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25-OJI TARPTAUTINĖ IB MUGĖ 

„ŽALIASIS KURSAS - RAKTAS Į SĖKMĘ“  

Pavasariškai gražią, 2022 metų gegužės 5 dieną, praūžė 25-oji tarptautinė imitacinių bendrovių mugė. 

12 Lietuvos ir užsienio šalių komandų po 3 metų pertraukos dalyvavo gyvame renginyje. Paraleliai vyko 

ir nuotolinis renginys – prekyba tarp Lietuvos ir užsienio imitacinių bendrovių – į kurį susirinko 11 ko-

mandų iš Danijos, Belgijos, Ispanijos. Pasinaudoję trečiąja dalyvavimo galimybe, dar 10 Lietuvos ir užsie-

nio komandos atsiuntė medžiagą vertinimui (savo produktų pristatymus, radijo reklamas, katalogus, 

pristatymų įrašus). 

Renginį vedė Gediminas Paulauskas, kuris mugės atidarymo ceremonijoje pakvietė tarti sveikinimo žodį 

Vilniaus kolegijos alumną Ričardą Rimkų, „Simulith“ centro vadovę Rimą Bačiulytę, o mugės uždarymo 

metu padėkos ir pozityvaus palinkėjimo žodžius tarė SWEDBANK konsultacijų centro kokybės vadovė 

Silvija Pivorienė bei asociacijos „Liba“ prezidentas Marius Ignatonis. 

Mugės metu IB komandų atstovai dalyvavo konkurse „Ateities verslo idėja“. Jame praktikantai turėjo 

pademonstruoti inovatyvias idėjas, kurias galima būtų realizuoti savo imitacinėje bendrovėje, diegiant 

žaliosios ekonomikos principus. Kitas konkursas - „Verslo provokacija“. Jam reikėjo pasiruošti iš anksto 

gavus probleminę verslo situaciją, kurios sprendimą studentai turėjo pristatyti vertinimo komisijai. 

Mugės dalyvius įrengtose darbo vietose ir konkursuose vertino verslininkų ir IB vadovų vertinimo komi-

sija: komisijos pirmininkė—SWEDBANK konsultacijų centro kokybės vadovė Silvija Pivorienė, Danske 

banko AML specialistė Almina Saibutytė, MB Skaitmeninio turto banko vadovas Kęstutis Rimas Vanagas, 

IĮ EXPO MARKETING vadovė ir savininkė Dovilė Vitkevičiūtė, IB „Vigora“ vadovė Ilona Kojelytė – Čepur-

nienė, IB „Biurometa“ vadovė Rasa Romerytė – Šereikienė, IB „Talija“  vadovė Vilija Mieliauskienė. Jų 

dėka buvo išrinkti nugalėtojai trijose pagrindinėse ir papildomose nominacijose. Nuotolinius dalyvius 

vertino asociacijos „LIBA“ deleguoti verslo ir švietimo atstovai. Dėkojame vertinimo komisijai už jų bend-

radarbiavimą, skelbiame ir sveikiname NUGALĖTOJUS: NOMINACIJŲ SUVESTINĖ. 
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