VERSLO PLĖTRA BALKANŲ ŠALYSE
IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS
TEMA

2016 m. lapkričio 30d.
KTU III-ieji rūmai, 602 salė (Laisvės alėja 13, Kaunas)

Tai jau 5-asis AIESEC Lietuva organizuojamas renginys apie verslo plėtrą . Šiame bus kalbama
apie verslo plėtrą į Balkanų šalis. Renginių ciklo metu pranešėjai iš įvairių įmonių, organizacijų, asociacijų dalinsis informacija apie verslo plėtrą, patirtimi ir praktiniais patarimais.
„Verslo plėtra Balkanų šalyse – iššūkiai ir galimybės“, atskleis plėtros į Balkanų šalis ypatumus.
Verslo plėtros ypatumai Balkanų šalyse.
Ar Balkanų šalys – patraukli vieta Lietuvos įmonių eksportui?
Kokie sunkumai kyla braunantis į Balkanų šalis ir kaip juos spręsti?
Atsakymus į šiuos bei kitus klausimus bus galima išgirsti renginio metu.

NAUDA
Renginio metu turėsite galimybę išgirsti atsakymus į rūpimus klausimus, gauti įvairių praktinių patarimų.
Be to, susitiksite su žmonėmis, jau įžengusiais į Balkanų šalis, turėsite galimybę pabendrauti
ir susipažinti su asmenimis, besidominčiais Balkanų šalių rinka, galimybę pasidalinti bei
užmegzti naujų kontaktų.

PAPILDOMA INFORMACIJA
Dalyvavimas renginyje - nemokamas
Registracija būtina. Registracijos pabaiga: lapkričio 29 d.
Nuoroda: https://goo.gl/Gifn9g

PROGRAMA
9:30-10:00
10:00-10:05
10:05-10:30
10:30-10:55
10:55-11:10
11:10-11:30
11:45-12:05
12:05-12:25

Registracija.
Įžanginė kalba.
Audrius Gruodis iš EKT kalbės apie B2B eksporto ypatumus.
Rumunijos garbės konsulė, verslo įmonių konsultantė Laura Kovaliovaitė
kalbės apie Rumuniją ir Moldovą.
Kavos pertraukėlė
AIESEC atstovas pristatys naujas galimybes verslo plėtrai į Balkanų šalis
su AIESEC programa.
Įmonės „Tempus trans“ direktorius kalbės apie verslo plėtrą į Bulgariją ir
Graikiją bei pasidalins savo patirtimi su AIESEC programa.
Įmonės „Tavo ﬂintas“ direktorius Sikstas Ridzevičius kalbės apie verslo plėtrą į
Turkiją ir Kroatiją bei pasidalins savo patirtimi pasirinkus AIESEC programą.
KONTAKTINIS ASMUO: Mykolas Mickus
EL. PAŠTAS: mykolas.mickus@aiesec.lt
TELEFONAS : +370 67096993

AIESEC – tai didžiausia pasaulyje jaunimo organizacija, veikianti 126 valstybėse. Jau 26
metus sėkmingai dirbame su verslo plėtros programa. 2013 – 2015 metais AIESEC ir Lietuvos įmonių dėka atvyko 65 jauni, motyvuoti specialistai, padedantys žmonėms pasiekti
savo tikslą tarptautinėse rinkose. AIESEC Jūsų įmonei suteikia prieigą prie tarptautinio
talentų tinklo. Šių žmonių tikslas – Lietuvos įmonėms gilinti tarptautinio verslo žinias,
pažinti naują šalį ir savo pastangomis kurti įmonėms pridėtinę vertę.
SPECIALISTAI ATVYKO Į ŠIAS ĮMONES IR VERSLO ŠAKAS
LOGISTIKA:
LOGIPOLIJOS VAGONAI, REVENA, TEMPUS TRANS, EASTING EXPRESS, EUROFIRE,
EUROEKSPEDICIJA, TAVILA, INTRANS, GPA LOGISTIKA, VYKOM, TRANSMEJA, RV TRANSPORT – NOSTRADA
IT:

SALES PARTNERS, WESTERN UNION, FRIDAY LAB, BALTIC CAR EQUIPMENT, BITI, HACBEE,
ENOVAPOINT, ADFORM, AEDILIS, SANDAS, SOFTDENT, EGROUP, SIMBIOTECHA,
DUOMENU CENTRAS

KITA:

GAMYBINĖ PRAMONĖ, STATYBOS, EDUKACIJA, DARBO SAUGOS PRIEMONĖS, FARMACIJA, SKAMBUČIŲ CENTRAS, PRAMONĖS ĮRANGIAI, BALDAI, MEDŽIO PRODUKTAI,
ŽALIAVOS, AUTO REIKMENYS: BALTIC FLAX, LESTA, UNO

ATSILIEPIMAI IŠ BENDRADARBIAUJANČIŲ ĮMONIŲ
„Norėtume rekomenduoti tarptautinę jaunimo
organizaciją AIESEC kaip vieną perspektyviausių
partnerių tarptautinėms darbuotojų paieškoms.
Ieškodami geriausių sprendimo variantų susitikome su AIESEC atstovais ir bendradarbiaujame su
jais jau keli metai iš eilės. Patikimas atrankos konkursas, gilinimasis į mūsų poreikius ir aktyvus
bendradarbiavimas tai tik dalis kuriuos matome
bendradarbiaujant su AIESEC.“

„Mums
malonu
rekomenduoti
AIESEC, tarptautinę jaunimo organizaciją, kuri savo patirtimi ir tarptautiniais ryšiais gali praktiškai padėti žmonėms lengviau siekti užsibrėžtų tikslų.
Mūsų kompanijoje vienerius metus
dirbo iš Šri Lankos atvykęs programuotojas Malitha Dharshana Gamage
kuris profesionaliai prisidėjo prie
įmonės vykdomų e.sveikatos projektų.“

TEMPUS TRANS UAB direktorius
Šarūnas Peikštenis

BITI UAB direktorius
Gediminas Baublys
KONTAKTINIS ASMUO: Mykolas Mickus
EL. PAŠTAS: mykolas.mickus@aiesec.lt
TELEFONAS : +370 67096993

