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SIMULITH CENTRAS INFORMUOJA 

ĮTRAUKIANTIS VERSLO LABIRINTAS 
Kviečiame imitacinių bendrovių vadovus, mokymo institucijų dėstytojus ir darbuotojus į ren-
ginius Utenoje, imitacinių bendrovių vadovų pasitarimą ir asociacijos „Liba“ narių susirinki-
mą. 
Renginio data: 2017 m. lapkričio 13-14 d. 
Renginio vieta: Kūrybinių industrijų centras „ Taurapilis“ , Aušros g. 47, Utena 
Renginio programa skelbiama „Simulith“ centro interneto svetainėje www.sl.viko.lt. 
Registracija į renginius iki š.m. lapkričio 2 d.: https://goo.gl/4X31bY 
 
Kontaktinis asmuo: Rasa Bražulienė,  brazuliene@gmail.com. 
 
 
22-OJI TARPTAUTINĖ IMITACINIŲ BENDROVIŲ MUGĖ 
Renginio data: 2018 m. balandžio 25-26 dienomis. 
Renginio vieta: Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras, Taikos pr. 133. 
Mugės organizatoriai: Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras, Vilniaus 
kolegijos „Simulith“ centras, Lietuvos imitacinių bendrovių asociacija „Liba“. 

 

Daugiau informacijos laukite šių metų lapkričio mėnesį. 
 

 
PROJEKTINĖ VEIKLA 
„Simulith“ centro verslo konsultantas Marius Ignatonis š.m. spalio 25 - lapkričio 1 d. vyksta į 
Iskar (Ispanija) dalyvauti Erasmus+ programos projekto „The equation of the game for all“ 
renginiuose. 

 

SUSITIKIMAS EKONOMIKOS FAKULTETE 
2017 m. spalio 3 d. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fa-
kulteto IB „VIKO DRAUDA“ ir IB „VIKO BANKAS“     
priėmė IB „Vilionė“ studentus. Ši kelionių agentūra,  
įsikūrusi Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultete, 
susipažino su mūsų draudimo įmonės bei banko veikla. 
Įmonių darbuotojai pasidalino darbo imitacinėse bend-
rovėse patirtimi. IB „VIKO DRAUDA“ darbuotojai Marius 
Gaigalas ir Anastasija Stančik bei Andželika Michalo-
vskaja apdraudė svečius kelionių draudimu, o Auksė 
Lazauskaitė - nelaimingų atsitikimų draudimu. Taip pat 
studentai iš IB „Vilionė“ atsidarė banko sąskaitas IB 
„VIKO BANKAS“ bei atliko bankinius pavedimus už  
suteiktas draudimo paslaugas. 

Tikimės, kad ir toliau kartu sėkmingai mokysimės imi-
tuojant realių įmonių veiklą bei pritaikant teorines žinias 
praktiškai! 

IB „VIKO DRAUDA“ Marketingo specialistės Saulė Buožytė ir Agnietė Indriulytė 

 


