LIETUVOS PREKYBOS ĮMONIŲ ASOCIACIJOS
PROJEKTO „POPULIARIAUSIA PREKĖ 2019“ NUOSTATAI
I.

Bendrieji nuostatai
1. Nuostatai reglamentuoja projekto „Populiariausia prekė 2019“ tikslus, dalyvius ir nugalėtojus
organizavimo tvarką.
2. Projekto organizatorius ir vykdytojas – Lietuvos prekybos įmonių asociacija (LPĮA).
3. Mažmeninės prekybos tinklai, dalyvaujantys projekte (toliau - prekybos tinklai) - prekybos
vietos, priklausančios ir/arba kontroliuojamos UAB „Palink“, UAB „Rimi Lietuva“, MAXIMA
LT, UAB, UAB “Norfos mažmena”.

II.

Projekto tikslai
1. Nustatyti ir viešai skelbti prekes, kurios savo kategorijoje pagal pardavimus prekybos tinkluose
buvo labiausiai perkamos 2019 metais.
2. Informuoti visuomenę, kad „Populiariausia prekė“ yra objektyviausias projektas, kuriame
nugalėtoją išrenka ne komisija, o visi vartotojai.
3. Informuoti visuomenę, kad projektas „Populiariausia prekė“ apjungia visą tiekimo grandinę –
vartotojus, prekybininkus bei tiekėjus, o taip pat - kontroliuojančias institucijas.
4. Suteikti įmonėms, atstovaujančioms „Populiariausias prekes 2019”, galimybę informuoti apie tai
vartotojus bei pasinaudoti tą prekę išskiriančiomis rinkodaros priemonėmis.
5. Kurti „ Populiariausios prekės“ ženklo („Ženklas“) identitetą, įvaizdį, žinomumą ir matomumą.

III.

Projekto dalyviai ir nugalėtojai
1. Projekto dalyviai - prekės, kurios suskirstytos į kategorijas, nurodytas šių Nuostatų Priede Nr. 1
2. Projekto nugalėtojai ( Populiariausia prekė 2019) – šių Nuostatų Priede Nr.1 nurodytų kategorijų
prekės: a) kurių pardavimai (skaičiuojant litrais/kilogramais/vienetais) 2019 metais buvo didžiausi
bendrai prekybos tinkluose; b) kurios per paskutinius 24 mėnesius kontroliuojančiųjų institucijų
nebuvo pripažintos nesaugiomis; c) kurių gamintojai ir/ar importuotojai yra nepriekaištingos
reputacijos.
3. Jeigu pagal turimus duomenis nustatytos pirmos vietos laimėtojas atsisako pasirašyti
bendradarbiavimo sutartį, teisė dalyvauti Projekte žemesnės vietos laimėtojui nesuteikiama.
4. Visi projekto „Populiariausia prekė 2019” nugalėtojai skelbiami interneto svetainėje
http://populiariausiapreke.lt/.

IV.

Projekto organizavimo tvarka
1. Ne vėliau kaip iki 2020 m. vasario 16 d. LPĮA informuoja įmones, apie tai, kad jų atstovaujama

prekė tapo projekto „Populiariausia prekė 2019” nugalėtoju.
2. Ne vėliau kaip iki 2020 m. vasario 26 d. Populiariausias prekes atstovaujančios įmonės gali

pateikti LPĮA pasirašytą nustatytos formos bendradarbiavimo sutartį su priedais, kur apibrėžiamos
Ženklo naudojimo teisės.
V.

Konfidencialumo sąlygos
1. Duomenys, kuriuos prekybos tinklai pateikia LPĮA, yra griežtai konfidencialūs ir jokiais atvejais
negali būti ir nebus perduodami tretiesiems asmenims.
2. LPĮA nevertina prekybos tinklų pateiktų duomenų tikrumo.
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