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„SIMULITH“ CENTRAS INFORMUOJA
MOKYTOJŲ IŠ ISPANIJOS VIZITAS
Lietuvoje pagal Erasmus+ programą lankėsi mokytojai
iš trijų Ispanijos mokymo institucijų, visi mokytojai dirba
šiose institucijose veikiančiose VPMF. 2016 m. gegužės 3 d. kolegoms pristatėme Vilniaus kolegiją, vykdomus projektus ir asociaciją „Liba“. Gegužės 4 d. vykome į Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykloje įsikūrusią VPMF „Vigora“, šios mokyklos mokytojai labai šiltai sutiko svečius, papaSvečius priima VPMF „Viko drauda“ sakojo apie VPMF ir modirektorius Jim Van der Heiden
kyklos veiklą. Kiek vėliau
vykome į VIKO Ekonomikos fakultetą, čia VPMF
„Viko Bankas“ darbuotojai profesionaliai pristatė savo
firmą, atidarė sąskaitas, Vilniaus kolegijos Erasmus+
studentas iš Olandijos ir VPMF „Viko Drauda“ direktorius Jim Van der Heiden sužavėjo svečius puikiais
vadybiniais gebėjimais, juos apdraudė.
VPMF „Vigora“
Daugiau įamžintų akimirkų Asociacijos „Liba“ Facebook paskyroje.

IŠVYKŲ SAVAITĖ
„Simulith“ centro darbuotojai Rima Bačiulytė ir Marius Ignatonis 2016 m. gegužės 814 dienomis vyks į Erasmus+ stažuotę į Rumunijos VPMF centrinę būstinę Bukarešte. Danguolė Ignatonienė 2016 m. gegužės 9-14 dienomis vyks į Erasmus+ stažuotę į Nicolucci Reggio institutą (Isola del Liri, Italija).

SVEČIAI VPMF „VIKO BANKAS“

Saltoniškių g. 58-117,
LT-08105 Vilnius
Tel./faks. (8 5) 219 16 46
slinfo@viko.lt,
simulith@gmail.com
www.sl.viko.lt

2016 m. gegužės 4 dieną VPMF „Viko bankas“ aplankė
delegacija iš Ispanijos. Svečius į Ekonomikos fakultetą
atlydėjo ,,Simulith“ centro verslo konsultantas ir Asociacijos „Liba“ prezidentas Marius Ignatonis, o pasitiko
VPMF „Viko bankas“ reikalus perduodantis valdybos
pirmininkas Robertas Fedotovas bei dabartinė valdybos
pirmininkė Kristina Marško. Susitikimą pradėjo ekonomikos fakulteto vadybininkė Santa Mirauskienė, pristatydaVPMF „Viko bankas“ pristatymas
ma Vilniaus kolegijos ekonomikos fakultetą. Vėliau žodis
buvo suteiktas Robertui Fedotovui. Jis pristatė bankininkystės studijų programą bei
supažindino susirinkusiuosius su „Viko bankas“ veikla ir pasiekimais. Po pristatymo
svečiams buvo atidarytos sąskaitos. Svečiai iš Ispanijos susidomėjo „Viko bankas“
dukterine įmone ,,Pinigų muziejus“ ir apžiūrėjo kupiūrų bei monetų kolekcijas. Taip
pat svečiai apsidžiaugė, pamatę Ispanijos senąją valiutą – pesetą. Delegacija iš
Ispanijos liko patenkinta šiltu studentų ir dėstytojų sutikimu.
VPMF „Viko bankas“ informacija
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