PARODOS: KAIP ATIDAVUS 100 PROC.,
GAUTI 150 PROC. GRĄŽOS
Gegužės mėn. 16 d.
Viešbutis „Holiday Inn Vilnius“, Šeimyniškių g. 1, Vilnius

Liko pusmetis, trys, du mėnesiai iki tarptautinės parodos, kurioje tikitės surasti naujų kontaktų ir verslo
klientų? Metas spausti maksimumą ir kaip reikiant pasiruošti! Šiemet tarptautinėse parodose dalyvausiančias
maisto ir gėrimų, vaistų ir biotechnologijų, inžinerijos, baldų, informacinės ir komunikacijos
technologijų, mokslinių instrumentų ir elektronikos sektorių įmones „Versli Lietuva“ kviečia į vienos
dienos praktinį renginį „Parodos: kaip atidavus 100 proc., gauti 150 proc. grąžos“.
Kam skirta?
Vadovams ir komandos nariams, kuriems rūpi, kad investicija į parodą atsipirktų.
Kas Jūsų laukia?
•
•
•
•
•

Konkretūs žingsniai, kurie maksimizuos Jūsų pasirodymo tarptautinėse parodose/konferencijose
potencialą;
Interaktyvus atvejų aptarimas;
Pasiruošimas Jūsų įmonės parodoms/konferencijoms;
Apibendrinimas ir namų darbai;
Naudingos atmintinės.

Kokią naudą Jūs gausite?
•
•
•
•
•

Formulę, kaip išspausti maksimumą dalyvaujant tarptautinėse parodose/konferencijose siekiant savo
verslo tikslų;
Galimybę pasimokyti iš kitų klaidų;
Atmintinę, kaip ruoštis tarptautinėms parodoms/konferencijoms;
Savo asmeninių tikslų ir darbų sąrašą parodai/konferencijai pasiruošti ir dalyvauti;
Gerą nuotaiką.

Įmonių dalyvavimas renginyje finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programą, įgyvendinamo projekto „Perspektyvinių eksporto sektorių
konkurencingumo didinimas tikslinėse rinkose“ lėšomis.
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PROGRAMA

08:30 – 09:00

Pasitikimo kava ir registracija

9:00 – 10:30

Konkretūs žingsniai, kurie maksimizuos Jūsų
pasirodymo tarptautinėse parodose potencialą

10:30 – 10:45

Kavos pertrauka

10:45 – 12:45

Interaktyvus atvejų aptarimas ir pasiruošimas
Jūsų įmonės parodoms

12:45 – 13:00

Apibendrinimas ir namų darbai

Seminaro lektorė Ieva Bieliūnaitė -Jankauskienė yra rinkodaros konsultantė-strategė, „Marketing Point“
partnerė. Ieva yra tarptautinės rinkodaros profesionalė, dirbanti su tarptautinėmis kompanijomis bei
eksporto skatinimo projektais nuo 2003-ųjų. Ji sėkmingai kombinuoja rinkodaros kompetencijas, patirtį
versle ir komunikabilumą, gryninant įmonių vertės pasiūlymus ir pateikiant rinkai efektyvius, žemiškus
sprendimus.
Dalyvavimas renginyje nemokamas. Registracija vyksta iki gegužės mėn. 15 d.
Kontaktas pasiteirauti: Jūratė Paulavičienė, j.paulaviciene@verslilietuva.lt, +37061043120

Registracija į renginį

Įmonių dalyvavimas renginyje finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programą, įgyvendinamo projekto „Perspektyvinių eksporto sektorių
konkurencingumo didinimas tikslinėse rinkose“ lėšomis.

