&t=436s
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