ILX GROUP LTD PRISTATO NUOTOLINIO MOKYMOSI PROGRAMAS

2010 m. lapkričio 26 d. 10 val. Mokslo ir technologijų parke Technopolis lankysis Jungtinės
Karalystės įmonės ILX Group Ltd. atstovai. Įmonė teikia e-mokymo, tiesioginio mokymo ir
konsultavimo paslaugas Prince 2 (Projektų valdymas), ITIL (IT paslaugų valdymas), MoR (rizikos
valdymas) ir kitose mokymų srityse. Įmonės pranašumas yra sukurta „online“ mokymosi programa,
kuri turi labai daug galimybių, tačiau paprasta naudoti. Įmonės vykdomi mokymai yra akredituoti
atitinkamų Jungtinės Didžiosios Britanijos institucijų, o išlaikiusiems egzaminą yra suteikiamas
tarptautinis sertifikatas. Daugiau apie įmonę www.ilxgroup.com.

Kviečiame visus, kurie norėtų daugiau sužinoti ir susipažinti su Prince 2, ITIL, MoR ir kitus mokymus,
šių sertifikatų suteikiamomis galimybėmis bei susipažinti su įmonės teikiamomis paslaugomis.

Renginio dalyvių skaičius ribotas.
Norintys dalyvauti renginyje prašome registruotis el. paštu: aiste@ccbaltic.eu iki 2010 m. lapkričio
24 d. 16 val. Renginio vieta: Mokslo ir technologijų parkas TECHNOPOLIS, Europos pr. 121,
Kaunas Renginio laikas: 2010 m. lapkričio 26 d. 10 val.

Apie MTP Technopolis – www.technopolis.lt
Šiuo metu Kauno mokslo ir technologijų parke TECHNOPOLIS veikia 11 įmonių, vykdančių inovatyvią veiklą.
Įmonėms sudarytos galimybės vystytis, skatinant jų plėtrą, tarpusavio bendradarbiavimą, tęstines investicijas į
mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, inovacijas, jų kūrimą ir diegimą. Bendra MTP įsikūrusių įmonių
metinė apyvarta siekia 50 mln. Lt. Veikiančiose įmonėse yra sukurtos 54 darbo vietos. MTP Technopolis
įsikūrusios įmonės – UAB Microsoft inovacijų centras, UAB „Netman“, UAB Teltonika, UAB „Santaviltė“, UAB
„Agmis“, UAB „Aksonas“, UAB „Gigacor“, UAB „CCB“, UAB „Internet studio“, UAB „Pastatų sertifikavimo biuras“,
UAB „Madiks projektai“ stipriai įtakoja Kauno miesto plėtrą mokslo ir inovacijų kryptyse, aktyvina mokslo ir
verslo bendradarbiavimą Kauno regione.
Daugiau informacijos apie renginį gali suteikti:
UAB Cormack Consultancy Baltic LT projektų vadovė
Aistė Račkauskaitė
Mob. tel.: +370 686 01567
el. pašto adresas: aiste@ccbaltic.eu

MTP Technopolis projektų vadovas
Mindaugas Kučinovas
Mob. tel.: + 370 611 56 272
el. pašto adresas: mindaugas@technopolis.lt

