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ATVIROJI ERDVĖ
(Didžioji salė, biblioteka)

RENGINIŲ ERDVĖ

9:45

11:15

13:00

14:30

9:00

10:30

12:00

13:45

VERSLO IDĖJOS PAIEŠKA IR TESTAVIMAS

VERSLO TEISINIS REGULIAVIMAS IR MOKESTINĖ APLINKA VARTOTOJŲ PRITRAUKIMO GALIMYBĖS

KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS

VARTOTOJŲ PRITRAUKIMO GALIMYBĖS

VERSLO PLĖTRA VERSLO PLĖTRA

VERSLO FINANSAVIMAS

VERSLO AUGIMO ĮRANKIAI

Ar jūsų verslo idėja perspektyvi, ar ji atsiranda laiku ir vietoje?
Lina Vyšniauskienė, „SEB” banko verslo klientų konsultantė.

Klaidos kainuoja. Ar viską įvertiname?
Ernesta Žiogienė, advokatų kontoros „Varul“ partnerė, advokatė. 

Pagrindinės sėkmingo verslo tendencijos „Facebook"
Arijus Žakas, „Socialus marketingas” direktorius.

Kaip susidėlioti finansinį scenarijų, kad rezultatas nebūtų 
„Monkey Business“?
Kristina Makaveckaitė, „KM Consulting” įkūrėja, konsultantė.

Kaip išsitestuoti idėjos perspektyvumą per tris mėnesius?
Darius Šoparas,  „Creative Partner“ įkūrėjas ir vadovas.

E. verslui reikia klientų. Kaip sukurti pardavimų akciją 
internete ir pritraukti vartotojų?
Aurimas Girčys, „SuperYou” skaitmeninės komunikacijos ir 
analitikos vadovas.

Naujienlaiškiai – puikus pardavimų kanalas. Iš kur gauti 
prenumeratorių?
Rytis Lauris, El. pašto rinkodaros sprendimo ir startuolio „Soundest” 
įkūrėjas.

Kaip užkabinti jaunam verslui žiniasklaidą ir užkrėsti virusu 
skaitytojus?
Rasa Lukaitytė, „Delfi” verslo rubrikos redaktorė.

Kaip pritraukti klientus, „įdarbinant” „Google”?
Neringa Bagdonavičienė, „Gomedia” įkūrėja.

Kaip jaunam verslui išeiti į pasaulinę rinką nenusimaunant 
kelnių?
Renata Česūnienė, „Megintuvėlio LT” ir „Trybie.com” įkūrėja.

 Trise valtyje su muzikiniu stalu.
Andrius Žiūraitis, „Mash Machine” bendraįkūrėjis. 

Kaip pasinaudojus valstybės parama pradėti ir užauginti 
verslą?
Audrius Zabotka, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“) 
generalinis direktorius.
Edgaras Presas, prekių ženklo „Veri Beri“ įkūrėjas.

Kaip priartinti verslo planą prie realybės, kad išgirstum iš 
finansuotojo „taip“?
Andrius Pšemeneckas, UAB „Findep“ verslo finansavimo ekspertas.

Kaip ir kur ieškoti idėjų? 
Darius Šoparas, „Creative Partner” įkūrėjas ir vadovas.

Kaip per kelias valandas atidaryti e. parduotuvę ir atverti 
užsienio rinkas?
Laurynas Mazeliauskas, „Cropshop.com” įkūrėjas.

Pelningas e. komercijos verslas per dvi savaites!
Andrius Čepkus, „Getshopin.lt“ įkūrėjas.



Durys į pasaulį: stumti ar traukti?
Arūnas Matačius, Inovacijų kūrėjas.

Pagrindiniai žingsniai, kurie padės jaunam verslui atverti 
investuotojo piniginę. 
Arvydas Bložė, akceleratoriaus „startup.lt” vadovas, „Practica Capital” 
rizikos kapitalo fondo komandos narys.

Laikykitės savo DNR
Vita Markevičiūtė, „Innospark” ir projekto „Monai” įkūrėja.

Finansavo knygos  apie „VoIP” telefonijos verslą leidimą.
Sumanytojas Vilius Stanislovaitis

Siekė finansuoti pačių kurtą laikrodį „Privilege”, su kuriuo 
gauni  išskirtinę teisę patekti į mūsų partnerių vietas be eilės. 

Įkūrėjai:  Emanuelis Kmarauskas ir Motiejus Benetis

Kaip pavyko sukurti produktą KARALIŲ ir pritraukti investicijų? 
Lukas Lukoševičius, išmaniojo stalo „TableAir" bendraįkūrėjis.

ATVIROJI ERDVĖ
(Didžioji salė, biblioteka)

RENGINIŲ ERDVĖ
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15:00
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Siekia finansuoti projektą „Monai“. Ypatingas šviesos staliukas su 
cirkadiniu apšvietimu, prisitaikančiu prie dienos ritmo ir ir 
padedančiu pasijusti geriau.
Projekto autorė Vita Markevičiūtė

18:00

Jauno verslo TRILERIO pristatymas.
AfterParty ir  Verslo pažintys.

19:00

KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS

VERSLO PLĖTRA VERSLO FINANSAVIMAS

IDĖJOS IŠBANDYMAS IR MINIOS FINANSAVIMAS (kickstarter.com ir indiegogo.com platformose)

Kaip kuriama verslo idėjos reklaminė kampanija?
Ignas Kozlovas, Kūrybinės reklamos agentūros „Folk“ kūrybos 
vadovas.

Kaip sukurti vaizdo turinį, kuriuo galima papirkti vartotoją?
Arnoldas Laurišonis, „Sky Video Pro” direktorius, vienas iš įkūrėjų.

16:00

17:30

Finansavo miestui skirtą paspirtuką „Pigeon“. 
Sumanytojas Ignas Survila 

18:30


