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VPMF MUGĖ „UTENA 2013“ 
 Dalyvauti VPMF mugėje „Utena 2013“ užsiregistravo 39 Lietuvos, 2 Suomijos, 1 Rusijos, 4 Rumunijos ir 1 Italijos 

VPM firmos. Interneto puslapyje www.sl.viko.lt paskelbtas mugės „Utena 2013“ dalyvių sąrašas. 
 

Teikusių paraiškas vadovų prašome pasitikslinti ar Jūsų VPMF informacija tiksli, pastebėjus netikslumų apie tai  

informuoti „Simulith“ centrą iki š.m. kovo 8 dienos.  
 

Prašome įdėmiai susipažinti su skelbiama informacija! 
 

Nepranešus apie netikslumus iki nurodytos dienos „Dalyvių sąraše“ paskelbta informacija bus laikoma teisinga, 

naudojama ir skelbiama ruošiantis bei mugės „Utena 2013“ metu! 
 

Gerb. mugės dalyviai, 

primename, kad mugės dalyvio mokestį turite susimokėti pagal gautas išankstinio apmokėjimo sąskaitas. 

Jei negavote išankstinio apmokėjimo sąskaitos prašome, iš karto informuoti. 
 

2013 m. balandžio 25 - 26 d. visos VPMF, dalyvaujančios tarptautinėje VPMF mugėje „Utena 2013“,      

privalo apsidrausti („Simulith“ tinkle veikiančiose draudimo kompanijose) savo civilinę atsakomybę ir tuo 

pačiu apdrausti savo stendus (turto draudimu). 

Neapsidraudusieji iki mugės tai galės padaryti mugės metu. 

Šias paslaugas suteikti jums gali VPMF „Viko Drauda“ el. paštas: vpmfvikodrauda@gmail.com ir VPMF 

„Vilniaus draudimas“ el. paštas: vilniausdraudimas@vgtvpm.lt. 
 

Naujausią, nuolat atnaujinamą informaciją galite rasti interneto puslapyje www.sl.viko.lt. 
 

Mugės organizatoriai 

INFORMACIJA 
Naujas komandos narys 

 

Noriu prisistatyti, kaip nauja „Simulith“ centro darbuotoja - projektų vadovė, pradėjusi darbą nuo š. m.  kovo 1 d.   

Esu Alicija Uzdonienė, baigusi vokiečių kalbos filologiją.  Šiuo metu anglų kalbos žinias gilinu Lietuvos edukologi-

jos universitete, anglų kalbos filologijos fakultete.  Ankstesnėje darbovietėje dirbau kurdama ir įgyvendindama įvai-

rius nacionalinius ir tarptautinius projektus. Tad tikiuosi,  kad mano turima patirtis padės „Simulith” centrui toliau 

plėtoti ir tobulinti vykdomą veiklą. 

Su pagarba, 
Alicija Uzdonienė 

Atnaujintas Europen-Pen Inernational puslapis 

 

Atnaujinta informacija Europen Pen International interneto puslapyje 

www.peninternational.info.  


