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„SIMULITH“ CENTRAS INFORMUOJA
Kviečiame imitacines bendroves registruotis į 21-ąją
tarptautinę imitacinių bendrovių mugę.
Dalyvio paraišką ir kitą informaciją rasite interneto
puslapyje www.sl.viko.lt.
Iškilus klausimams rašykite el.
skambinkite tel. (8 5) 219 1646.

paštu

slinfo@viko.lt,

Dalyviai registruojami iki 2017 m. vasario 20 d.

NACIONALINIS KONKURSAS
Lietuvoje jau beveik 25 metus sėkmingai veikia imitacinės bendrovės. Per šį laikotarpį „Simulith“ centro darbuotojai, imitacinių bendrovių vadovai, Asociacijos „Liba“ nariai parašė visą eilę knygų, straipsnių, dalinosi šio metodo teikiamais privalumais konferencijose, seminaruose, įvairiuose susitikimuose,
yra sukurti filmai, pristatantys koncepciją, renginius, taip pat filmai, kuriose imitacinių bendrovių praktikantai, mokiniai ir studentai, dalinasi mintimis apie imitacinių bendrovių pridėtinę vertę. Šiame greitai
besikeičiančiame pasaulyje labai vertinamos permainos ir naujas, kitoks požiūris į įprastus dalykus, todėl kilo idėja paskelbti konkursą, kuriame praktiką imitacinėse bendrovėse atliekantys ar jau atlikę asmenys, kviečiami sukurti trumpą vizualinį pristatymą, kuriame kitaip, naujai ir patraukliai pristatytų jų
teikiamą naudą.
Konkurso objektas: vizualinis pr istatymas (filmuota medžiaga, animacija ar pan.), pr istatantis
imitacinių bendrovių koncepciją, esmę ir jų teikiamą naudą.
Nugalėtojai bus apdovanojami diplomais ir piniginiais prizais:
1 vieta – 100 EUR
2 vieta – 50 EUR
3 vieta – 20 EUR
Informacija apie konkursą, dalyvavimo taisyklės ir paraiškos forma skelbiami interneto puslapyje
www.sl.viko.lt.

SEMINARAS IMITACINIŲ BENDROVIŲ VADOVAMS
2017 metų kovo 30-31 dienomis „Simulith“ centras pakvies IB vadovus iš mokymo institucijų, pasirinkusių MIDI ir MAXI paslaugų paketus į seminarą tema „Inovatyvūs mokymo metodai verslumo ugdyme“ ir į IB vadovų pasitarimą Kauno kolegijoje. Seminaro tikslas pasisemti pritaikomų imitacinių bendrovių veikloje mokymo metodų, naujų idėjų naujoms praktinėms užduotims sukurti, kurias naudojant
būtų ugdomas praktikantų kūrybiškumas, iniciatyvumas, problemų sprendimo įgūdžiai, viešo kalbėjimo
gebėjimai ir kitos verslumo kompetencijai svarbios savybės.
Pagrindinis seminaro lektorius Igoris Vasiliauskas. Kiti kviestiniai lektoriai dar derinami. Programa ir
registracija į seminarą bus paskelbta artimiausiu metu „Simulith“ žiniose ir interneto svetainėje
www.sl.viko.lt.
Saltoniškių g. 58-117,
Vilniaus kolegija

NAUJA IMITACINĖ BENDROVĖ

LT-08105 Vilnius

Informuojame, kad „Simulith“ tinkle š. m. vasario 1 d. įregistruota nauja imitacinė bendrovė „Mabikas“.
Ji įsikūrė Vilniaus kolegijos menų ir kūrybinių technologijų fakultete. Pagrindinė IB „Mabikas“ veikla sportinių, meninių, kūrybinių, poilsio, pramogų ir kitų renginių organizavimas. Taip pat įmonė vykdys
papildomas veiklas, tokias kaip fotografavimo paslaugos, maitinimo ir gėrimų teikimas, prekyba šventinės atributikos prekėmis ir kt. Šiuo metu kultūrinės veiklos vadybos pirmo kurso studentai bendrovėje
pradeda verslumo ugdymo praktiką ir žengia pirmuosius žingsnius kurdami įmonę, rengdami dokumentus, kurdami pirmąjį paslaugų katalogą ir greitu metu prisistatys Lietuvos imitacinių bendrovių tinklui.
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