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KVIETIMAS Į NUOTOLINĘ IMITACINIŲ BENDROVIŲ MUGĘ 

 

Kviečiame registruotis į 24-ąją tarptautinę imitacinių bendrovių mugę. 

 

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 naujausias technologijas, kaip 

veikti socialiniai atsakingai, kaip įsitvirtinti globaliame tinkle. Tad kokius pokyčius IB veikloje numatote? 

Kaip jie paveiks siūlomą produktų (paslaugų) asortimentą, darbo organizavimą, visuomenės požiūrį? 

Kokius inovatyvius sprendimus siūlote 2030 m. perspektyvoje? 

 

Data: 2020 m. lapkričio 12 diena, ketvirtadienis. 

 

Prisijungimo būdai: 

ZOOM programa. Renginio atidarymas, uždarymas, viešos veiklos, IB radijo reklamos ir vaizdo 

pristatymai. Nuoroda bus paskelbta prieš renginį ir pasiekiama laisvai. 

Microsoft Teams programa. Nuorodos bus skirtos konkrečioms sesijoms pagal programą. Nuorodos 

bus išsiųstos prisiregistravusiųjų elektroniniais paštais iki lapkričio 9 dienos. Svarbu: būtina įsidiegti 

darbastalio versiją, o ne naudotis naršykle. 

 

Mugės programa: 

 

Laikas  

10:00 – 16:20 Nuoroda Nr. 1 ZOOM  

Moderatorius-renginio vedėjas  

9:50 – 10:00 prisijungimai prie programos 

10.00 – 10:10 Mugės atidarymas. 

10:10 – 11:40 Transliuojamos IB radijo reklamos, vaizdo pristatymai. 

11:40 – 12:20 Interaktyvi veikla dalyviams 

12:20 – 13:50 Transliuojamos IB radijo reklamos, vaizdo pristatymai. 

13.50 – 14:20 Interaktyvi veikla dalyviams 

14:20 – 13:50 Transliuojamos IB radijo reklamos, vaizdo pristatymai. 

15.50 – 16:20 Mugės dalyvių apdovanojimai 

 

1 Sesija (TEAMS) 

 

Laikas Veiklos 

10:10 – 11.40  

 

Nuoroda Nr. 2  

Moderatorius (bus 

patikslinta) 

Profesinės ir bendrojo 

lavinimo mokyklos. 

Nuoroda Nr. 3 

Moderatorius (bus 

patikslinta) 

Aukštosios mokyklos 

 

Nuoroda Nr. 4  

Moderatorius (bus 

patikslinta) 

 

 

Susitikimai ir prekyba su 

užsienio IB pagal iš 

anksto sudarytą ir 

dalyviams prieš renginį 

išsiųstą programą. 

Pagal iš anksto sudarytą programą vyks IB  

prisistatymai.  

Komisija vertina pagal  nominacijas, aprašytas vertinimo 

nuostatuose: 

• Verslo idėja 2030; 

• Gebėjimas reklamuoti; 
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• Gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti; 

• Geriausias/-ia vadybininkas/-ė. 

Laikas, skirtas vienai komandai – iki 10 minučių (6 – IB, 4 

– komisijai). 

 

 2 Sesija (TEAMS) 

 

12:20 – 13.50 Nuoroda Nr. 5  

Seminaras dalyviams 

imitacinių bendrovių 

vadovams ir 

praktikantams. 

Tema, lektoriai ir 

prisijungimo nuoroda bus 

patikslinta vėliau. 

Nuoroda Nr. 6 

Moderatorius (bus 

patikslinta) 

 

Verslo provokacija 

Renkami nugalėtojai už 

geriausią verslo 

provokacijos sprendimą. 

Nuoroda Nr. 4  

Susitikimai su 

užsieniečiais. 

 

Susitikimai ir prekyba su 

užsienio IB pagal iš 

anksto sudarytą ir 

dalyviams prieš renginį 

išsiųstą programą. 

 

3 Sesija 

 

14.20 – 15.50 

 

Prekybos valanda. 

IB gali laisvai komunikuoti, prekiauti per turimus kanalus 

(el. paštas, SKYPE, MSN ir pan.). Svarbu! Kataloguose 

nurodykite komunikacijos kanalus, kuriais prekiausite su 

kitomis IB. 

 

Sandorių ataskaitas pristatyti IB „VIKO BANKAS“ 

el.paštu: vpmfbankas@gmail.com mugės dieną. 

Ataskaitų formos bus išsiųstos užsiregistravusiems į 

mugę. Vertinamas sandorių skaičius. 

Nuoroda Nr. 4  

Susitikimai su 

užsieniečiais. 

 

Susitikimai ir prekyba su 

užsienio IB pagal iš 

anksto sudarytą ir 

dalyviams prieš renginį 

išsiųstą programą. 

 

Vertinimas: 

Iki 2020 m. lapkričio 2 d. Vilniaus kolegijos „Simulith“ centrui el. paštu simulith@gmail.com pateikti 

vertinimui: 

1. Produktų katalogą ar nuorodą į jį (privaloma visiems mugės dalyviams); 

2. Radijo reklamą (pasirenkama); 

3. Vaizdinį prisistatymą (pasirenkama). 

 

Mugės metu vertinama: 

1.Gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti; 

2. Gebėjimas reklamuoti; 

3. Gebėjimas geriausiai pateikti verslo idėją 2030; 

4. Daugiausia pardavimo sandorių sudariusi komanda. 

5. Geriausias vadybininkas/vadybininkė; 

6. Geriausias konkurso „Verslo provokacija“ sprendimas. 

 

Reikalavimai prisijungimui: 

• Stabilus interneto ryšys; 

• Web kamera ir mikrofonas; 

• Ekrane turi matytis dalyvio vardas, pavardė ir IB pavadinimas (pvz. Vardenis Pavardenis, 

Spindulys). 

mailto:simulith@gmail.com
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Dalyvių skaičius: siekiant suvienodinti dalyvių vertinimo sąlygas, vienos IB, dalyvaujančios mugėje, 

komandoje turi būti ne mažiau nei 3 ir ne daugiau nei 6 nariai (studentai ir mokiniai). Į kiekvieną sesijos 

veiklą (išskyrus seminarą) gali užsiregistruoti daugiausiai 2 praktikantai. 

 

Dalyvavimo mugėje mokestis su PVM (mokestis skirtas dalyvių apdovanojimams ir jų siuntimo 

paštu išlaidoms padengti):  

24,20 Eurų – MAXI paslaugų paketo turėtojams. 

36,30 Eurų – MIDI paslaugų paketo turėtojams. 

48,40  Eurų – MINI paslaugų paketo turėtojams. 

 

Dalyvio mokestį iki 2020 m. lapkričio 2 d. pervesti: 

Vilniaus kolegija. Įstaigos kodas 111965131, PVM mokėtojo kodas LT119651314 

AB SEB bankas, banko kodas 70440; 

a/s LT 76 70440 60001472160 

 

Apdovanojimai: 

Auksinių nominacijų nugalėtojams – nugalėtojų statulėlės, verslo dovanos ir diplomai. 

Sidabrinių nominacijų nugalėtojams – verslo dovanos ir diplomai. 

Bronzinių nominacijų nugalėtojams – verslo dovanos ir diplomai. 

Geriausi vadybininkai/-ės bus apdovanoti asmeniniais prizais ir diplomais. 

IB komandos, išrinktos nugalėtojais pagal papildomas nominacijas bus apdovanotos diplomais. 

 

Seminaras imitacinių bendrovių vadovams ir praktikantams. Vyks 3 sesijos metu. Seminaro tema 

bus patikslinta vėliau.   

 

Fotografavimas ir filmavimas. Renginio metu bus fotografuojama ir nuotraukos naudojamos 

informaciniais tikslais. 

 

Pridedama: 

Mugės dalyvio paraiška; 

Imitacinių bendrovių mugės „Verslo jungtys - raktas į sėkmę“ dalyvių vertinimo nuostatai. 

 

 

Mugės dalyviai registruojami iki 2020 m. spalio 14 d. 

 

 

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

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

 

Organizatoriai, rėmėjai ir partneriai: 

 

 

http://www.sl.viko.lt/
mailto:m.ignatonis@viko.lt

