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Kurkime verslo
bendruomenę kartu!
Saulėtą gegužės 13 dienos popietę rūmuose šurmuliavo gausus būrys
Verslo informacinės popietės VIP dalyvių. Rūmų nariai – senbuviai,
naujokai, potencialūs nariai, socialiniai partneriai, Verslo moterų tinklo
atstovės, kviestiniai svečiai – visi draugiškai šnekučiavosi prie puodelio
kavos, sveiko maisto užkandžių ir gundančių skanėstų su medumi.
Popietėje susirinkusieji turėjo puikią galimybę praplėsti bendraminčių
ratą, pasidalinti gerąja patirtimi, išgirsti daug naudingos ir aktualios informacijos apie rūmų instrumentus verslui, kuriuos tikslingai naudojant, įmonės tampa stipresnės, konkurencingesnės, inovatyvesnės.
„Siekiame, kad mūsų renginiai taptų gražia tradicija, į kurią noriai ir
aktyviai savo indėlį neštų nariai, kurie ir taptų Kauno PPA rūmų
ambasadoriais“, – linkėjo rūmų generalinis direktorius dr. Vytautas
Šileikis.
UAB „Informacijos saugumo
agentūra“ direktorius
Šarūnas Grigaliūnas:
– Puikiai suprantu, kad Lietuvoje
neįgaliesiems laisvai judėti ir lankytis
įvairiuose renginiuose sąlygos nėra
sudarytos, todėl esu dėkingas Kauno
prekybos, pramonės ir amatų rūmų
darbuotojams, rūmų nariams už pagalbą patekti į patalpas. Rūmų
organizuota Verslo informacinė popietė man, kaip naujam nariui, buvo
labai naudingas, aktualus ir informatyvus renginys. Išgirdau daug
išsamios informacijos apie rūmų vykdomas veiklas, apie puikias
galimybes pasinaudoti rūmų turimais ryšiais ieškant partnerių
užsienyje, pristatant savo paslaugų ar produkto paketą, apie rūmuose
veikiantį Europos verslo ir inovacijų tinklą. Buvo smagu susipažinti su
nariais, išgirsti apie jų vykdomas veiklas, nors norėjosi šiek tiek
išsamesnio „BMG Consulting“ prezidento A. Bačiliūno pasakojimo
apie ES struktūrinių fondų finansavimo programas. Labai sudomino
tinklalapio www.uzus.lt įkūrėjo Eimanto Navikausko veikla, norėtųsi
ateityje apie sveiką maistą išgirsti ir daugiau informacijos. Manau, kad
tokie renginiai yra tikrai būtini ir naudingi visapusiškai.
UAB „Nolina“ projektų vadovė
Monika Kirvelaitienė:
– Verslo informacinė popietė – labai
aktualus ir naudingas renginys. Rūmų
darbuotojai suteikė daug naudingos
informacijos apie rūmų vykdomas
veiklas, organizuojamus įvairius
renginius, vykdomus įvairius projektus. Ačiū už šiltą renginį ir tikiuosi,
kad ateityje jų bus tik daugiau ir daugiau.
UAB „Metga Metal“ direktorė,
Kauno PPAR
tarybos narė Fausta Puzanovienė:
– Toks renginys yra naudingas informacine prasme ne tik potencialiems,
naujiems nariams, bet ir senbuviams: tai
priminimas, kokios dar yra neišnaudotos
galimybės, kurias siūlo rūmai, plėsti ir
gerinti savo veiklą, ieškant partnerių

užsienyje, kaip galima išsamiai pristatyti savo produkciją. Sveikintina
programa „Narys–nariui“, kuri skatina narius naudotis vienas kito
teikiamomis paslaugomis, gaminiais bei žiniomis. Linkiu, kad tokie
rūmų renginiai sutrauktų kuo daugiau potencialių narių.
Kauno darbo biržos Personalo ir bendrųjų reikalų
skyriaus vedėja Živilė Stankevičiūtė:
Aš asmeniškai, sudalyvavusi Verslo informacinėje popietėje, sužinojau
labai daug apie Kauno PPA rūmus, apie Europos verslo ir inovacijų
tinklą, apie rūmų turimas naudingas duomenų bazes. Rūmų veikla
atsiskleidė visapusiškomis plotmėmis: bendradarbiavimas su
valdiškomis institucijomis, su užsienio partneriais, glaudūs ryšiai su
verslo bendruomene. Labai patiko „Vaičiulis Human Recources
Consulting“ konsultanto Neriaus Juzumo temos pristatymas. Tad tokie
renginiai tikrai atskleidžia rūmų sveikintiną ir naudingą veiklą.

Algimantas Astrauskas, firmos „Pirmas
žingsnis“ savininkas

Živilė Stankevičiūtė,
Kauno darbo biržos atstovė

UAB SDG atstovė
Gailutė Laškovienė

Darius Igaris,
UAB „Geralda decor“ vadovas

Rūmų bendruomenė sveikino ir
savo aktyviausius narius bei socialinius partnerius, kurie savo
kūrybiškumu, idėjų gausa dalinasi dalyvaudami rūmų veikloje
bei projektuose. Šypsenos, draugiški plojimai bei padėkos
diplomai buvo įteikti Kauno darbo biržai, UAB SDG, UAB
Vida Grinienė,
„Skubios siuntos“, A. Astrausko
UAB „Skubios siuntos“ atstovė
firmai „Pirmas žingsnis“, UAB
„Geralda Decor“. Pastarosios bendrovės vadovas Darius Igaris taip pat
neliko skolingas ir rūmams atminimui įteikė įspūdingo dydžio rankų
darbo žvakę.
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Europos diena ir
Vokietijos verslininkai
Kaune Gegužės 22 d.
Kaune organizuoja Vokietijos ir Lietuvos įmonių susitikimus. Verslo
partnerių ieško šios įmonės:
1. Kulmbacher Spinnerei GmbH (www.kuspi.de). Gamina
natūralių pluoštų, sintetinius, maišytus siūlus, siūlus su sidabro ir kitais
priedais automobilių pramonei, apsauginiams bei kitiems drabužiams,
kojinėms, patalynei ir kitiems gaminiams. Ieško kontaktų su audimo,
mezgimo bei siūlais prekiaujančiomis įmonėmis.
2. Lauterbach-Kießling GmbH (www.lauterbach-kiessling.de).
Gamina biologinius nedidelio galingumo, veikiančius be papildomo
energijos šaltinio, nutekamojo vandens valymo įrenginius, skirtus
namams nuo 4 iki 100 gyventojų; nutekamojo vandens valymo
įrenginius su papildomu oro tiekimu bei fosfatų pašalinimu; lietaus
vandens surinkimo, išvalymo ir panaudojimo buityje įrenginius. Ieško
kontaktų su valymo įrenginius montuojančiomis ir parduodančiomis
įmonėmis, betoninių rezervuarų gamintojais.
3. RVN Textilrecycling GmbH (www.rvn-textilrecycling.de). Įmonė
surenka, rūšiuoja bei perdirba įvairias tekstilės atliekas. Ieško kontaktų
su tekstilės atliekų tiekėjais, izoliacinių bei neaustinių medžiagų
gamintojais, tekstilės tyrimo institutais bei įmonėmis, kuriančiomis
naujas medžiagas iš tekstilės atliekų.
4. SW color Lackfabrik GmbH (www.swcolor.de). Gamina
pramoninius dažus metalo ir plastiko bei stiklo pluošto gaminių
gamintojams (mašinų gamybai, televizorių ir kitų buitinių prietaisų,
įvairių indų, rezervuarų gamybai). Ieško kontaktų su tiesioginiais
vartotojais bei importuotojais.
Susitikimai vyks Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų seminarų
salėje (K. Donelaičio g. 8, Kaunas). Pradžia 9:00 val. Į susitikimus
prašome registruotis iki gegužės 18 dienos elektroniniu paštu
cylikas@chamber.lt arba telefonu (8~37) 20 14 91. Daugiau
informacijos Jums suteiks tarptautinių ryšių vadybininkas Edmundas
Cylikas.

Kauno ir Bayreuth prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovai aptarė gegužės
22 dienos Vokietijos ir Lietuvos įmonių susitikimų detales.

Gegužės 7–8 dienomis Bayreuth mieste (Vokietija) vyko Europos dienų ir verslo kontaktų renginiai. Konferencijoje „Drauge Europoje“
dalyvavo įmonių, prekybos ir pramonės rūmų, ambasadų, Europos verslo ir inovacijų tinklo (Enterprise Europe Network) ir kitų
organizacijų atstovai iš Vokietijos, Lietuvos, Lenkijos, Čekijos,
Slovakijos, Rumunijos, Austrijos. Konferencijos dalyviams buvo pristatytos verslo plėtros ir investicijų galimybės šiose valstybėse.
Gegužės 8 dieną vyko įmonių susitikimai bei Naujų medžiagų ir technologijų kūrimo centro pristatymas. Europos dienų renginiuose dalyvavusios įmonės turėjo puikią galimybę užmegzti naujus kontaktus
ir susipažinti su verslo plėtros galimybėmis įvairiuose Europos
regionuose. Gegužės 22 dieną Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmai bei Oberfranken Bayreuth prekybos ir pramonės rūmai bei
Europos verslo ir inovacijų tinklas (Enterprise Europe Network)

Kaune viešėjo Nyderlandų
„Nordconnect Trial“ ralio dalyviai
MK III“, kurį gaminant sunaudota daug polistereno. Ekologija – dar
vienas ralio tikslų, todėl dešimt automobilių naudojo biodegalus.
Vienybės aikštėje susirinko gausus būrys smalsuolių, ralio dalyvius
pasveikino miesto meras Andrius Kupčinskas, tautiečiams žodį tarė
Nyderlandų ambasadorė Annemieke Ruigrok.
Beveik visi ralio dalyviai į žygį leidosi ne tik pasivažinėti, bet ir
užmegzti verslo ryšius.
Vakare svečiai susitiko su Kauno verslo bendruomenės atstovais. Verslo
projektų idėjos užsimezgė vakaro programoje, kai prie bendro stalo
susėdo miesto savivaldybės, Kauno pramonės, prekybos ir amatų rūmų,
Nyderlandų ambasados, Žemės ūkio ministerijos, Kauno technologijos
universiteto, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, Lietuvos logistikos
asociacijos ir kitų verslo organizacijų atstovai.
Svečius ypač sudomino Kauno pramonės, prekybos ir amatų rūmų
generalinio direktoriaus dr. Vytauto Šileikio pranešimas apie Lietuvos
ekonomikos perspektyvą bei verslo galimybes Kaune.
Iš Kauno ralio dalyviai pasuko Latvijos link, vėliau – į Švediją ir per
Vokietiją sugrįžo namo į Nyderlandus, kupini įspūdžių, šiltų
prisiminimų ir naujų verslo idėjų. Daugelis į Kauną planuoja sugrįžti ne
kaip ralio dalyviai, o kaip verslo partneriai.

Finišo tiesioji.
Svečius pasitinka
Kauno miesto meras
A. Kupčinskas.

Netradicinio Nyderlandų „Nordconnect Trial“ ralio 33 ekipažų
dalyviai, tris dienas keliavę Vokietijos ir Lenkijos keliais, trumpai
pailsėti sustojo Kaune. Gegužės 5 dienos pavakarę virtinė automobilių
finišavo Vienybės aikštėje.
Iš 33 automobilių tik 8 šiuolaikiški ir modernūs, 15 pagamintų iki
1977-ųjų, o kiti dar senesni. Seniausi – 1960 m. „Volvo P 544“, 1965-ųjų
„Jaguar S Type“, „Volvo 120 Amazone“ ir įspūdingas „Jensen CV8 _
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Susitiko projekto
„Moterų verslumas
Europos Sąjungoje“ dalyviai
pagrindinių Rūmų uždavinių – šiems procesams pritaikyti vietinę verslo
praktiką, konferencijose, seminaruose, apvaliojo stalo diskusijose ir
rudens stovykloje įgytas teorines ir praktines žinias bei patirtį. Lyčių
stereotipai vis dar gyvi, išstumti juos nėra paprasta. Todėl vykdant
projektą siekiama padrąsinti, skatinti ir plėsti moterų verslumą, įtraukti
ir aktyvias moteris, dar tik puoselėjančias viltį stoti prie verslo įmonės
vairo, ir jau sėkmingai dirbančias įvairiose verslo srityse.
2009 metų balandžio 29–30 dienomis Kaune įvyko trečiasis konsorciumo partnerių susitikimas. Jame Lietuvos, Prancūzijos ir Didžiosios
Britanijos verslininkės, aukštųjų mokyklų vadovės, prekybos ir
pramonės rūmų bei Verslo moterų tinklo atstovės dalijosi naudinga
patirtimi ir pasiekimais verslo naujovių ir kūrybiškumo srityse,
diskutavo šeimos, karjeros ir asmeninio gyvenimo suderinamumo
klausimais, darnios plėtros temomis. Susitikime aktyviai dalyvavo
Rūmų nariai bei socialiniai partneriai. Inovacinius, sveikatinimo linijos
produktus pristatė A. Astrausko firmos „Pirmas žingsnis“ tiekimo ir
prekybos padalinio vadovė Ramunė Aleknienė. Originaliais praktiniais
pavyzdžiais, skatinančiais darbuotojų kūrybiškumą ir atvirą požiūrį į
naujoves, pasidalino UAB SDG projektų vadovė Rūta Jasienė ir
vadybos sistemų departamento vadovė Vitalija Benderskienė. UAB
„Skubios siuntos–UPS“ personalo vadovė Vida Grinienė papasakojo
atlygio sistemos UPS sėkmės istoriją, pasidalino socialinės
atsakomybės puoselėjimo įmonėje gerąja patirtimi. Živilė
Stankevičiūtė, Kauno darbo biržos Personalo ir bendrųjų reikalų
skyriaus vedėja, apžvelgė moterų užimtumo situaciją Kaune, pristatė
Kauno darbo biržos moterų užimtumo skatinimo iniciatyvas.
Projekto partneriai susipažino ir su Kauno kultūriniu gyvenimu, grožėjosi senąja miesto architektūra.

Projekto partneriai. Trumpa saulėta pertraukėlė.

Kauno PPA rūmai kartu su partneriais iš Didžiosios Britanijos ir
Prancūzijos dalyvauja Erasmus programos projekte „Moterų verslumas
Europos Sąjungoje“ (angl. Women‘s entrepreneurship in the European
Union) (2008–2010 m.). Projekte, kurį iš dalies finansuoja ES, aktyviai
dalyvauja ne tik minėtų šalių akademinių sluoksnių, prekybos rūmų
atstovės, bet ir moterys verslininkės, atstovaujančios pačioms
įvairiausioms veiklos sritims.
Šis konsorciumo projektas, skatinantis lyčių pusiausvyrą, yra ir atsakas
į nuolatinį lyčių skirtumų pozicionavimą verslumo procese.
Projekto tikslas – įnešti savo indėlį rengiant ir leidžiant mokomąją,
metodinę, informacinę literatūrą ir kitą medžiagą, inicijuojant mokymo
medžiagos, priemonių ir metodų tobulinimą nacionaliniu lygiu. Vienas

ANONSAI
Rūmuose lankėsi
Lenkijos ambasados Susitikime prie
atstovai
šachmatų lentos!
Š. m. gegužės 30 d. startuoja Kauno verslo organizacijų šachmatų
čempionatas. Varžybas organizuoja Kauno prekybos, pramonės ir
amatų rūmai. Rengia – Kauno šachmatų federacija.
Šachmatai – intelektualus žaidimas, o žaidimų lenta – tai tarsi
įsivaizduojamas kovos laukas. Norint pasiekti žaidimo tikslą, reikia
pasitelkti ne tik strategini mąstymą, visapusišką susikaupimą ir taktikos
žingsnių planavimą, bet ir lakią vaizduotę. Tad kviečiame įmones
suburti savo strategų ir taktikų komandas ir užkariauti jei ne rinką, tai
bent šachmatų deivės Kaisės palankumą!

Aptarti rudens veiklos planai.

Š. m. gegužės 11 dieną Kauno PPA rūmuose lankėsi Lenkijos
ambasados Prekybos ir investicijų skyriaus patarėjas vadovas Janas
Puchalskis bei Antonis Žakevičius, atsakingas už eksportą. Svečius
prėmė Kauno PPA rūmų generalinis direktorius Vytautas Šileikis bei
tarptautinių ryšių informacijos vadybininkė Rita Baidokaitė.
Susitikimo metu aptarta bendradarbiavimo galimybių plėtra.
Pašnekovai buvo vieningos nuomonės, jog būtina ieškoti būdų, kaip
užmegzti artimesnius kontaktus su Lenkijos regionais ir miestais,
skatinti Lenkijos suinteresuotųjų įmonių investicijas į Kauną
informacinių technologijų, mokslo tiriamųjų darbų ir inovacijų srityse.

Lai šachmatų kovos lauke verda ne tik aistros, bet ir mezgasi konstruktyvus dialogas, draugiški verslo bendruomenės santykiai, plečiasi
bendraminčių ratas, gimsta naujos verslo idėjos.
Registruotis prašome iki 2009-05-29
el. paštu henrikas.asauskas@info.lt arba tel. 8 616 29 246.
Daugiau informacijos rasite Rūmų svetainėje
http://www.chamber.lt/index.php?nid=522.

3

| Nr. 524

Anonsai

1. Pasiūlymai verslui nuo 2009-05-06 iki
2009-05-20. Užsienio įmonių bendradarbiavimo pasiūlymai yra skelbiami rūmų
interneto svetainėje
http://www.chamber.lt/index.php?tid=t111
2. Europos verslo ir inovacijų tinklo žinios.
Kviečiame skaityti Europos verslo ir inovacijų tinklo (Enterprise Europe Network)
žinias Nr. 9, 2009-05-20. Žinias Jums siunčiame elektroniniu paštu, nurodytu nario anketoje,
jei pageidaujate gauti šias žinias keliais
el. pašto adresais, prašome informuoti
el. paštu daiva.vysniauskiene@chamber.lt
3. Gegužės 28 d. nuo 9 iki 13 val. Kauno
prekybos, pramonės ir amatų rūmų seminarų
salėje, K. Donelaičio g. 8, Kaune, vyks seminaras „Darbo su piktybiškais skolininkais
ypatumai“. Seminaras skirtas įmonių darbuotojams bei verslininkams. Seminarą ves

ir į klausimus atsakys lektorius Eugenijus Kveraga. Dalyviams bus
išduoti pažymėjimai ir pateikta metodinė medžiaga. Seminaro kaina Kauno
PPAR nariams 120 Lt, kitiems seminaro klausytojams – 160 Lt. Apie
dalyvavimą seminare prašome pranešti Verslo plėtros skyriaus
vadybininkei Aurelijai Meskienei, tel. (8~37) 32 43 72, el. paštu
aurelija.meskiene@chambers.lt
4. Birželio 9 d., nuo 10 iki 13 val., Kauno PPA rūmų seminarų salėje,
K. Donelaičio g. 8, Kaune, vyks prekių ženklinimo brūkšniniais kodais
kokybės ir konsultacijų diena. Seminaro-konsultacijos metu bus
pristatomi GS1 asociacijos nariai, teisės ir pareigos, GS1 sistemos
sudėtinės dalys ir jų taikymo šalyje plėtra bei naujos galimybės, ženklinimo
brūkšniais kodais kokybė, prekių registravimo procedūra. Bus teikiamos
konsultacijos prekių numeravimo ir ženklinimo brūkšniniais kodais
klausimais, tikrinama atsineštų etikečių ir pakuočių ženklinimo kokybė.
Seminarą ves ir į klausimus atsakys GS1 asociacijos atstovas Vytautas
Juškaitis. Daugiau informacijos apie dalyvavimą ir registravimą
suteiks Jolanta Dominauskienė, tel. (8~37) 22 92 12, el. paštu
jolanta.dominauskiene@chambers.lt

VIZITINĖ KORTELĖ
UAB „Aveplast“ savo
veiklą pradėjo 1995 metais. Šiuo metu įmonėje
dirba daugiau nei 200
darbuotojų. UAB „Aveplast“ yra viena iš nedaugelio langus gaminančių įmonių, galinčių pasiūlyti aukščiausios kokybės plastikinius ir aliumininius langus, duris, fasadus bei oranžerijas.
Eksportas. UAB „Aveplast“ eksporto padalinys
buvo įkurtas 2005 metų pabaigoje. Nuo to laiko
įmonė savo produkciją eksportavo į šias Europos
šalis: Prancūziją, Daniją, Norvegiją, Švediją, Airiją,
Vokietiją, Vengriją, Latviją, Kazachstaną bei
Islandiją. Iki šiol aliuminio konstrukcijų pardavimai
sudarė apie 46 proc., o plastikinių konstrukcijų –
apie 52 proc. viso eksporto.

Gamyba. UAB „Aveplast“ priklauso viena
moderniausių langų gamyklų Lietuvoje, kuri
įsikūrusi Kauno rajone, Neveronyse, didesnėje nei
35 000 m² teritorijoje. Čia įsteigtas ir įmonės
logistikos centras, kur dėl geros geografinės
padėties produkcija tiekiama ne tik Lietuvos, bet ir
užsienio klientams. Siekiant praplėsti ir optimizuoti
gamybos pajėgumus, 2008 metais UAB „Aveplast“
atnaujino įrangą, tai padėjo rinkoje išsilaikyti tarp
lyderiaujančių gamintojų.
Plastiko produkcija. UAB „Aveplast“ yra „TIKS
langai“ prekinio ženklo savininkė, kuris jau pelnė
pripažinimą Lietuvoje. „TIKS langai“ gamina ir
prekiauja beveik dešimties skirtingų modelių
plastikiniais langais, kuriuos UAB „Aveplast“
gamina iš vokiečių firmos „Brugmann“ profilių.
Optimizavus gamybą, per dieną „TIKS langai“
pagamina apie 400 langų. Turėdama tokius

gamybinius pajėgumus, įmonė gali priimti ypač
skubius užsakymus.
Aliuminio konstrukcijos. Ateityje neįmanoma
įsivaizduoti kokios nors konstrukcijos be aliuminio,
todėl visos senos konstrukcijų sistemos yra
atnaujinamos ar perkuriamos. UAB „Aveplast“
bendradarbiavimas su pasaulyje pirmaujančiomis
kompanijomis „Reynaers“ ir „Pilkington“ sudaro
sąlygas užtikrinti profesionalų visų konstrukcijų
projektavimą, gamybą ir valdymą. UAB „Aveplast“
projektų inžinieriai yra visuomet pasirengę
pasidalinti patirtimi ir padėti kiekviename pastato
realizacijos etape, pradedant nuo projekto galutinio
sprendimo paruošimo, iki formų ir spalvų parinkimo
bei patvarumo skaičiavimų. Įgyto užsakovų
pasitikėjimo dėka UAB „Aveplast“ sukonstravo
daugelio pastatų fasadus, kurie tapo jų įvaizdžio
dalimi.

Daugiau informacijos ieškokite www.aveplast.lt

REKLAMA

„VIA Baltica“
restoranas-motelis

UAB ,,Baltic business
corporation“

Pagrindinės įmonės veiklos sritys:
prekyba nauja ir naudota žemės ūkio technika:
grūdų džiovyklos (mobiliosios ir stacionarios),
grūdų rezervuarai / bokštai, drėgnomačiai,
srutvežiai, mėšlo kratytuvai, srutų siurbimo bokštai, pompos, maišytuvai,
mėšlo šalinimo įranga,
javų kombainai, plūgai, šienapjovės;
statome gelžbetoninius srutų rezervuarus, kuriame projektus, atliekame statybos
ir rekonstrukcijos darbus, techninę priežiūrą, aptarnavimą ir remontą;
didmeninė ir mažmeninė prekyba vynais (ispaniškais, portugališkais,
prancūziškais, iš JAV ir kitų šalių). Mūsų vynas „Aventino Roble 2006 DO
Ispanija“ laimėjo pirmąją vietą 2008 TOP 20 (www.vynai.com);
teisinės paslaugos: teisininkų konsultacijos, sutarčių su užsienio partneriais
sudarymas ir dokumentų tvarkymas, teismo dokumentų rengimas;
buhalterinės apskaitos paslaugos: vienkartinis apleistos įmonės dokumentacijos
sutvarkymas, nuolatinė buhalterinė apskaita;
verslo plėtra Ukrainoje;
konsultacijos nekilnojamojo turto klausimais;
kitos paslaugos.

Kovo mėnesį šalia greitkelio Vilnius–Klaipėda, 105-ajame kilometre,
duris atvėrė naujas ir šiuolaikiškas motelis-restoranas „Via Baltica“.
Norinčiųjų čia surengti pobūvį, šeimos šventę, kompanijų vakarėlius ar
verslo susitikimus paslaugoms – erdvi automobilių stovėjimo aikštelė,
pokylių salė, geras aptarnavimas, dviejų skirtingų stilių konferencijų salės,
programa pagal pageidavimą, įvairūs ir išskirtiniai europietiškos virtuvės
patiekalai, kuriuos pakvies paragauti auksinė šefė Rasa Kibildytė.
Motelio-restorano „Via Baltica“ svečiai gali puikiai praleisti laiką jaukiuose
dviviečiuose ir vienviečiuose kambariuose, pasilepinti kvapnioje pirtyje,
atsipalaiduoti gaivinančiame baseine. O mėgstantiesiems išskirtinumą „Via
Baltica“ pasiūlys prabangius apartamentus.
Pirmajame restorano aukšte veikia greito maisto linija – skubančiųjų ir
planuojančiųjų savo laiką čia visuomet laukia šiltas, skanus ir įvairus
maistas. Virtuvės personalas pasirūpins maisto atsargomis Jūsų tolesnei
kelionei.
Norintieji ramaus, išskirtinio vakaro ir ypatingai paruoštų patiekalų ar
taurės vyno kviečiami į jaukaus interjero antrąjį restorano aukštą.
Didelėje terasoje trečiajame aukšte vasarą kiekvienas gali mėgautis šiltais
ir ilgais vakarais, nuostabaus skonio barmenų ruošiamais kokteiliais bei
kepsniais ant žarijų.
Tad maloniai kviečiame apsilankyti motelyje-restorane „Via Baltica“, o
personalas pasirūpins, kad Jūsų viešnagė paliktų neišdildomų įspūdžių ir
gerų prisiminimų!

Mus rasite:

Mus rasite:

Narėpų k., Karmėlavos sen., Kauno r., LT-54085.
Tel. / faks. (8 ~ 37) 43 26 16.
Mob. tel.: 8 674 78 078, 8 677 88 972, 8 603 03 158.
El. paštas info@baltic-business.eu
Interneto svetainė www.baltic-business.eu

Greitkelio Vilnius–Klaipėda 105-asis km (įvažiavimas šalia „Lukoil“). Tel.
(8 ~ 37) 53 74 20, mob. tel. 8 699 85 870.
Dėmesio! Specialus pasiūlymas Rūmų nariams – 10 % nuolaida visoms
motelio-restorano taikomoms paslaugoms (išskyrus dienos pietus).
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Dizainas ir spauda „Indigo Print“

Tai jauna, bet labai perspektyvi, įvairiapusišką veiklą vykdanti ir sparčiai auganti įmonė. Galime didžiuotis aukšta teikiamų
paslaugų gausa ir kokybe bei verslo partnerių patikimumu.

