TARPTAUTINĖ MOKOMŲJŲ MOKINIŲ BENDROVIŲ MUGĖ
„INNOVATIVE BUSINESS 2017“
2017 m. kovo 22-24 d., Kaunas

Pasaulinio masto JA yra viena iš didžiausių pasaulyje nevyriausybinių organizacijų,
skirta spręsti pagrindines jaunų žmonių socialines ir ekonomines problemas,
šviečiant ir suteikiant galimybę pakeisti jų ateitį ir ekonominę sėkmę.

dažniau mūsų
absolventai užima
vadovaujančias
pozicijas

20 000+
mokinių kasmet

300+

rečiau būna be darbo
praėjus 8-15 metų
po mokyklos baigimo

mokyklų

150+
skirtingų
vietovių

200 000+

kartus dažniau
bando ar
planuoja kurti
verslą

mokinių per 1993-2016 m.
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Šaltiniai: JA tinklo tarptautiniai tyrimai

Unikali galimybė mokiniui sukurti ir valdyti realų verslą dar mokykloje.
Moksleiviai lavina komandinio darbo, komunikacijos, bei verslumo įgūdžius.
Taip pat, stiprina supratimą apie ekonomiką ir verslą iš praktinės patirties.
Mokomoji mokinių bendrovė apima visus etapus:
1. Verslo idėja, oficialus registravimas, akcijų išplatinimas
2. Bendrovės veikla: nuo registracijos iki mokslo metų pabaigos
3. Metinės ataskaitos paruošimas, likvidavimas ir pelno paskirstymas
Mokiniai varžosi tarpusavyje:
•
Regioninės mugės (VLN, KNS, KLP, Šiauliai, Alytus, Marijamp.)
•
Proginės mugės (Kalėdinė, „Kaziuko“ ir kt.)
•
Nacionalinė mugė
•
Europos mugė nacionalinės mugės laimėtojams
•
Atvirose tarptautinėse mugėse
Lietuvių mokinių bendrovių laimėjimai Europoje:
•
2011 m. Latvijoje:
• Už geriausią bendrovę
• Už geriausius pardavimus
• Už labiausiai socialų verslą
• Geriausią reklamą
•
2011 m. Serbijoje – tradicijų išsaugojimą
•
2012 m. Latvijoje – video reklamą
•
2013 m. Belgijoje – pardavimus
•
2014 m. Latvijoje – socialiai atsakingą verslą

0,7 m€
bendrovių pajamų

25 000+
mokinių

2000+
mokomųjų
bendrovių

Per 1993-2016 m.

2015-2016 m.m.:
-

1102 mokiniai
162 mokomųjų mokinių bendrovės
82 mokyklos, 39 vietovės
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Alytaus, Marijampolės
(pirmas kartas) ir Šiaulių (pirmas kartas) region. mugės
Nacionalinė mugė – geriausios Lietuvos MMB
konkursas (45 MMB) Vilniuje
Tarptautinė mugė Kaune (7 šalių atstovai, 39 MMB)

„Amigos“ komanda išleido
knygą apie jaunimo įveiktas
socialines problemas su
pozityvia pabaiga.

Nauji ir kūrybingi metodai
padailinti puodukus,
bendrovė „ArtCups“.

„NoobApps” komanda tarptautinėje konferencijoje.
Jų programėlė sužaista daugiau nei 15 mln. kartų
JAV “Roblox” žaidimų plaformoje.

Nauja bendrovės „inKrauk“ idėja – dėklas,
laikantis besikraunantį telefoną prie elektros lizdo.
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Tai antrą kartą Kaune organizuojamas tarptautinis renginys,
iš visos Europos suburiantis versliausius moksleivius.
„Innovative Business 2017“ yra „Junior Achievement
Europe“ organizuojamų „JA Marketplace“ renginių dalis.
Kasmetinės tarptautinės mugės vyksta ir Estijoje, Latvijoje,
Austrijoje bei Belgijoje.

Renginį organizuoja
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Pristato ir parduoda
savo produktus

Varžosi dėl partnerių
įsteigtų nominacijų

Klauso svečių
pranešimų

Mugės metu dalyviai - MMB:

Bendrauja su
vertinimo komisija,
pademonstruoja savo
kompetencijas

Dalyvauja verslo idėjų
generavimo ir
profesionalaus jų
pristatymo workshopuose
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Tobulėja ir vysto
tarptautinius ryšius

Tai yra galimybė Lietuvos ir Europos šalių moksleiviams varžytis
tarptautinio lygmens konkurse
Skatinamas jaunimo verslumas
Jaunimas ima mąstyti globaliai, kurti produktus/ paslaugas, galinčius
atnešti realią pridėtinę vertę visuomenei

Formuojamas teigiamas visuomenės požiūris į jaunimo verslumą
Lietuva ir Kaunas Europoje garsinamas kaip technologijų ir inovacijų
centras
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39
7
150

16

+

dalyvių

apdovanojimų
8

mokomosios mokinių bendrovės

Europos šalys

Kovo 22 d.

Kovo 23 d.

Kovo 24 d.

DIENOS PROGRAMA
KTU „Santakos“ slėnis

VIETA
VEIKLA

•
•

PPC „Mega“

Dalyvių atvykimas į
Kauną
Edukacinė veikla/ svečių
pranešimai

•
•
•

Atvira MMB mugė ir
prezentacijų sesija .
Stendų ir prezentacijų
sesijos vertinimas
Ekskursija mokytojams

VAKARO PROGRAMA

Park Inn viešbutis

VIETA
VEIKLA

•
•
•
•

Vakarienė
Oficialus atidarymas
Etnografinio ansamblio
programa
Video reklamų peržiūra

Park Inn
•
•
•
•

Iškilminga vakarienė
Apdovanojimų ceremonija
Renginio uždarymas
Pramoginė dalis dalyviams
(Silent disco)
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•
•

Pažintinė ekskursija
Kaune (pasirinktinai)
Išvykimas

Paslauga/prekė

Prel. kaina,
EUR

1

Transporto
paslaugos

700

2

Maitinimo
paslaugos

10 120

3

Stendų nuoma

3 300

4

Įrangos nuoma

500

5

Nakvynės
paslaugos

6

Pagrindiniai prizai

9 120

Pastabos
Dalyvių pervežimas iš/į oro uostą, autobusų, traukinių
stotis, renginio vietas.

~260 dalyvių.
1 diena: pietūs - 1820 EUR, vakarienė - 2100 EUR.
2 diena: pietūs - 2400 EUR, gala vakarienė - 3800 EUR.
50 stendų
Scena, įgarsinimo technika, ekranas, ausinės tyliajai
diskotekai, etc.
120 dalyvių apgyvendinimas viešbutyje
(kitus dalyvius priims vietiniai kauniečiai)

300

3 statulėlės, nugalėtojų kortelės, kt.
(priedo prie partnerių įsteigtų prizų)
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Kitos išlaidos

1 000

Kitos išlaidos
(identifikavimo kortelės, vizos, kanceliarinės, rėmeliai padėkoms,
video, foto, marškinėliai su logo, ir t.t.)

25 040
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Mugės kokybei bei reprezentatyvumui didelę reikšmę turi galimybė
suteikti geriausius įspūdžius mugės dalyviams bei jų lankytojams.
Kadangi tai yra didelis tarptautinis renginys, tik su rėmėjų pagalba jis
gali tapti įsimintinas visiems dalyviams bei virsti išskirtiniu jaunimo
verslumo renginiu Lietuvoje ir Europoje.
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„Lietuvos Junior Achievement
iniciatyvos vertos paties geriausio
įvertinimo. Šios iniciatyvos
rezultatas – ne tik jaunimo
mokymas bei verslo kultūros
ugdymas, bet ir visuomenės
pasitikėjimo verslininkais
stiprinimas.“ – LR prezidentas
Valdas Adamkus

„Junior Achievement – geriausia verslumo
ugdymo praktinė programa.“ – Europos
Komisija
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Rasa Valaitytė
Projekto koordinatorė
rasa@lja.lt
+370 617 07661

Justinas Noreika
Direktorius
justinas@lja.lt
+370 655 25106
www.lja.lt
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