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Balandžio 27-28 dienomis Kėdainių arenoje šurmuliavo 21-oji tarptautinė imitacinių bend-

rovių mugė „Kėdainiai 2017“. Į renginį susirinko 33 imitacinės bendrovės iš įvairių Lietuvos 

mokymo įstaigų (universitetų, kolegijų, profesinio mokymo įstaigų, gimnazijų), o penkių ša-

lių (Kanados, Rusijos, Rumunijos, Italijos ir Ispanijos) imitacinių bendrovių atstovai atsiuntė 

vertinimui savo katalogus, radijo reklamas, dalyvavo Skype konferencijose. Šių konferenci-

jų metu imitacinės bendrovės pristatė savo įmones, naujus produktus, pateikė pasiūlymus, 

derėjosi dėl kainų, aptarė bendradarbiavimo sutarčių sąlygas, tarėsi dėl tolimesnės 

partnerystės. 

Šiais metais mugę aktyviai, kūrybingai ir produktyviai organizavo tinklo nariai: Kėdainių 

profesinio rengimo centras, Vilniaus kolegijos „Simulith“ centras ir Lietuvos imitacinių bend-

rovių asociacija „Liba“. 

Pirmąją mugės dieną, balandžio 27, dalyviai, atvykę į areną nuo 13.00 galėjo įsirengti sten-

dus, o nuo 16.00 iki 18.00 dalyvauti Skype konferencijoje su dvem Kanados imitacinėmis 

bendrovėmis. Vakare vyko vakaronė, kurioje dalyviai galėjo savo žinias išmėginti protų 

mūšyje, vyko kiti komandiniai žaidimai, taip pat diskoteka. Antrąją mugės dieną, balandžio 

28, po atidarymo vyko Skype konferencijos, kuriose dalyvavo devyniolika Lietuvos ir ketu-

riolika užsienio imitacinių bendrovių. Žinome, kad užsimezgė puikių kontaktų, taip pat kilo 

idėja daryti ir ateityje sutartu laiku konferencijas tarp kelių dviejų šalių bendrovių. 

Antroji naujovė buvo aukcionas. Aukciono tikslas – kūrybiškai, įtaigiai, originaliai pristatyti 

savo bendrovę, prekę ar paslaugą ir parduoti ją už didžiausią pageidautą kainą. Norintieji 

dalyvauti turėjo registruotis ir atsiųsti savo parduodamos prekės/produkto pavadinimą, pris-

tatymą, pradinę ir pageidaujamą parduoti kainą. Aukciono vedėjas kvietė dalyvius pagal 

sąrašą ir pristatė jų bendrovę, parduodamą produktą. Tuomet dalyviai per 1,5 minutės tu-

rėjo kuo patraukliau pristatyti savo parduodamą objektą, tada vedėjas skelbdavo pradinę 

kainą. Aukciono dalyviai keldavo simuliacinio banko korteles ir siūlydavo kainą, kol būdavo 

pasiekta pageidauta kaina ir sandoris įvykdytas. Jei ji nepasiekta, skelbiama, jog pardavi-

mas neįvyko.  

21-OJI TARPTAUTINĖ IMITACINIŲ BENDROVIŲ MUGĖ 

Auksinė mugės komanda 
„Mabikas“ (Vilniaus kolegija) 

Auksinė mugės komanda 
„Talija“ (Kauno kolegija) 
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Džiaugiamės, jog šiųmetė mugė sutraukė viso būrio lankytojų iš Kėdainių miesto, mumis domėjosi vietinė 

televizija, spaudos atstovai, pagelbėjo rėmėjų ir socialinių partnerių piniginė ir kitokia parama. 

Organizuojant mugę palaikymo sulaukėme iš vietos įmonių. Dėkojame pagrindiniam renginio rėmėjui Kė-

dainių rajono savivaldybei, kuri leido mugę organizuoti Kėdainių arenoje. Taip pat dėkojame mugės ko-

mandų vertinimo komisijai ir rėmėjams: UAB „Linėja Transport“ direktoriui Gediminui Norkui, UAB 

„Daumantai LT“ reklamos ir ryšių su visuomene specialistei Jorūnei Liutkienei, Bagheera boutique par-

duotuvės savininkei Viktorijai Belašovienei, „Pavorial“ ženklo rankinių kūrėjai Miranai Kišonienei, UAB 

„Medžiotojų sostinė“ vadovei Jovitai Silvestravičienei, MB „Grynė“ projektų vadovui Rimui Žilinskui. 

Lietuvos imitacinių bendrovių asociacijos „Liba“ Facebook paskyroje galite rasti daugiau renginio nuot-

raukų, reportažą iš mugės, kitą informaciją: https://www.facebook.com/asociacijaliba. 

21-osios tarptautinės imitacinių bendrovių mugės „Kėdainiai 2017“ nugalėtojai ir apdovanojimai už 2016-

ųjų metų veiklos rezultatus skelbiami „Simulith“ centro interneto puslapyje www.sl.viko.lt. 

Sveikiname dalyvius, linkime sėkmės ir iki kitų susitikimų! 

„Simulith“ centro informacija 

Auksinė mugės komanda 
„Vivat eco“ (Raseinių technologijos ir verslo mokykla) 

Auksinė mugės komanda 
„Studauto“ (Klaipėdos valstybinė kolegija) 

Auksinė mugės komanda 
„Translanas“ (Kėdainių profesinio rengimo centras) 

Auksinė mugės komanda 
„Siurprizas“ (Ukmergės technologijų ir verslo mokykla) 


