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Trečioji nacionalinė IB nuotolinė prekybos savaitė „Belaukiant Kalėdų“ 
 

 

Kviečiame visas IB dalyvauti trečiojoje nacionalinėje nuotolinėje savaitėje.  

 

Data ir laikas:  

Diena Data Trukmė 

Pirmoji diena 2021 m. gruodžio 13 d. 10:00 -11:30 

Antroji diena 2021 m. gruodžio 14 d. 10:00 -11:30 

Trečioji diena 2021 m. gruodžio 15 d. 10:00 -11:30 

Ketvirtoji diena 2021 m. gruodžio 16 d. 10:00 -11:30 

Penktoji diena 2021 m. gruodžio 17 d. 10:00 -11:30 

 

Naudojama platforma: TEAMS. Nuoroda prisijungimui bus atsiųsta el. paštu užsiregistravusiems. Jungtis 

bus galima likus 5 minutėms iki renginio. 

 

Užpildykite registracijos formą (nuoroda dokumento pabaigoje) iki 2021 m. gruodžio 6 dienos. 

 

Dalyviai bus vertinami „Simulith“ centro darbuotojų pagal 2 nominacijas ir šiuos vertinimo kriterijus: 

 

Nominacijos pavadinimas Vertinimo kriterijai Balai 

Geriausias katalogo 

pristatymas 

Informatyvumas. Kuo išsamesnė informacija 

apie produktus. 

2 

Originalumas. Įdomus, išskirtinis katalogo 

apipavidalinimas. 

3 

Naujoviškumas pateikime. Išradingas, 

inovatyvus pateikimas.  

3 

Aiški ir išbaigta struktūra. Aiškus, 

suprantamas produktų vaizdinis ir informacinis 

pateikimas. 

2 

Geriausia reklaminė Kalėdinė 

akcija 

Inovatyvūs sprendimai. Originalūs ir tvarūs 

sprendimai, susijusę su Šv. Kalėdomis. 

3 

Įtikinimas. Įtaigus balsas, įtikinama intonacija, 

pasitikėjimą keliantis kalbėtojas. 

2 

Kūrybiškumas. Kalėdinę nuotaiką atspindinti 

idėja ir jos pateikimas vartotojui. 

2 

Profesionalumas pristatant akciją. 

Gebėjimas profesionaliai ir argumentuotai 

pateikti idėjos inovatyvumą, atsakyti į 

potencialių klientų klausimus. 

3 
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Tai pat bus papildomai vertinama  daugiausia pardavimo sandorių sudariusi komanda per visą 2021 m 

gruodžio 13-17 d.d. laikotarpį. Bus išrinkta pagal Simu banko duomenis po renginio. 

SVARBU: mokėjimo paskirtyje užrašyti MUGĖS UŽSAKYMAS. 

Jei sekančią savaitę IB nedirba ir neatliks apmokėjimo operacijų per Simu banką, tuomet ši IB po 

rtenginio turi atsiųsti į Simulith centrą sandorių suvestinę, nurodant datą, kada šie sandoriai bus apmokėti. 

 

 

Prizai. Laimėtojai bus apdovanoti diplomais ir verslo dovanėlėmis, kurios bus išsiųstos paštu. 

 

„Simulith“ centras nugalėtojus skelbs pasibaigus renginiui su „Simulith“ žiniose ir informuos 

registracijoje nurodytu el. paštu. 

 

IB vadovai kviečiami dalyvauti kaip stebėtojai ir klausytojai. 

 

Renginių programa 

 

Renginio organizatorių įžanginis žodis.  

Dalyvaujančių IB atstovų ir jų katalogų bei 

reklaminių akcijų prisistatymai. 

(iki 5 min) 

Prekyba tarp IB ir su „Simulith“ centro 

darbuotojais 

Bus patikslinta pagal užsiregistravusių skaičių. 

Katalogus prašome atsiųsti „Simulith“ centrui el. 

paštu simulith@gmail.com dvi darbo dienas prieš 

jūsų pristatymą. 

 

 

Registruotis galite paspaudę šią nuorodą: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeH8WmTPmaYnpqUPqU-GgA8tJymBartAq1fJ-

w6bCvojrLNiA/viewform?usp=sf_link 

 

Tos pačios IB praktikantai gali dalyvauti visose nuotolinėse sesijose (visas 5 dienas). 

 

Bendraukime aktyviai ir saugiai! 

 

Jūsų „Simulith“ centro komanda 
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