
IŠSKLAIDANT VERSLO MITUS 2016 

Sprendimas pradėti verslą – ne tik svarbiausias jūsų gyvenime, bet ir PATS GERIAUSIAS. 

Nerius Jasinavičius, Verslo pelningumo konsultantas 

DALYVIŲ REGISTRACIJA 

Beyond The E-Myth: The Evolution of an Enterprise: “How to grow from a Company of One, 

to a Company of One Thousand". Michael E. Gerber, „E-myth Revisited“ autorius 

09.30 

Kaip konkuruoti su pasaulinio lygio prekės ženklais ir net gi juos aplenkti?  

Vilmantė Markevičienė, Gentle Day bendrasavininkė 

11.30 

12.30 

Kaip standartizuoti orą? 10 pralaimėjimų ir 11 pergalių standartizuojant paslaugas.  

Mindaugas Kazlauskas, Synergium vadovas 

13.30 

PIETŲ PERTRAUKA 

10.30 

Mon Platin Lietuva kelias apčiuopiamos sėkmės link. Julius Zimanas, Platinex vadovas  11.00 

KAVOS IR KONTAKTŲ SUDARYMO PERTRAUKA 

Krizė įmonėje - priežastys išorinės ar vidinės?  

Eligijus Šukauskas, Klinger ir Eligijus vadovas, NLP fanatas. 

15.30 

Tobulėti ir ugdyti. Kaip koučingas padeda deleguoti atsakomybę.  

Kęstutis Mikolajūnas, Asmeninio ugdymo treneris 

16.00 

Asmeninė rinkodara internete. Mindaugas Juodaitis, WebPartners vadovas  16.30 

17.15 DISKUSIJOS PRIE VYNO TAURĖS 

Neturėjau laimingų marškinėlių, bet pasisiuvau. Diana Lucinavičiūtė, ADATYTĖ įkūrėja 14.00 

15.00 KAVOS IR KONTAKTŲ SUDARYMO PERTRAUKA 

PROGRAMA, BALANDŽIO 22 D. 

09.00 

08:30 

Kaip gyvenu žinodamas, kad yra net 96% tikimybė, jog verslas man nepasiseks?  

Martynas Kolodzeiskis, UAB Mart Pro savininkas 

12.00 

25 įmonės gyvavimo metai. Ar jau visos pamokos išmoktos?  

Donatas Aksomitas, AGA-CAD bendrasavininkas 

14.30 

KONFERENCIJOS UŽDARYMAS 17.00 



Bet kuris kompanijos vadovas pirmiausia yra jos veidas ir pagrindinis pardavėjas. Ypač nedidelių 
kompanijų vadovai ir ekspertinių verslų atstovai yra tie žmonės, kurių įvaizdis ir matomumas  
lemia, kaip ar konkrečiai su jais nori dirbti nauji klientai, ar pas juos noriai aplikuoja nauji  
darbuotojai. Neįvaldžius asmeninės rinkodaros principų, nebūna panaudoti interneto įrankiai ir 
prarandama daug galimybių būti pamatytam, pažintam ir geidžiamam. Dar blogiau, kai iš  
neišmanymo yra kenkiama sau neprofesionaliais veiksmais Facebooke, Linkedine, Google ir t.t. 

Per praktinį seminarą nusprendėme padėti tokiems žmonėms ir verslams, kuriems kritiškai svarbu 
būti surandamiems, matomiems ir pozityviai vertinamiems. Išmokysime ką daryti ir ko neverta 
daryti, kad ilgą laiką gauti iš to dividendus. 

SEMINARĄ VEDA: Mindaugas Juodaitis, internetinės rinkodaros ekspertas 

ASMENINĖ RINKODARA INTERNETE VADOVAMS IR EKSPERTAMS 

Dauguma verslininkų sąmoningai ar pasąmoningai norėtų savo verslą parduoti. Ir ne šiaip  
parduoti, o parduoti labai brangiai. Tačiau daugelis verslininkų, sulaukę pasiūlymo parduoti, 
nemaloniai nustemba, kuomet potencialių pirkėjų siūloma kaina būna ryškiai mažesnė, nei pats 
verslininkas vertino savo verslą.  

Juk verslo pirkėjai, skirtingai nei verslo įkūrėjas, neturi jokių emocinių sentimentų įmonės atžvilgiu 
ir vertina tik įmonės sugebėjimą uždirbti pinigus dabar ir ateityje. Bet net pelningi verslai neretai 
pirkėjų vertinami nelabai brangiai, o potencialaus pirkėjo siūlomas multiplikatorius (kiek metinių 
pelnų siūloma) yra labai nedidelis (nuo 2.5 iki 4). Kokie faktoriai įtakoja įmonės vertę potencialaus 
pirkėjo-investitoriaus požiūriu? Ką turi padaryti įmonės vadovas (savininkas) norėdamas padidinti 
įmonės vertę pirkėjams? 

SEMINARĄ VEDA: Nerius Jasinavičius, verslo pelningumo konsultantas 

ĮMONĖS VERTĖS DIDINIMO ŽINGSNIAI 

Šio seminaro tikslas - supažindinti mokymo dalyvius su Apribojimų teorijos (TOC) ir LEAN verslo 
valdymo metodikomis, paaiškinti jų privalumus ir trūkumus bei parodyti, kaip pritaikyti konkrečius 
metodus įmonės veikloje. Mokymo metu bus pateikti praktiniai sprendimai ir pavyzdžiai, kaip  
pritaikyti Apribojimų teorijos (TOC) ir Lieknos gamybos (LEAN) principus įmonės valdyme. 

Mokymai skirti įmonių vadovams, darbuotojams ir specialistams, kurie nori išsamiau susipažinti su 
populiariausiomis ir efektyviausiomis verslo valdymo metodikomis (TOC ir LEAN) bei siekia  
suprasti kokius metodus būtų naudingiausia įsidiegti savo įmonėje. Seminaras bus naudingas ir 
tiems, kurie primiršo pagrindines sąvokas ir/arba jau naudoja tam tikrus LEAN ar TOC metodus, 
tačiau nėra tikri ar tai daro teisingai. 

Mokymai labiau orientuoti į Gamybos ir Paslaugų įmonių darbuotojus, tačiau neabejotinai bus 
vertingi ir kitiems specialistams, norintiems suprasti kokie procesai vyksta kituose padaliniuose ar 
įmonėje. Be to, dauguma metodų puikiai pritaikomi ir kituose sektoriuose veikiančiose įmonėse. 

SEMINARĄ VEDA: Justinas Sinkevičius ir Renaldas Akulavičius, TOC ir LEAN specialistai 

TOC IR LEAN ĮRANKIAI VERSLE - KĄ, SU KUO IR KADA NAUDOTI? 

09.30 - Registracija, rytinė kava 

10.00 - Mokymai 

12.30 - Pietūs 

13.30 - Mokymai 

15.00 - Pertraukėlė 

15.30 - Mokymai 

17.00 - Atsisveikinimas  

SEMINARŲ DIENOTVARKĖ: 

PRAKTINIAI SEMINARAI 

BALANDŽIO 23 D. 


