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Kviečiame registruotis į 24-ąją tarptautinę imitacinių bendrovių mugę. 

 

Data: 2020 m. balandžio 2 diena. 

Vieta: Vilniaus kolegija, Aktų salė, Studentų g. 39A, Vilnius. 

Mugės organizatoriai: Vilniaus kolegija, Lietuvos imitacinių bendrovių asociacija „Liba“. 

 

Mugės šūkis: „Verslo jungtys - raktas į sėkmę“. 

Jau įpratome gyventi globalių procesų ir iššūkiu ritmu. Šiandien verslui tenka įveikti painius 

labirintus ir išspręsti sudėtingus galvosūkius: kaip užtikrinti darnią plėtrą, kaip įdarbinti nau-

jausias technologijas, kaip veikti socialiniai atsakingai, kaip įsitvirtinti globaliame tinkle. Tad 

kokius pokyčius IB veikloje numatote? Kaip jie paveiks siūlomą produktų (paslaugų) asorti-

mentą, darbo organizavimą, visuomenės požiūrį? Kokius inovatyvius sprendimus siūlote 

2030 m. perspektyvoje? 

Mugės dalyviai registruojami iki 2020 m. vasario 28 d. 

 

Mugės dalyvio paraišką ir kitą informaciją rasite interneto puslapyje www.sl.viko.lt.  

Iškilus klausimams rašykite el. paštu slinfo@viko.lt, skambinkite tel. (8 5) 219 1646. 

 

Organizatoriai, rėmėjai ir partneriai: 
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KONFERENCIJA-DISKUSIJA 

 

Kviečiame imitacinių bendrovių vadovus, mokytojus, dėstytojus ir, žinoma, 

mokinius bei studentus pratęsti šventes ir 2020 metų sausio 17 dieną daly-

vauti konferencijoje – diskusijoje „Strong Leadership – Sustainable Future“.  

 

Renginio metu bus pristatyta ES programos Erasmus+ projekto „FETLED“, patirtis ir rezultatai, apžvelgtos lyderio sa-

vybės įvairių tikslinių grupių atstovų akimis.  

Kur ir kada vyks? 

Data:       2020 m. sausio 17 d. 

Pradžia:  10.00 val. 

Vieta:      301 salė, III aukštas, Vilniaus kolegija, Saltoniškių g. 58, Vilnius. 

Trukmė:  3 val. 

 

Renginio programa čia: https://liba.lt/konferencija/ 

Registracija: https://forms.gle/2aZimHTLMDzYmY9a9. Registracijos anketų laukiame iki 2020 m. sausio 10 dienos. 

Vietų skaičius ribotas. 

Informacija el. paštu: asociacijaliba@gmail.com. 

 

 

RENGINIAI IMITACINIŲ BENDROVIŲ VADOVAMS 
 

2020 metų vasario 27 - 28 dienomis Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultete vyks seminaras imitacinių bendro-

vių vadovams kūrybiškumo tema, „Simulith“ tinklo IB vadovų ir Asociacijos „Liba“ narių susirinkimas. Susirinkime, pa-

gal gautus vertinimo rezultatus ir veiklos tobulinimo siūlymus bus pristatytos konkrečios tolesnės imitacinių bendrovių 

tinklo veiklos gairės ir balsuojama dėl svarbių klausimų, todėl vadovus labai kviečiame aktyviai dalyvauti. 

Išsami informacija ir registracija į renginį bus paskelbta kitose „Simulith“ žiniose.  

 

Vilniaus kolegijos „Simulith“ centro informacija 

 

 

IŠVYKA Į SVEIKATOS, GROŽIO IR SPA CENTRĄ 

 

Imitacinės bendrovės „SILUETAS“ darbuotojos, kosmetologijos studijų programos studentės 

šiandien lankėsi Sveikatos, grožio ir SPA centre „Tilia“, Utenoje. Susitikome su įmonės vadove 

Lolita Trinkūniene, kuri papasakojo apie savo idėją įkurti grožio centrą, kuriame teikiamos įvai-

rios grožio procedūros: nuo manikiūro iki gydomojo masažo.  Supratome, kad kurti savo verslą 

yra gana sudėtinga, nes reikia finansinių išteklių, didelės atsakomybės, žinių, išsilavinimo ir 

labai didelės motyvacijos. 

IB „SILUETAS“ Personalo skyriaus specialistės Emilija ir Kamilė 
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