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KVIETIMAS Į IMITACINIŲ BENDROVIŲ MUGĘ 

 

Kviečiame registruotis į 22-ąją tarptautinę imitacinių bendrovių mugę. 

 

Data: 2018 m. balandžio 26 d. 

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“. 

Mugės tema ir šūkis:  Kad verslas „vežtų“, nebeužtenka vien įmonės generuojamo pelno. Lygiai tiek pat 

svarbu yra įmonės daromi teigiami pokyčiai visuomenėje. Tad šiemet kviečiame visas imitacines 

bendroves sujungti socialinių problemų sprendimą ir verslo „know-how“, kad pagerintume visų mūsų 

gyvenimus.  Pradėk pokyčius nuo savęs! 

 

Mugės programa: 

Balandžio 26 d., ketvirtadienis 

07.30 – 10.30  Stendų rengimas 

10.30 – 16.00  Imitacinių bendrovių mugė 

10.30 – 10.50  Atidarymo ceremonija 

11:00 – 11.30  Spaudos konferencija 

11.40 – 13.00 Edukacinė programa imitacinių bendrovių vadovams (informacija bus patikslinta 

vėliau) 

13.30 – 15.00  Seminaras socialinio verslo tema (informacija bus patikslinta vėliau) 

13.00 – 14.30 Žaidimas „Verslo labirintai“ imitacinių bendrovių praktikantams (informacija bus 

patikslinta vėliau) 

08.30 – 16.00  Nuotolinė prekyba su užsienio imitacinėmis bendrovėmis 

16.00 – 17.00  Mugės dalyvių apdovanojimai  
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Stendų įrengimas: stendai turi būti įrengti 2018 m. balandžio 26 d. nuo 7.30 iki 10.30 valandos.  

 

Dalyvių skaičius: siekiant suvienodinti dalyvių vertinimo sąlygas, vienos IB, dalyvaujančios mugėje, 

komandoje turi būti ne daugiau 6 narių (studentų ir mokinių). 

Mugės dalyvio paraiškoje parašu patvirtinama, kad komandoje bus ne daugiau 6 narių (studentų ir 

mokinių). 

 

Bazinė įranga ir paslaugos: plotis – 3000 mm, gylis – 1000 mm, aukštis – 2500 mm (skydai baltos 

spalvos, sudurti kas 1000 mm); stalas - 1 vnt., baltos spalvos, dydis – 700 mm x 700 mm, aukštis –750 

mm; dvi kėdės; elektros įvadas -1 vnt., apšvietimo lemputė - 1 vnt.; šiukšlių dėžė - 1 vnt.; trys sienelės 

uždaros, firmos pavadinimas virš stendo. Stendai bus iškloti kilimine danga. 

 

Dalyvavimo mugėje (bazinio stendo) kaina su PVM:  

36.30 Eurų – MAXI paslaugų paketo turėtojams. 

54.45 Eurai – MIDI paslaugų paketo turėtojams. 

72.60 Eurų – MINI paslaugų paketo turėtojams. 

 

Dalyvio mokestį iki 2018 m. kovo 12 d. pervesti: 

Vilniaus kolegija. Įstaigos kodas 111965131, PVM mokėtojo kodas LT119651314 

AB SEB bankas, banko kodas 70440; 

a/s LT 76 70440 60001472160 

Mokėjimo paskirtis: dalyvio mokestis 

 

Nakvynė. Iš tolimesnių vietovių atvykstantys dalyviai, pageidaujantys nakvynės, prašome kreiptis į 

organizatorius el. paštu. 

 

Jūs galite pristatyti savo imitacinę bendrovę, jos prekes ir paslaugas: 

 per mugės radiją (ne ilgesnį nei 20 sekundžių), 

 paruošę vaizdo prisistatymą (filmuota medžiaga ar pan., ne ilgesnį nei 1,5 minutės). 

 

Dalyviai, Mugės dalyvio paraiškoje pažymėję, jog paruoš mugės radijo reklamą ar/ir prisistatymą bei 

pageidaujantys, kad jų paruošta medžiaga būtų vertinama, ją el. paštu arba nuorodą į ją turi atsiųsti 

Vilniaus kolegijos „Simulith“ centrui adresu simulith@gmail.com iki 2018 m. balandžio 15 d. 

Laiku atsiųsti prisistatymai bus vertinami ir jei bus galimybė transliuojami mugės metu. Vėliau pristatyta 

mugės radijo reklama bus transliuojama mugės metu, tačiau nebus vertinama.  

 

Apdovanojimai:  

Auksinių nominacijų nugalėtojams – 150 eurų vertės dovanos 

Sidabrinių nominacijų nugalėtojams – 100 eurų vertės dovanos 

Bronzinių nominacijų nugalėtojams – 50 eurų vertės dovanos 

 

Žaidimas „Verslo labirintai“. Registracija bus vykdoma mugės vietoje. 
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Nuotolinė prekyba su užsienio dalyviais. Centro bibliotekos skaitykloje Lietuvos ir užsienio imitacinių 

bendrovių atstovai galės susisiekti Skype programa. Atsižvelgiant į pageidavusiųjų bendradarbiauti 

Lietuvos imitacinių bendrovių skaičių bus burtų keliu paskirstytos bendrovės, kurios bendraus 

tarpusavyje, susitikimo laikas, jums bus išsiųsti kontaktai, kad iš anksto galėtumėt susisiekti el. paštu ir 

susiderinti susitikimo tikslą, apsikeisti katalogais, pasirengti susitikimo darbotvarkę. Atsižvelgiant į 

pageidavimų skaičių bus nustatytas kiekvieno susitikimo laikas (apie 10 minučių). 

 

Edukacinė programa. Balandžio 26 d. imitacinių bendrovių vadovai, dėstytojai ir mokytojai bus pakviesti į 

edukacinę programą. Programa bus tikslinama. 

 

Maitinimas: pietūs mugės metu galimi Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro Taikos pr. 

133 valgykloje arba viešose maitinimo įstaigose netoli mugės vietos. 

 

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. 

 

Mugės dalyviai registruojami iki 2018 m. vasario 23 d. 

 

 

MUGĖS ORGANIZATORIAI IR PARTNERIAI                                                  

 

 

http://www.sl.viko.lt/
mailto:slinfo@viko.lt

