
ĮMONĖ PASIŪLYMAS SĄLYGOS KONTAKTAI

ConnectPay

12 mėn. 
nemokamai + 
nemokama 
konsultacija

Pasiūlymas startuoliams
Ainis Radzevičius:                           
+370 664 68095, 
ainis.radzevicius@connectpay.com

Omnisend
12 mėn. 30% 
nuolaida bet 
kuriam planui

Planai ir kainos
Deivydas Daugėla:  
+370 620 31172, 
deivydas@omnisend.com

Hostinger

10% nuolaida 
„Cloud Startup“ ir 
„Premium 
web“ hostingo 
12, 24 ir 48 mėn. 
planams

Naudoti kupono kodą 
„UNICORNSLT“ krepšelyje arba 
sekti nuoroda Marlena Podlevskaja-Kraujalė:  

marlena@hostingermedia.com 

Nemokama 
konsultacija Registracija

SME Bank

12 mėn. 
nemokamai + 
nemokama 
konsultacija

Įkainiai Mangirdas Kireilis: 
mangirdas.kireilis@smebank.lt

Corner Case 
Technologies

10% nuolaida 
programavimo 
darbams pirmus 
3 mėn. + 
nemokama 
produkto 
vystymo / tech 
sprendinių 
konsultacija 

Paslaugos
Eglė Tumėnaitė-Berthelon: 
+37060487618, 
egle@cornercasetech.com

NordVPN

Papildoma 15% 
nuolaida nuo 
dabartinio 
„Standartinio“ pla
no pasiūlymo

Naudoti kupono kodą 
„UnicornsLT“ krepšelyje arba 
sekti nuorodą 

Goda Bražaitė-Šulženko: 
goda.brazaite@nordsec.com

Nordpass

3 mėn. 
nemokamai 
asmeniniam 2-jų 
metų planui

Naudoti kupono kodą 
„UnicornsLT“ krepšelyje arba 
sekti nuorodą
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NordPass 
Business

3 mėn. 
nemokamai 
verslo planui

Siųsti užklausą su antrašte 
„Unicorns Lithuania 
Promotion“ el. paštu 
nordpass@nordsecbusiness.com 

Pasiūlymas apima: dedikuotą 
verslo klientų vadybininką; 
personalizuotas konsultacijas 
apie kibernetinį saugumą ir 
slaptažodžių tvarkyklės 
naudojimo gerąsias praktikas; 
„NordPass“ ekspertų 
konsultacijas, kaip pagerinti jūsų 
organizacijos saugumą ir 
produktyvumą naudojant 
„NordPass Business“.

nordpass@nordsecbusiness.com

NordLocker 
Business

3 mėn. 
nemokamai 
verslo planui 
(10GB / 1 
vartotojas)

Siųsti užklausą su antrašte 
„Unicorns Lithuania 
Promotion“ el. paštu 
nordlocker@nordsecbusiness.com 

Pasiūlymas apima: dedikuotą 
verslo klientų vadybininką; 
personalizuotas konsultacijas 
apie kibernetinį saugumą ir 
šifruoto debesies naudojimo 
gerąsias praktikas; 
„NordLocker“ ekspertų 
konsultacijas, kaip pagerinti jūsų 
organizacijos saugumą ir 
produktyvumą naudojant 
„NordLocker Business“.

Erlanda Grigaitytė: 
erlanda.grigaityte@nordsec.com

Nordic nutris

25% nuolaida 
visiems CBD 
aliejaus 
produktams

Naudoti kupono kodą 
„ltunicorns“ krepšelyje

Goda Bražaitė-Šulženko: 
goda.brazaite@nordsec.com

Discontract
€10 nuolaida 
visoms 
paslaugoms

Naudoti kodą 
„UNICORNS10“ „Discontract“ pr
ogramėlėje arba sekant šią 
nuorodą

Gediminas Jankus: 
+37067202265, 
gediminas@discontract.com
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Vow Health
10% nuolaida 
visiems kraujo 
tyrimų planams

Naudoti nuolaidos kodą: 
„VOWSTARTUPS10“ krepšelyje 

Darius Kavaliauskas: 
+37062310703, 
darius@vow.health

iDenfy 30% nuolaida 
pirmiems 12 mėn.

Pateikti nuolaidų kodą 
„UnicornsLTiDenfy“ paslaugoms 
nurodytu el. paštu

sales@idenfy.com

NRD Cyber 
Security

Nemokama 
konsultacija

Konfidencialus pokalbis su 
ekspertu Viliumi Benečiu apie 
kibernetinį saugumą, atitiktis ir 
metodikas, prioritizavimą. Ką ir 
kaip (pasi)daryti, kad startuolis 
būtų atsparus grėsmėms ir 
sprendimai nebūtų itin brangūs, 
bet efektyvūs.

Vilius Benetis:  
+37068755503,  
vb@nrdcs.lt

NordLayer

6 mėn. 
nemokamai         
1-erių metų 
planui

6 mėn. nemokamai metiniam 
planui įsigijus mažiausiai 5 narių 
licencijas

Valerija Davtia:  
+37066335514, 
valerija.davtian@nordsec.com

Kilo Health

3 mėn. 
nemokamai  
1-erių metų 
verslo planui

Darbuotojams suteikiama 
prieiga 6-ioms „Kilo  
Health“ sveikatingumo 
aplikacijoms

Augustas Aušra: 
augustas.ausra@kilo.health

Rivile

50% nuolaida 
programos 
nuomai nuo 
reguliarios kainos 
+ metinis 
aptarnavimo 
planas kainuos 
vos 1 eurą (įprasta 
kaina 250 Eur) 
kalendorinius 
metus

Siųsti užklausą dėl konkrečios 
programos su antrašte 
„Unicorns Lithuania 
Promotion“ el. paštu 
rivile@rivile.lt

Ieva Veličkaitė: 
+37061274445, 
rivile@rivile.lt

Planner 5D

50% nuolaida 
biuro interjero 
vizualizacijoms + 
nemokama 
konsultacija su 
dizaino ekspertu

Siųsti užklausą su antrašte 
„Unicorns Lithuania 
Promotion“ el. paštu 
matt@planner5d.com

Matt Kryvashein: 
matt@planner5d.com 
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carVertical

20% nuolaida 
automobilio 
istorijos 
ataskaitai

Naudoti kupono kodą 
„startuolis“ krepšelyje

Lina Kasiliauskienė: 
+37062396142, 
lina@carvertical.com 

benme

3 mėn. 
nemokamai 
(visiems planams) 
+ nemokama 
konsultacija + 
nemokamas 
sistemos 
įdiegimas ir 
mokymai 
 

Pasiūlymas galioja naujiems 
„benme“ klientams

Irma Bučinskaitė: 
+37067643122, 
irma@benme.io

jobRely

3 mėn. 
nemokamai + 10 
kvalifikuotų 
kandidatų profilių 
kiekvienam 
projektui + 
dedikuotas 
klientų 
vadybininkas 

50% nuolaida 
pirmam „Full 
Service“ paketui

Pasiūlymas galioja naujiems 
„jobRely“ klientams

Ieva Bublaityte: 
+37064036893, 
eve@jobrely.com

First 
Impression 
Consulting

Nemokama 
konsultacija

Įvertinama ir pateikiamas 
grįžtamąsis ryšis dėl startuolio 
šūkio / pozicionavimo žinutės / 
vertės pasiūlymo anglų kalba

Oleg Volkov: 
oleg@firstimpressionconsulting.net
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