
Rekomendacijos tinklalapio 

vartotojo keliui. 
Kaip tai atrodo užsienyje?  

Kaip tai turėtų atrodyti Lietuvoje? 

Živilė Nečejauskaitė ir Ramūnas Dzemyda 



Estija 

Vartotojo kelias Estijos įvaizdiniame puslapyje prasideda nuo 5 pasirinkimų 

meniu stulpelyje: „Why Estonia“ (kodėl Estija), „What to see & do” (ką 

pamatyti ir ką padaryti) (pav. 1).  

 

Taip pat, paslinkus puslapį šiek tiek žemiau, iš karto galima pasirinkti 

siūlomus renginius, kurie ateityje gali būti aktualūs dėl metų laiko ir švenčių. 

(pav. 2) 

  

Kitas vartotojo kelias siūlomas kaip interaktyvus žemėlapis, kuriame galima 

pasirinkti šalies regioną, kuris domina: „North Estonia“ (šiaurės Estija), 

„Tallinn“ (Talinas), „South Estonia“ (pietų Estija), „West Estonia“ (vakarų 

Estija), „Islands“ (salos). (pav. 3) 

pav. 1 

pav. 2 

pav. 3 



Estija. „What to see and do“ 

Pasirinkus „What to see & do” (ką pamatyti ir ką padaryti) 

(pav. 4), galima arba paspausti ant nuorodos arba iš karto 

naršyti po pasirinkimus, kuriuos siūlo Estija, suskirstytus 

pagal atostogų tipą. 

 

Paspaudus ant nuorodos patenkama į platesnį pasirinkimą 

siūlantį meniu (pav. 5 ir 6).  

pav. 4 

pav. 5 

pav. 6 



Estija. „What to see and do“ 

Pasirinkus vieną iš kategorijų, vartotojas patenka į dar smulkiau išdėstomų produktų sąrašą, kurį taip pat gali 

pasirinkti ir pagal interaktyvų žemėlapį (pav. 9). Šioje vietoje vartotojas gali dar smulkiau suskirstyti Estijoje 

siūlomas pramogas pagal jį/ją dominančias kategorijas, tipus, regionus, miestus, ir taip pat gali surūšiuoti 

paslaugas pagal nemokamas ir mokamas (tikslios kainos taip pat yra pateikiamos)  

 

Taip surūšiuoti galima visas siūlomas kategorijas bei produktų kryptis.  

pav. 7 

pav. 8 

pav. 9 



Estija. „Where to go“ 

Estijos turizmo įvaizdžio puslapyje esantis 

interaktyvus žemėlapis taip pat leidžia 

išsirinkti veiklas pagal vietovę (pav. 10). 

Galima išsirinkti vietovę tiesiog paspaudus 

ant ploto, kuris suskirstytas žemėlapyje. 

 

Toliau patenkama į smulkiau sugrupuotas 

teritorijas, pagal miestus, miestelius, 

regioninius parkus ir panašiai (pav. 11).  

 

Galiausiai, pasirinkus vietovę, vėl galima 

suskirstyti veiklas ir pramogas dar 

smulkesnėmis kategorijomis bei tipais (pav. 

12). 

pav. 10 

pav. 11 

pav. 12 



Estija. Kokia info pateikiama 
pav. 13 

pav. 14 

pav. 15 

pav. 16 



Islandija 

Islandijos turizmo puslapis visiticeland.com pasitinka vartotojus meniu stulpeliu, kuris leidžia labai tiksliai 

išsirinkti norimą sritį ir objektus.  

pav. 18 

pav. 17 

pav. 19 pav. 20 



Islandija 

Pasirinkus vieną iš galimų sričių 

kategorijos meniu, taip pat galima 

smulkiai sugrupuoti . 

 

Pasirinkti galima ne tik vieną 

kategoriją, bet keletą (pav. 22).  

 

Pasirinkus dominančias kategorijas, 

galima pamatyti visus su tomis 

kategorijomis susijusius turizmo 

produktus bei objektus (pav. 21).  

pav. 21 

pav. 22 



Islandija 
pav. 23 

pav. 22 



Islandija 

Taip pat pradiniame puslapyje galimas 

alternatyvus vartotojo kelias. Šis 

kelias pradedamas interaktyviose 

nuotraukose pasirinkus vartotoją 

dominančią sritį (pav. 24). 

 

Galimi trys pasirinkimo variantai: 

galima pasirinkti kategorijas tarp daryti 

(Do), planuoti (Plan) bei atrasti 

(Discover) (pav. 24).  

pav. 24 



Islandija 
pav. 25 

pav. 26 

pav. 27 



Islandija 

Pagrindiniame puslapyje pasirinkus kategorija daryti 

(Do), vartotojas gauna gausų veiklų pasirinkimo spektrą 

(pav. 26).  

 

Pasirinkus vieną iš veiklų, pasirodo labai platus 

aprašymas (pav. 27) bei galimybė pamatyti visas su šia 

veiklą susijusias įmones šalyje (pav. 28 ir pav. 29). 

pav. 28 

pav. 29 



Suomija 

Suomijos pristatomajame turizmo tinklalapyje galimos dvi vartotojo kelio pradžios: sąrašas arba žemėlapis 

(pav. 30). Pasirinkus savo kelionės planavimo sritį (My Stay) galima pasirinkti veiklas pagal kategorijas, vietą, 

norimą patirtį arba ieškoti pagal raktinius žodžius (pav. 33). Interkatyvus žemėlapis leidžia iskarto matyti kur 

tiksliai yra konkretus turizmo produktas ar objektas (pav. 31).   

pav. 30 

pav. 31 

pav. 32 

pav. 33 



Suomija 

pav. 34 

pav. 35 

pav. 36 



Suomija 

Pasirinkus norimas kategorijas bei vietą (pav. 34), toliau 

pateikiamas sąrašas vietų, kurios atitinka pasirinkimą (pav. 35). 

Pasirinkus vieną iš jų, vartotojas pamato visą objektų bei produktų 

spektrą (pav. 37).   

 

Paspaudus ant vieno iš jų, galima su produktu susipažinti plačiau 

bei rasti kontaktinius duomenis (pav. 38).  

pav. 37 

pav. 38 
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Why    Lithuania 
Choose holiday type 

 Select    region     Plan your trip    Experiences 

Visitor ABC Media Business in LT Social media 

Season Type Region Enter keyword… Search 

Winter 

Spring 

Summer 

Autumn 

Active tourism 

City break 

Etc… 

Etc… 

Vilnius 

Dzūkija 

Aukštaitija 

Etc… 



Why    Lithuania 
Choose holiday type 

 Select    region     Plan your trip    Experiences 

Visitor ABC Media Business in LT Social media 

National 

Parks 
Sightseeing 

Etc… Etc… 

Dzūkijos 

national park 
Contact us: 

888888888 

Info 
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Visitor ABC Media Business in LT Social media 

Season Type Enter keyword… Search 

Dzūkija 

Žemaitija Aukštaitija 

Suvalkija 

Vilnius 
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Season Type Region Search Transport 

Train 

Bus 

Car 

Etc… 
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