Lapkričio 28 d. ketvirtadienis

PROGRAMA

Ekspozicijų salė, Ia.
10.00-10.30 Parodos atidarymo ceremonija
14.00-14.30 Kaip valyti namus ir kitas patalpas nenaudojant
chemikalų? Pristato Norwex
16.00-18.00 SOCIALINĖS INOVACIJOS ŠIAULIUOSE
Šiaulių miesto vietos veiklos grupė kviečia visus šiauliečius ir miesto svečius į praktinę
konferenciją ,,Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas: socialinės
inovacijos Šiauliuose“.
Konferencijoje bus pristatomi inovatyvūs projektai, kuriais siekiama spręsti socialinius
iššūkius Šiaulių mieste.
www.siauliaivvg.lt

15.00-15.30 VERSLO GALIMYBĖS ŠIAULIŲ MIESTE
Šiaulių miesto savivaldybės informacinis
pranešimas

Šiaulių miesto savivaldybės teikiama parama ir paramos formos verslui

15.30-16.00 MB „VEKSITA“ PRISISTATYMAS
Konkurso nugalėtojo pristatoma veikla

Šiaulių miesto savivaldybės organizuojamo Verslo projektų konkurso 2019 m. I vietos
nugalėtojai MB „Veksita“ pristatys savo vykdomą veiklą bei pasidalins praktinėmis
žiniomis, kaip įmonėje atpažinti IT, tinklo infrastruktūros sistemos problemas.

Konferencijų salė, IVa.
10.30-15.30 Jei tau rūpi darnus vartojimas ir naujoviškas verslo modelis, būtinai
turi dalyvauti tarptautinėje konferencijoje ŽIEDINĖ
EKONOMIKA KONKURENCINGIEMS REGIONAMS
Kas yra žiedinė ekonomika ir kokia jos nauda mūsų gerovei? Kodėl reikia pereiti prie
žiedinės ekonomikos? Kaip, pereinant prie žiedinės ekonomikos, galima didinti regionų
patrauklumą investicijoms, paskatinti inovacijas ir darbo vietų kūrimą?

Seminarų salė, I a.
10.00-10.45 Mokesčių ABC
11.00-11.45 VMĮ paprastai apie mokesčius 1-7 klasių moksleiviams. Kas tai yra
Paskaita
moksleiviams

mokesčiai? Kas man iš to, kad moku mokesčius? Ar aš esu mokesčių mokėtojas? Kas
nutiks, jeigu nemokėsime mokesčių?

15.00 VMI – ne taupymo platforma, bet sutaupyti padėsime!
Paskaita gyventojams,
norintiems taupyti

Kaip? Ateikite ir sužinosite

Seminarų I zona, II a.
10.30-17.30 MOKESTINIŲ GINČŲ PRAKTIKA
Seminaras Mokestinė sistema Lietuvoje darosi vis labiau sumani. VMI kryptingai tęsia septynių
Kviečia finansininkų ir buhalterių klubas
NEO-FIN, veikiantis prie Šiaulių prekybos,
pramonės ir amatų rūmų

"smart" mokesčių administravimo sistemos dalių diegimą ir naudojimą. Verslas
mokesčių srityje kartais tyčia ar netyčia taip pat būna labai sumanus ir kūrybiškas. Kai
tas "smart" suvokimas tarp VMI ir verslo subjektų išsiskiria, tada dažnai atsiranda
mokestiniai ginčai.
Seminaro lektorė – VILMA VILDŽIŪNAITĖ, buvusi VMI viršininko pavaduotoja,
finansų ministro patarėja, o dabar Mokestinių ginčų komisijos narė, pristatys mokestinių
ginčų praktiką Lietuvoje, papasakos, ką finansininkai ir buhalteriai turi žinoti, ką daryti
ir ko nedaryti santykiuose su VMI.

Seminarų II zona, II a.
12.00-15.00 NUO IDĖJOS IKI SĖKMINGO VERSLO
Esi jaunas, ambicingas, atsakingas ir galvoji apie savo ateitį? Svarstai, kaip atpažinti
galimybes ir jomis pasinaudoti? O gal jau brandini savyje idėjas ir nori žinoti, kaip jas
būtų galima paversti veiksmais? Nedvejok. Ateik ir išgirsk. Tave nori padrąsinti jauni ir
sėkmingi verslininkai, kurie pasidalins verslo kūrimo istorijomis.

Lapkričio 29 d. penktadienis
Ekspozicijų salė, Ia.

10.00-12.00

POKALBIAI PRIE RYTINĖS KAVOS
Šios dienos pokalbių tema - aktyvi bendrystė. Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų
rūmai kviečia jungtis rytinei kavai verslo atstovus, norinčius susipažinti, prisistatyti,
pasikeisti kontaktais.

13.00-16.00 PARDAVIMAI NEAPIBRĖŽTAM PASAULYJE: KO TIKISI
KLIENTAS
Kuo išskirtinis šiandieninis pasaulis? Ar jaučiamės atėję į ateitį? VUCA⃰ – trumpinys
keliantis paniką, bet tokioje aplinkoje gyvename ir turime išlikti.
Ką toks pasaulis reiškia klientui, kaip klientas jaučiasi jame, ko tikisi iš parduodančių ar
aptarnaujančių asmenų? Kaip padėti klientui – ką galime padaryti, kad klientas su
mumis jaustųsi gerai, pirktų arba rekomenduotų pirkti kitiems? Kokią įtaką
pardavimams ar klientų aptarnavimui daro mūsų gera savijauta ir motyvacija?
Įžvalgomis dalinsis Jūratė Žalienė, OVC Consulting

17.00-17.40 KONKURENCINGUMO GERINIMO PAŠALINANT
TECHNOLOGINIUS PROCESUS TRIKDANČIAS APLINKYBES
(kvapai, dulkės, CO2) Pristato APPS Europe
18.00-18.30 Kaip valyti namus ir kitas patalpas nenaudojant
chemikalų? Pristato Norwex
15.00
Veikiam!

Holas, Ia.

Šiaulių miesto ir apskrities nevyriausybinių organizacijų susitikimas. Pakeiskime
situaciją „nėra ką veikti Šiauliuose“ kartu

Seminarų I zona, II a.
13.00-16.00 GAMYBOS MARŽA ARBA KUR SLEPIASI PELNINGUMAS
Kaip valdyti svyravimus visose gamybos grandyse? Kodėl gamybiniai svyravimai
„suvalgo“ pelną ar neleidžia pasiekti efektyvumo? Kaip įtakoja gamybinę maržą
teisingas procesų vedimas? Tiekiamų medžiagų/komponentų teisingas valdymas.
Gamybinio, procesinio ir organizacinio broko valdymas. Gamybos valdymas remiantis
kristalizuotais rodikliais. Įžvalgomis dalinsis Mindaugas Steponavičius.
Mindaugas yra vienas iš UAB „Imperatum“ grupės įkūrėjų. Nuo 2007 m. lektorius
gamybos optimizavimo klausimais yra konsultavęs daugiau nei 40 įmonių, aplankęs virš
200 Lietuvos ir užsienio gamyklų bei įkūręs 2 aukštųjų technologijų gamybines įmones.
GLL ir inovacijų prizų laureatas.

Seminarų salė, I a.

10.00-10.45
11.00-11.45
Paskaita
moksleiviams

Mokesčių ABC
VMĮ paprastai apie mokesčius 1-7 klasių moksleiviams. Kas tai yra
mokesčiai? Kas man iš to, kad moku mokesčius? Ar aš esu mokesčių mokėtojas? Kas
nutiks, jeigu nemokėsime mokesčių?

15.00 VMI – ne taupymo platforma, bet sutaupyti padėsime!
Paskaita gyventojams, Kaip? Ateikite ir sužinosite
norintiems taupyti
Konferencijų salė, IVa. 10.00-18.00 III ŠIAULIŲ KRAŠTO TURIZMO FORUMAS
Forumas

Lapkričio 30 d. šeštadienis
Ekspozicijų salė, Ia.
12.00-12.30 Kaip valyti namus ir kitas patalpas nenaudojant
chemikalų? Pristato Norwex
15.00-15.30 Parodos dalyvių apdovanojimai

Pasiūlymai stenduose:
West Express stende laimėkite DFDS kruizą į Švediją 4 asm.
UAB BIOFARMACIJOS raudoname FILLERINA ir CRESCINA stende atliekami NEMOKAMI plauko svogūnėlio, galvos
odos ir veido mikroreljefo bei raukšlių gylio TYRIMAI!

