
ZIGMANTAS DARGEVIČIUS 
Kauno prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų prezidentas

AGNĖ JARAITĖ
Enterprise Europe Network, 
veikiančio Kauno prekybos,   
pramonės ir amatų rūmuose, 
vadovė

REGISTRACIJA

Įžanga 

VYDAS DAMALAKAS, 
UAB „Omniteksas“ valdybos narys

Trikotažo kompan�os istor�a, kaip krizinė situac�a leido išnaudoti pamirštą 
potencialą bei įkvėpė kurti inovatyvias medžiagas.

Net kosmonautų maistui tinkamų lio�lizuotų „Supergarden“ produktų 
gamintojas pasidalins įžvalgomis, kaip inovatyvių produktų pardavimus paveikė 
Covid–19.

LAURA KAZIUKONIENĖ, 
UAB „Geld Baltic“ direktorė

Milijonas kaukių virusui. Įkvėpta kanapės. 12.10 – 12.40

Kosmose krizės nėra?12.40 – 13.10

11.30 – 12.00

12.00 – 12.10

Pasaulinės pandem�os akivaizdoje kalbame apie tai, 
kaip iššūkius paversti galimybėmis, o „naują realybę“ – 
eksporto sėkmės veiksniu.

„Išskirtinumas nustebina ir pritraukia, bet maitina lankstumas ir 
universalumas“, – sako UAB „A Grupė“ vadovas ir savo pranešime žada atskleisti,  
kokios galimybės ir kokie pavojai laukia mažos įmonės konkuruojant su 
globaliais rinkų žaidėjais. 

VIRGIN�US VIZBARAS, 
UAB „A Grupė“ direktorius 

Kaip pasiekti karališkąją šeimą? Lietuviško audinio istorija.13.10 – 13.40

MODERATORIUS – PAULIUS AUSMANAS, 
KIKA GROUP eksporto vadovas, 
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų 
Eksportuotojų klubo narys

 „Geriausias laikas sukurti naujus verslo modelius – 
laikas krizės metu“

PROGRAMA



PERTRAUKA14.10 – 15.00 

VYTAUTAS SILEVIČIUS, 
UAB „Doleta“ valdybos pirmininkas

Lietuviška kokybė – aukščiau vokiškos, šveicariškos ir japoniškos. Taip įmonė ragina 
pristatinėti Lietuvą visame pasaulyje. Daug sėkmės slypi detalėse, o galiausiai viską 
lemią „kadrai“.

Psichologija eksportui13.40 – 14.10

PER SÖDERQVIST, 
Sophos technolog�ų ekspertas šiaurės Europos regionui

Kibernetinio saugumo kompan�os Sophos įžvalgos apie pasikeitusį pasaulį, gyvi 
pavyzdžiai ir patarimai, kaip užtikrinti verslo ir IT saugumą. (Pranešimas anglų kalba)

Covid-19 – aukso amžius kibernetiniame pasaulyje. Kaip nepraleisti skaitmeninės 
vakcinos verslo saugumui užtikrinti.

15.00 – 15.30

PAULIUS RAKAUSKAS, 
Rubedos verslo vystymo vadovas

Ar įmanoma pereiti iš vienos industr�os į kitą? Rubedos atvejo analizė: nuo mobilių 
robotų logistikai iki dezinfekcinio roboto ligoninėms.

Tarp dviejų skirtingų industrijų. Ar įmanoma peršokti?15.30 – 16.00

MARIUS HORBAČAUSKAS, 
AB „Volfas Engelman“ generalinis direktorius

Užsidarius valstybių sienoms ir žmonėms mažiau keliaujant, alaus eksporto 
pardavimai nesustoja augti, o spontaniška reklaminė kampan�a pati paplito po 
pasaulį.

Pasaulinė pandemija: pražūtis ar galimybė eksportui?16.00 – 16.30

RENGINYS NEMOKAMAS,
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