UAB „RŪTA“
info@ruta.lt
www.ruta.lt
Saldainių fabrikas „Rūta“ – tradicijų ir
aukščiausios kokybės puoselėtoja,
šimtametės meistrystės paslapčių saugotoja.
ŠIAULIŲ RAJONO VERSLININKŲ ASOCIACIJA
siauliurasociacija@gmail.com
Asociacija, vienijanti Šiaulių rajono verslininkus.
UAB „SALDINTA“
https://www.facebook.com/Saldinta/
Konditerijos gaminiai.
UAB „SILEKA“
www.tyruma.lt
Geriamas vanduo.
RITA ALKEVIČIENĖ
www.giedrile.lt
Keramika.
MARIAMI ABAKELIA
https://www.facebook.com/mariamijewelry
Rankų darbo papuošalai.
ŪKININKAS VYTAUTAS ZELBA „ZELBUKIS“
www.zelbukis.lt
Miltai, grūdai, kruopos.
INETOS IR DAINIAUS SERVŲ ŪKIS
www.braskiuukis.lt
Sultys.
PETRO BARISTOS ŪKIS
Rūkyti jautienos gaminiai.
GITANA MIKALAUSKIENĖ „LANKŲ OŽKELĖS“
Fermentiniai sūriai.
GEDIMINAS ŠOPIS
www.surissuvisasmetona.lt
surissuvisasmetona@gmail.com
Sūriai.
ROMOS MAČIENĖS BITININKYSTĖS ŪKIS
maciener@gmail.com
Bičių produktai.

UAB „KANRUGĖLĖ“
info@kanrugele.lt
www.kanrugele.lt
Mėsos gaminiai.
UAB „LINKUVOS MĖSA“
linkuvosmesa@gmail.com
Karšto ir šalto rūkymo, vytinti mėsos gaminiai,
turintys kulinarijos paveldo fondo sertifikatą.
UAB „JOALDA“
uabjoalda@gmail.com
Kulinarinio paveldo nefiltruotas, filtruotas alus ir gira,
pagaminti pagal senąsias tradicijas.
ARŪNO BAZARO IĮ
info@pjaustykles.lt
www.pjaustykles.lt
Virtuviniai įrankiai, pjaustyklės, skustukai, vaisių, daržovių
išpjaustymo ir dekoravimo įrankiai.
VIRTUVĖS ĮRANKIAI
serio.gagluzman@gmail.com
Virtuvės įrankiai.
UAB „APITERAPIJOS CENTRAS“
info@apiflorus.lt
www.apiflorus.lt
Prekiausime Apiflorus medaus arbatomis bei jomis vaišinsime
parodos lankytojus.
ŠERKŠNO MEDUS
serksnas@gmail.com
www.serksnomedus.lt
Bičių produktai.
UAB „ORIMEDA“
orimeda@orimeda.lt
www.orimeda.lt
Pristatome virtuvės aksesuarus iš aukščiausios kokybės farmacinio
„BPA Free“ silikono: dangčiai ir dangteliai gėrimams, mentelės.
MEDAUS MAGIJA
info@medausmagija.eu
www.medausmagija.eu
Medaus desertai su uogomis.
UAB „AINDRA“
arunas@aindra.lt
www.radiusten.lt
Didmeninė prekyba ekologiškomis asmens higienos prekėmis.

UAB „KALNAS“
www.baristuduona.lt
https://www.facebook.com/Šviežia-duona-ūkininkų-Baristų-duona
Konditerijos gaminiai.

UAB „FLOKATI“
info@flokati.lt
www.flokati.lt
Įmonė gamina ir parduoda vilnonius bei lininius gaminius
visai šeimai: patalynė, drabužiai, šlepetės.

UAB „ŠERNO PĖDA“
vadyba@sernopeda.lt
www.sernopeda.lt
Žvėrienos gaminiai.

UAB „ALKAJAS“
info@alkajas.lt
www.alkajas.lt
Frosch, Rorax, Erdal, Emsal, Dr. Beckmann produktai.

UAB VAISTINĖ „VALERIJONAS“
valerijonas@valerijonas.lt
www.valerijonas.lt
„Valerijono“ vaistinė parodoje pristatys vaistininkų sukurtą ir jau
visoje šalyje įvertintą išskirtinės sudėties kosmetiką „Razalija“.
UAB „NEVELMĖ“
dominykas@apatite.lt
www.apatite.lt
Pietų Korėjos Nano technologijos, antibakteriškai veikiančios
burnos higienos priemonės.
UAB „KAD NEBŪTŲ ŠALTA“
kadnebutusalta@gmail.com
www.kadnebutusalta.lt
Suomiški TULIKIVI židiniai, išlaikantys šilumą po kūrenimo iki
47 valandų. Inovatyviausi židiniai, kuriems nereikia kamino –
tai biožidiniai PLANIKA!
UAB „KERMETA&CO“
info@smilebar.lt
www.smilebar.lt
Dantų balinimo sistemos.
MB SVEIKATOS SAUJA
info@sveikatossauja.lt
www.sveikatossauja.lt
Šaltalankių produktai: tyrės arbatai, uogienės, padažai, prieskoniai,
aliejus, sausos arbatos.
UAB „TAURYS“
taurysuab@gmail.com
Rūkyta, vytinta, sūdyta žuvis.
NORWEX BALTIC
danute@norwex.no
www.norwex.lt
NORWEX MIKROPLUOŠTAS IŠVALO VISKĄ
naudojant tik vandenį! Kompanija NORWEX tiki,
kad ji gali stipriai teigiamai pakeisti mūsų namus ir mus
supančią aplinką. Kiekvienas mūsų gaminys sukurtas tam,
kad padėtų mažinti chemikalų naudojimą namuose ir šiukšlių
patekimą į aplinką.
COMPENSA LIFE VIENNA INSURANCE GROUP SE
LIETUVOS FILIALAS
info@compensalife.lt
www.compensalife.lt
Gyvybės draudimo ir savanoriško kaupimo paslaugos.
UAB „BIRŽŲ DUONA“
info@birzuduona.lt
www.birzuduona.lt
Duonos ir konditerijos gaminių prekyba.
MEDICINOS BANKAS
info@medbank.lt
www.medbank.lt
Medicinos bankas teikia visas bankines paslaugas privatiems
asmenims ir verslo klientams.
UAB „AUDIOMEDIKA“
info@audiomedika.lt
www.audiomedika.lt
Klausos diagnostika, kompiuterinis klausos aparatų parinkimas ir
pritaikymas, individualių klausos aparatų ir ausies įdėklų gamyba ir
geriau girdėti padedančios priemonės.

BIRŠTONO TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
info@visitbirstonas.lt
www.visitbirstonas.lt
Birštonas – tarptautinio turizmo ir unikalių sveikatos paslaugų
kurortas. Birštonas yra nepakartojamas savo unikalia gamta ir
Nemuno kilpų vingiais.Tai vienas seniausių ir gražiausių Lietuvos
balneologijos kurortų, garsėjantis karališkomis šaknimis.
PAULIUKONIENĖ VIRGINIJA
grazina@samperna.lt
Natūralaus avikailio švarkeliai, paltai, kailiniai.
UAB „VESTEKSPRESS“
siauliai@westexpress.lt
www.westexpress.lt
Kelionių, bilietų, vizų, kruizų užsakymas, pardavimas.
UAB „SPLIUS“
administracija@splius.lt
www.splius.lt
Išmaniosios, skaitmeninės televizijos, interneto paslaugos.
BIOFARMACIJA
info@biofarmacija.lt
www.biofarmacija.eu
Mineralai miltelių pavidalu iš Izraelio! Gamyboje nenaudojami jokie
cheminiai priedai, sudėtyje – tik aktyviosios medžiagos!
UAB „VILNALITA“
aidas@vilnalita.lt
www.vilnalita.lt
Gaminiai su magnetoterapija.
UAB „GINTUS“
chalvyte@gmail.com
Rankų darbo saldainiai, įvairių rūšių ir skonių chalva.
VIDMANTAS ŠVENTECKIS
vidas7799@gmail.com
Rūkyta, sūdyta, vytinta žuvis, jų produktai.
VŠĮ KURŠĖNŲ POLITECHNIKOS MOKYKLA
info@kursenupm.lt
www.kursenupm.lt
MES – šiuolaikinė mokymo įstaiga. Veikla: pagrindinis profesinis,
darbo rinkos, neformalusis suaugusiųjų mokymas ir kvalifikacijos
tobulinimas.
UAB „REBEST“
info@rebest.lt
www.rebest.lt
Tarpininkavimas perkant, parduodant ir nuomojant nekilnojamąjį
turtą Vilniuje, Šiauliuose ir visoje Lietuvoje.
UAB „ROKSITA“
gelyte1978@gmail.com
Prancūziški kvepalai.
JURIJUS BELOKOPYTOVAS
belokopytovas@yahoo.com
Rūkyta žuvis.
UAB „EURIONO PREKYBA“
salonas@puodai.lt
www.borner.lt, www.puodai.lt
BORNER originalios vokiškos daržovių pjaustyklės ir tarkos,
skustukai, peiliai, vaisių - daržovių dekoravimo ir kiti
virtuvės įrankiai.

UAB „KELIONIŲ CENTRAS“
travelcentre@splius.lt
www.travelcentre.lt
Savaitgalio ekskursijos, poilsinės, pažintinės kelionės, ekskursijos ir
kelionės kolektyvams, moksleivių grupėms, kruizai, keltų,
lėktuvų bilietai, vizos.

UAB „MOKOMUKAS“
uabmokomukas@gmail.com
www.mokomukas.lt
Vairavimo mokykla, kultūringo vairavimo klubas. Tai neįprasta,
neformali vieta, kur susitinka asmenybės, džiaugiamasi
vairavimo laisve.

UAB „SPILA“
lugauskas@gmail.com
www.spila.lt
Mūsų gamybos, patentuoti sveikatingumo produktai:
Spirulina meduje, Spirulina su kanapių baltymais...

A. JASAIČIO GINTARO DIRBINIŲ ĮMONĖ „NAPOLEONAS“
info@napoleonas.com
www.napoleonas.com
Gintaro dirbinių, vėrinių, apyrankių, suvenyrų gamyba ir prekyba.

UAB „KRINONA“
info@krinona.lt
www.krinona.lt
Smulki buitinė technika.
UAB „RIMUTĖS ŠIMTALAPIAI“
rimute.zuzeviciene@gmail.com
Šimtalapiai.
UAB „ABARA GROUP“
info@kamenkatilai.lt
www.kamenkatilai.lt
Prekyba granuliniais katilais, kieto kuro katilais, biomasės katilais,
dyzeliniais šildytuvais.
TIENS KORPORACIJA
info@tiens.lt
www.tiens.lt
Rytų medicinos pagrindu gaminami sveikatingumo produktai,
bioinžineriniai sveikatinimo prietaisai.
ODINIAI DRABUŽIAI IR KAILINIAI
info@marema.lt
www.marema.lt
Odinių drabužių ir kailinių gamyba ir prekyba.
UAB „MEDIKATUS“
egle@medikatus.lt
www.medikatus.lt
Didmeninė ir mažmeninė prekyba plaukų priežiūros kosmetika,
dekoratyvine kosmetika, EKO buitine chemija, namų kvapais.
UAB „BALTIC TRAVEL SERVICE“
siauliai@bts.lt
www.bts.lt
Poilsinės ir pažintinės kelionės Lietuvoje ir užsienyje.
Verslo kelionių ir renginių organizavimas.
UAB „KMG GRUPĖ“
kestutis@gmail.com
Gurmaniški spraginti kukurūzai.
VŠĮ ŽIEDŪNĖS INTEGRUOTŲ MENŲ STUDIJA
z.aleknaite@gmail.com
www.ziedune.com
Žiedūnė – tai prekės ženklas žavioms ir žaismingoms asmenybėms.
Išskirtiniai gaminiai, sukurti Jūsų stiliaus įvairovei.
UAB „VANDENVALA“
siauliai@lzt.lt
www.bnvi.lt
Nuotekų valymo įrenginių projektavimas, pardavimas,
montavimas ir priežiūra. Nestandartiniai plastiko gaminiai.
UAB „TOUREX“
info@bistrampolis.lt
www.bistrampolis.lt
Maitinimo ir apgyvendinimo paslaugos, renginių, pramogų ir
poilsio organizavimas.

UAB „SVEIKA MADA“
info@sveikamada.lt
www.sveikamada.lt
Komforto avalynės, kompresinės kojinės, vidpadžiai, reabilitacijos
priemonės, pėdų priežiūros priemonės, konsultacijos, paskaitos,
MBT avalynė.
MB „IN UMBRA“
irina@inumbra.lt
www.inumbra.lt
Užuolaidų, patalynės, tekstilės gaminių gamyba ir prekyba,
interjero aksesuarai ir apdailos medžiagos, interjero dizainas.
UAB „BIZNIO FAILAI“
irenakirss@gmail.com
Terapinės klasės eteriniai aliejai.
ŠIAULIŲ TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
tic@siauliai.lt
www.tic.siauliai.lt
Turistinė informacija; ekskursijos; dviračių nuoma; maršrutų
sudarymas; gidų kursai; prekyba suvenyrais; turizmo projektų
įgyvendinimas.
STUDIO FIGURA
rimante.butenaite@gmail.com
www.studiofigura.lt
Tarptautinis sveikatinimo ir lieknėjimo tinklas moterims, jungiantis
daugiau nei 800 salonų visame pasaulyje!
UAB „BURBULIUKAS IR CO“
info@burbuliukas.lt
www.vandensjonizatoriai.lt
Vandens jonizatorių gamyba ir prekyba. Oro jonizatorių prekyba.
UAB „AGNI“
inga@agni.lt
Revolution lieknėjimo apranga. Max benjamin kvapai namams.
AGNI apranga.
JONIŠKIO VERSLININKŲ ASOCIACIJA
info@jva.lt
www.jva.lt
Juridinių ir fizinių asmenų susivienijimas, koordinuojantis ir
vykdantis jos narių nustatytus ūkinius, ekonominius, socialinius,
švietimo, mokslinio tyrimo uždavinius bei funkcijas.
UAB „EKOVANDENŲ SISTEMOS“
siauliai@ekovandenys.lt
www.ekovandenys.lt
Vandens filtrai, rekuperacinės vėdinimo sistemos.
ARTNIDUS
nicolena28@gmail.com
www.artnidus.com
Autoriniai meno kūriniai jūsų jaukiems namams.
Tapyba, grafika, keramika.
UAB „VAIKIS“
info@vaikis.eu
www.vaikis.eu
Masažiniai krėslai CASADA, lyginimo sistema HELLER.

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ
info@siauliai.lt
www.siauliai.lt
Viešųjų paslaugų miesto gyventojams ir svečiams
teikimo administravimas.

SVEIKATINGUMO CENTRAS „ARONIJA“
aronija@aronija.lt
www.aronija.lt
SPA paslaugos, masažai, dovanų kuponai, kosmetologės
paslaugos, limfodrenažinis masažas, baseinas, pirtys.

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS STENDE:
BENAS DOBRIKAS
verslo projektas „broLos“
STEPONAS ZEMLICKAS
verslo projektas „Santechnikos darbai“
MB „VELOX LT“
verslo projektas „Bike House Šiauliai“
MB „VIRTUALUS KIEMAS“
verslo projektas „V kiemas“
DAIVA DOBRIKIENĖ
verslo projektas „Bead.lt“
MB STUDIJA „AURORA“
verslo projektas „UKKO studija“
RASITA DRAGŪNIENĖ
verslo projektas „Siuvimo kursai“
UAB „HEROLDO VAIRAVIMO MOKYKLA“
verslo projektas „Vairuotojų mokymas“

DABKEVIČIUS ARTŪRAS
arturas.dabkevicius@gmail.com
Žmogaus biolauko ir čakrų diagnostika.

UAB „ITALIŠKI AKSESUARAI“
gintautas.balka@gmail.com
www.garocare.lt
ELGON profesionali kosmetika plaukams.
CREDITAL VERSLUI
info@credital.lt
www.credital.lt
Jungtiniai finansavimo sprendimai verslui – paskolos, sąskaitų
finansavimas, atsiskaitymo garantija. Sprendimas per 8 val.
Be užstato. Skaidri kainodara.
UAB „OTTENSTEN“
info@ottensten.lt
www.ottensten.lt
Kalimo medžiagos, tvirtinimo detalės, sandarinimo medžiagos,
kompresoriai ir įrankiai bei šių prietaisų aptarnavimo
paslaugų teikimas.
UAB „LAIKSEKA“
vadyba@laikseka.lt
www.laikseka.lt
Prekyba ir paslaugos vartais, durimis; stumdomų, atveriamų vartų
gamyba ir montavimas. Krovimo technikos prekyba ir montavimas.
ŠIAULIŲ TERITORINĖ LIGONIŲ KASA
sitlk@vlk.lt
www.siauliutlk.lt
Šiaulių teritorinė ligonių kasa – sveikųjų ir sergančiųjų garantas –
užtikrina apdraustųjų sveikatos priežiūrą, kompensuodama
jos išlaidas.
IĮ „RVS TECHNOLOGIJA“
info@rvstechnologija.lt
www.rvstechnologija.lt
Suomijos firmos „RVS-master EU“ produkcijos prekyba
susidėvėjusių metalinių paviršių atstatymui.
UAB „VERBŪNŲ DUONA“
pardavimai@verbunuduona.lt
www.verbunuduona.lt
Duonos gaminiai – gamyba, didmeninė prekyba.
SVEIKATINĖ
kauno.parduotuve@sveikatine.lt
www.ortopedija.lt
Sveikatinėje rasite kraujotaką gerinančių kojinių, patogią
kambarinę avalynę, ortopedinių vidpadžių, kurie apsaugos kojas
nuo nuovargio. Daugiau judėsime – būsime sveikesni!

REKLAMOS AGENTŪRA „PRAMUŠTGALVIS“
info@pramustgalvis.lt
www.pramustgalvis.ltLauko ir vidaus reklamos
projektavimas ir gamyba.
ASOCIACIJA „BIRŽŲ TURIZMO KLASTERIS“
indriuleniene@gmail.com
www.birzuklasteris.lt
Pagrindinė asociacijos veikla – turizmo vystymas Biržų krašte:
patrauklių laisvalaikio pramogų pasiūlymų sukūrimas,
konferencijų paslaugų sferos vystymas.
BIRŽŲ TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
Informacija.
A .PODĖNIENĖS KAIMO TURIZMO SODYBA
Apgyvendinimas.
KAIMO TURIZMO SODYBA „PAS VAIDOTĄ“
Apgyvendinimas.
SODELIŠKIŲ DVARO SODYBA
Apgyvendinimas, edukacijos, senovinės technikos muziejus.
VIEŠBUTIS „TYLA“
Apgyvendinimas.
M. BARTUŠKEVIČIAUS KAIMO TURIZMO SODYBA
Apgyvendinimas.
MILIŠIŪNŲ ŪKIS
Edukacijos, maisto produktai, suvenyrai.
LEVANDŲ ŪKIS
Levandų produktai, edukacijos.
„LEPORO“
Reklamos agentūra.
V. VENCKŪNAS
Vandens pramogos.
V. UNDZĖNAS
Apgyvendinimas, vandens pramogos.
ŽAIDIMAS „MONTEBOL“
Pramogos.
RINKUŠKIŲ ALAUS DARYKLA
Alus, gira, edukacijos.
UAB „BIRŽŲ ALUS“
Alus, gira, edukacijos.
BIRŽŲ AEROKLUBAS
Pramoginiai skrydžiai.
„EVADINAMIKA“
Laisvalaikis.
RESTORANAS „PILIES SKLIAUTAI“
Maitinimas.
DELIKATESS FOOD OÜ
arut@hot.ee
facebook - delikatess
Delikatesinės dešrelės ir sūris.
AUŠROS GIGELIENĖS INDIVIDUALI VEIKLA
vidavilk@gmail.com
Galanterijos prekės (pirštinės, šalikai, kojinės).
MB „SANORAS“
grazina.rimaviciene@gmail.com
Aloe vera produktai „Forever“.
UAB „VIJA IDĖJA“
vadyba@vijaideja.lt
www.idejossventei.lt
Jaukios dovanų pakuotės, pjaustytos dėžutės, graviruotos dovanos.

UAB „ALDILĖ“
aldile@aldile.com
Virtuvės prietaisai.

STARCANDLE
starcandle@inbox.lv
Baldų priežiūros priemonės.

SUPER KEMPINĖS
rotudarbnica@inbox.lv
Super kempinės.

WINTERFELT
info@winterfelt.lt
www.winterfelt.lt
Natūralios vilnos veltiniai batai vyrams ir moterims.

UAB „NIRLITA“
info@nirlita.lt
www.nirlita.lt
Gesintuvai, priešgaisrinis inventorius.
ŠIAULIŲ VALSTYBINĖ KOLEGIJA
administracija@svako.lt
www.svako.lt
Aukštasis išsilavinimas – informatikos, inžinerijos, socialinių mokslų,
sveikatos, verslo vadybos specialistų rengimas, kursai, mokymai,
užsakomieji tyrimai.
UAB „RADVILIŠKIŲ KAIMO KEPYKLA
info@radviliskiai.lt
www.radviliskiai.lt
Tautinio paveldo duona, pyrago gaminiai, šimtalapiai, šakočiai.
RE/MAX TRUST
justas.niauronis@remax.lt
www.remax.lt
Profesionalios nekilnojamo turto tarpininkavimo paslaugos
Šiauliuose ir apskrityje. Dirbame tam, kad būstas
tarnautų žmonėms.
ČESLOVO VYNAS
vyndario.ceslovo@gmail.com
www.ceslovovynas.lt
Natūralaus vyno ir kitų stipriųjų gėrimų gamyba, mažmeninė ir
didmeninė prekyba.
UAB „ODELITA“
info@egalanterija.lt
www.egalanterija.lt
Didmeninė - mažmeninė prekyba moteriškomis, vyriškomis ir
vaikiškomis pirštinėmis.
GYVYBĖS DRAUDIMO IR PENSIJŲ BENDROVĖ
„AVIVA LIETUVA“
info@aviva.lt
www.aviva.lt
Gyvybės draudimas, taupymas, investavimas, pensijų fondai.
LAURA MAKOVSKIENĖ
oills.lietuva@gmail.com
Namų kvapai, kvepiantys aliejai, muilas.
UAB „GELD BALTIC“
info@supergarden.lt
Džiovinti šaltyje maisto produktai – puikus užkandis skubantiems,
sportuojantiems ir sveikuoliams. Vaikams pakeičia saldumynus.
Ypač tinka veganams ir žaliavalgiams, nes yra termiškai neapdoroti.

MB „7 AVYS“
info@nordsnow.com
www.nordsnow.com
Unikalių mezginių, reklaminių pledų gamyba.
VIEŠOJI ĮSTAIGA RD SIGNS RACING
audrius@rdsings.eu
Autosportas, Žiedinių lenktynių komanda.
PEONY
lakati@inbox.lv
www.lakati.lv
Rankų darbo suknelės, liemenės, skaros iš vilnos ir šilko, aksesuarai.
UAB „BIOFARMACIJA“
asta@labo-baltic.eu
www.labo-baltic.eu
Plaukų augimą skatinanti ir slinkimą stabdanti priemonių
linija „Crescina“. Plauko svogūnėlio, galvos odos tyrimai.
VALDO VALAVIČIAUS INDIVIDUALI ĮMONĖ, „PREMIERE“
JUVELYRIKOS NAMAI
aukselis999@gmail.com
Išskirtinio dizaino, rankų darbo gaminiai iš gintaro, sidabro ir aukso.
UAB „VASCA“
info@vasco.lt
www.vasco.lt/shop
I.C.O.N. kuriami produktai – subalansuoti, ekologiški ir tinkantys
visų tipų plaukams. I.C.O.N. pakelia plaukų priežiūrą į aukštesnį
lygį. Visi I.C.O.N. produktai atitinka aukščiausius kosmetikos
gamybai keliamus reikalavimus.
UAB „ESTETIKOS STUDIJA“
bpajediene@gmail.com
www.estetikosstudija.lt
MAQPRO – tai aukščiausios kokybės kosmetika ir spec. efektų
grimas, kurie yra sukurti ir pagaminti Prancūzijoje. Mes
didžiuojamės galėdami pasiūlyti savo klientams rankų darbo
gaminius iš gryniausių ir natūraliausių medžiagų, tuo pačiu metu
visapusiškai laikantis visų galiojančių teisės normų.
UAB „PL TRYS NYKŠTUKAI“
market@leidyba.com
Populiarioji literatūra ir knygos vaikams.
MB „ŠUŠVĖS MIDUS“
susvietis@gmail.com
www.susvesmidus.lt
Mes gaminame seniausią tradicinį alkoholinį gėrimą
pasaulyje – midų.

UAB „AROMIKA“
www.aromika.lt
laura.aromika@gmail.com
Kvepalai, namų kvapai, muilai, sausi kvapai, kišeniniai kvepaliukai,
vonios druskos, purškiami namų kvepalai, patalpų kvėpinimas –
visa tai ir dar daugiau kuria įmonės meistrai.

MB „FILMAI IR KVAPAI“
samoningosmamos@gmail.com
Mamų ir tėčių simpatijas ir pasitikėjimą užsitarnavusi aukštos
kokybės aromaterapinė produkcija kūdikiams ir vaikams.
Kvapnioje linijoje rasite ekologiškus eterinius aliejus, gėlių
vandenis ir aliejų mišinius visiems gyvenimo atvejams:
kai puola sloga ir kosulys, skausmingai dygsta dantukai, kamuoja
odos problemos, pilvelio skausmai, neramus miegelis.

UAB „ADT APSKAITA“
gdangira@gmail.com
Raypath produkcija – tai valymo priemonės, saugančios sveikatą ir
gamtą, taupančios laiką ir energiją. Namų tvarkymas su Raypath
produkcija ne vargas, o tikras malonumas!!!

ALFREDAS DAULIUS JEWELLERY
daulius.jewelry@gmail.com
www.daulius.com
Autorinė juvelyrika.

DARIAUS KUZMINSKO ŪKININKO ŪKIS
kuzmum@gmail.com
www.yurtos.lt
Organinės sapropelio trąšos, veido, plaukų, kūno kaukės, rankų ir
kojų kremai iš sapropelio.
E-PARDUOTUVĖ MEDUZA24.LT
MB „ANDROMARTAS“
info@meduza24.lt
www.meduza24.lt
Elektroninė prekyba buitiniais prietaisais.
MB „LEDMODUS“
info@ledmodus.lt
www.leddenwood.lt
Šviestuvų gamyba. Apšvietimo projektavimas ir įrengimas.

VŠĮ NACIONALINĖ REGIONŲ PLĖTROS AGENTŪRA
info@nrda.lt
www.nrda.lt
Nacionalinė regionų plėtros agentūra – Atvira. Inovatyvi ir kūrybiška.
Nuolat besimokanti. Ugdanti karjeros kompetencijas.
Skatinanti verslumą. Priimanti iššūkius. Socialiai atsakinga.
VR filmas verslui ir apie verslą? TAIP!
Nacionalinė regionų plėtros agentūra verslo ir pasiekimų parodoje
parodys, kaip pritaikyti novatoriškas idėjas versle.
PARODOS „ŠIAULIAI 2018“ DALYVIAI HOLE
UAB „AUTOMĖTA“
alaukiene@gmail.com
Rankų darbo papuošalai.

LIETUVOS MUITINĖ
muitine@lrmuitine.lt
www.lrmuitine.lt
Lietuvos muitinės misija – saugoti Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES)
visuomenę, rinką, aplinką ir finansinius interesus nuo neteisėtos
tarptautinės prekybos daromos žalos, sudarant palankias sąlygas
teisėtam verslui.

ALBINA KUZMENKIENĖ
a.kuzmenkiene@gmail.com
Molio ir keramikos indai.

UAB „KETAGRAS“
uabketagras@gmail.com
CNC, mechatronika, sinergetika, robotika, lazerinis apdirbimas,
frezavimas. Pardavimai, servisas, paslaugos.

UAB „KOSMIRA“
info@kosmira.lt
TREND valymo priemonės, EKO šepečiai kūnui ir buičiai.

KIPRAS JUMS
cyprus2u@gmail.com
www.cyprus2u.com
Nekilnojamas turtas Kipre. Pelninga investicija. Antrieji namai 340
dienų saulėtoje saloje. 8 metų atsiperkamumas.
ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS
www.su.lt
„Robotai – pramonės ateitis“. Inžinerinių mokslų sprendimus
verslui populiarinantis edukacinis stendas. Mokslo pažanga ir
Šiauliuose vystomų inžinerinių mokslų potencialas.
UAB „DAMODARA“
gediminas@damodara.lt
www.damodara.lt
Nealkoholiniai gėrimai
ROCHESTER.DC LIEPORIAI
medicinostechnologijos@gmail.com
www.dclieporiai.lt
Odontologijos paslaugos; dantų protezavimas; dantų implantavimas;
endodontinis, chirurginis, terapinis dantų gydymas; profesionali
burnos higiena, dantų balinimas. Burnos 3d skanavimas, 3d dantų
restauracijų spausdinimas.
ŠIAULIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS
info@sprc.lt
www.sprc.lt
Šiaulių profesinio rengimo centras – didžiausia profesinio mokymo
įstaiga šiaurės Lietuvoje, kurioje rengiami paklausių profesijų
specialistai.

UAB „MERKURITA“
info@merkurita.lt
Loterija. Vilnos gaminiai.

UAB „MARABU LT“
regina.loginova@gmail.com
„FABERLIC“ kompanijos reklaminė akcija, produkcijos pristatymas.
ODOS GAMINIAI
Arina543@yandex.com
Prekyba odos gaminiais.
ILONA DOROCHOVA
ievgint@gmail.com
Gintaras su sidabru.
ZENONAS VEZBERGAS
zenonas@gmail.com
Tautinio paveldo sertifikuotų produktų – rankšluoščių ir
tradicinės bitininkystės demonstravimas ir medaus prekyba.
ŪKININKAS VYGAUDAS JUKNELIS
vygaudas.juknelis@gmail.com
Kanapių produktai: aliejus, sėklos, arbata, kosmetika.
AIRIDA URBONIENĖ
airidasim@gmail.com
Sveikatos ir grožio produktai.
UAB „PREGSIS“
info@ziy.lt
Drabužių gamyba ir prekyba.

