
      

 
 

Gerbiami verslininkai, 
 

Kviečiame inovatyvių smulkių ir vidutinių įmonių vadovus, komercijos vadovus bei verslo plėtros 

vadovus, eksporto bei pardavimų vadovus ir vadybininkus dalyvauti Mokslo ir technologijų parko 

„Technopolis“ organizuojamose kompleksinėse konsultacijose, siekiant skatinti eksportą ir vystyti naujų 

produktų rinkodarą. Tai ES Regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojamas projektas, skirtas įmonėms, 

investavusioms ar ketinančioms investuoti į inovacijas, mokslinius tyrimus ir/ar technologinės plėtros 

veiklas ar vykdyti MTTP projektus.  
 

Kompleksinių konsultacijų programa susideda iš keturių grupinių susitikimų, kurių tikslas - 

eksporto įgūdžių tobulinimas ir įmonės eksporto strategijos ruošimas ir įgyvendinimas, siekiant 

padidinti įmonių konkurencingumą ir eksporto apimtis užsienio rinkose.  

Po kiekvienos grupinės kompleksinės konsultacijos dalyviai ruoš praktinį eksporto žingsnių 

įgyvendinimą, kurio metu atliks savo įmonės eksporto auditą, nustatys eksporto rinkas, o paskutinio 

susitikimo metu dalyviai pristatys parengtus savo įmonės struktūrizuotus strateginius eksporto planus į 

pasirinktą šalį. Kiekvienas planas bus aptariamas, vertinamas ir pateikiami pastebėjimai bei pasiūlymai, 

ką reikia tobulinti. 
 

Kompleksinių konsultacijų trukmė – 32 akademinės valandos: 4 konsultacijos po 8 valandas. 

Kompleksinių konsultacijų turinys – ⅓ teorinio pobūdžio konsultavimas, ⅔ prak6nio pobūdžio 

konsultavimas.  

Kompleksinių konsultacijų kaina – 96,21 LTL + PVM už vieną konsultaciją.  

Kompleksinių konsultacijų data – lapkričio 15 d., 22 d., 29 d. ir gruodžio 11 d. 

Kompleksinių konsultacijų vieta – Kaunas, VšĮ „Technopolis“, Europos pr. 121 

Kompleksinių konsultacijų lektorė – Laura Mažintė - eksporto, kategorijų bei asortimento 

valdymo konsultantė, sukaupusi daugiau nei 7 metų prekybos marketingo, kainodaros, prekių ženklų 

valdymo patirtį ne tik didžiausiose Lietuvos įmonėse, bet ir tarptautinėse kompanijose. 
  

Papildomų kompleksinių konsultacijų paslaugos: 
 

Finansinių šaltinių pritraukimo konsultacija – nemokama, iš anksto susitarus.  

Projektų paraiškų rengimo konsultacija – nemokama, iš anksto susitarus. 

Konferencijų salių nuomai – 30% nuolaida sudarius bendradarbiavimo sutartį.  

Reklaminės medžiagos sklaida – nemokama. Į sklaidos paslaugą įeina: partnerių paieška 

pasitelkiant turimus Mokslo ir technologijų parkas „Technopolis“ kontaktus, informacijos viešinimas 

internetiniame puslapyje.  
 

Papildomos paslaugos siūlomos visus metus įmonėms, dalyvavusioms visose kompleksinių 

konsultacijų užsiėmimuose.  
 

Registracija priimama el. paštu info@technopolis.lt  

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į VšĮ „Technopolis“ projektų koordinatorių Arūną 

Junevičių telefonu +370 687 24455 arba el. paštu arunas@investin.lt 


