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VERSLO MISIJA Į SAUDO ARABIJĄ  

 
2015 m. vasario 15 - 16 dienomis organizuojama verslo misija Saudo Arabijoje. VšĮ „Versli Lietuva“ kartu 

su garbės konsulu Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz, VĮ „Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų 

rinkos reguliavimo agentūra“ bei Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kviečia į verslo 

renginius Džidoje (angl. Jeddah) Lietuvos konsulato atidarymo proga. Tai yra unikali galimybė užmegzti 

svarbius verslo kontaktus didžiausioje Arabijos pusiasalio valstybėje. Planuojama, jog verslo misija bus 

lydima Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus. 

Misijos iniciatorius, Lietuvos garbės konsulas Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz, yra žymus Saudo 

Arabijos verslininkas, vadovaujantis gamybos, prekybos ir viešbučių industrijų įmonėms, turintis 

didmeninės prekybos maisto produktais bazes. Jis yra garsių bei garbingų organizacijų Jungtinėje 

Karalystėje narys. Garbės konsulo tikslas verslo misijos metu - supažindinti Lietuvos delegacijos narius su 

įtakingais Saudo Arabijos verslo bei karališkosios šeimos atstovais, pristatyti šalies rinkos galimybes ir 

sustiprinti dvišalį bendradarbiavimą ekonomikos, prekybos bei  kultūros srityse, padėti verslininkams 

užmegzti tiesioginius kontaktus. 

Kviečiame Lietuvos įmones dalyvauti dviejų dienų renginiuose Džidoje, Saudo Arabijoje: Lietuvos verslo 

pristatymo renginyje, Lietuvos Respublikos konsulato atidaryme, įvairių industrijų įmonių vizituose ir 

kartu su Džidos prekybos ir pramonė s rūmais organizuojamame verslo kontaktų renginyje. 

Verslo kontaktų renginyje Lietuvos delegacijos nariai turės unikalią progą susitikti su potencialiais verslo 

partneriais: importuotojais, platintojais bei mažmenininkais.  

Visiems delegacijos nariams, vykstantiems į verslo misiją Saudo Arabijoje, vizos bus rengiamos 

organizuotai, bendradarbiaujant su LR užsienio reikalų ministerija. Dėl šios priežasties, kviečiame įmones 

registruotis į verslo misiją kuo skubiau. Registruotis kviečiamos maisto, aprangos ir tekstilės, prabangaus 

turizmo organizacinės, IT bei aukštųjų technologijų įmonės. 

 

 
Registracija 

ČIA 
 

PROGRAMA 

Vasario 15, 2015 
Lietuvos Respublikos Konsulato atidarymas, Lietuvos 

verslo pristatymo renginys 

Vasario 16, 2015 
Verslo kontaktų renginys Džidos prekybos ir pramonė s 

rūmuose, įmonių vizitai 
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