
1 Data: 2017.01.28-30

Turinys: Paroda PLAY TIME, Prancūzija

Renginio vieta: Prancūczija 
Renginio partneris, 
kontaktinis asmuo: 

Versli Lietuva vyr. projektų vadovė Renata Nedzinskienė, el. 
paštas,r.nedzinskiene@verslilietuva.lt  tel.+370 612 99015 , 7-1os LT įmonės

Tikslai/rezultatas: Pakviesti ir suorganizuoti ne mažiau kaip 5-ių tikslinės auditorijos atstovų 
(profesinės žiniasklaidos, interjero dizaino, mados žurnalų, bloggerių, prekybos 
agentų, distributorių) apsilankymą LT įmonių stende. Išplatinti informaciją apie 
parodoje dalyvaujančius lietuviškus prekinius ženklus turimais potencialių 
partnerių (agentų, distributorių, prekybos tinklų ir pan.) kontaktais.

2 Data: 2017 Liepa
Turinys: Paroda PLAY TIME, Prancūzija
Renginio vieta: Prancūczija 
Renginio partneris, 
kontaktinis asmuo: 

Versli Lietuva vyr. projektų vadovė Renata Nedzinskienė, el. 
paštas,r.nedzinskiene@verslilietuva.lt  tel.+370 612 99015 , 7-1os LT įmonės

Tikslai/rezultatas: Pakviesti ir suorganizuoti ne mažiau kaip 5-ių tikslinės auditorijos atstovų 
(profesinės žiniasklaidos, interjero dizaino, mados žurnalų, bloggerių, prekybos 
agentų, distributorių) apsilankymą LT įmonių stende. Išplatinti informaciją apie 
parodoje dalyvaujančius lietuviškus prekinius ženklus turimais potencialių 
partnerių (agentų, distributorių, prekybos tinklų ir pan.) kontaktais.

3 Data: 2017 m. 
Turinys: Prancūzijos rinkos galimybių pristatymo renginys (dalyvaujant DA atstovui) 

Eksporto klubo ar kt. formatas.

Renginio vieta: Lietuva (URM/ ŪM/VL ar kitos renginiui tinkamos patalpos) 
Renginio partneris, 
kontaktinis asmuo: 

Versli Lietuva , projektų vadovė Aistė Zapalskytė tel. +370-615-67916 el.paštas 
a.zapalskyte@verslilietuva.lt

Tikslai/rezultatas: Pakviesti tikslinės auditorijos atstovus (potencialius eksportuotojus) į 
organizuojamą renginį, pristatyti Prancūzijos verslo aplinką, galimas nišas LT 
eksporto produktams, suteikti konsultacijas LT įmonėms įėjimo į Prancūzijos 
rinką klausimais.

VK1. Surengtos verslo misijos (ne mažiau kaip 5 įmonės)/eksporto potencialo pristatymo renginiai.

DA iniciatyva suorganizuotos verslo misijos iš/į Lietuvą bei jų metu organizuoti B2B, G2B susitikimai. 
Taip pat DA teikiama įvairi pagalba organizuojant į rezidavimo šalį atvykstančias verslo asocijuotų 
struktūrų, VšĮ "Verslios Lietuvos", kt. organizacijų ar kartu su valstybės pareigūnais organizuojamas 
verslo misijas ir jų metu organizuoti B2B, G2B susitikimai. (DA pagalba gali būti - surandant patalpas 

renginiui, organizuojant susitikimus, rengiant programą, kviečiant tikslinę auditoriją, organizuojant B2B 

susitikimus parodose dalyvaujančioms įmonėms, platinant informaciją tikslinei auditorijai apie parodoje 

dalyvaujančias įmones ir t.t. ). Verslo misijos iš/į Lietuvą atvykstančią delegaciją turi sudaryti ne 
mažiau kaip 5 įmonės. 

VEIKLOS KRITERIJŲ APRAŠYMAS 



4 Data: 2017 m. vasario 7-9 d. 
Turinys: LT tekstilės sektoriaus pristatymo ir B2B renginys (tarptautinės aprangos, 

mados ir dizaino sektoriaus gamintojų parodos "Premier vision" metu)

Renginio vieta: DA patalpose (ar kitoje renginiuj tinkamoje vietoje)
Renginio partneris, 
kontaktinis asmuo: 

LATIA, Darius Aukštikalnis, darius@latia.lt, +370-604-91970

Tikslai/rezultatas: Pakviesti tikslinės auditorijos atstovus (potencialius importuotojus, verslo 
partnerius, žiniasklaidos atstovus ne mažiau 10 tikslinių kontaktųš) į 
organizuojamą renginį, pristatyti LT tekstilės pramonės potencialą, 
suorganizuoti B2B susitikimus. 

5 Data: 2017 m.
Turinys: LVK organizuojama verslo misija (įvairūs sektoriai)
Renginio vieta: Prancūzija, DA patalpose (ar kitoje renginiuj tinkamoje vietoje)
Renginio partneris, 
kontaktinis asmuo: 

LVK, verslo renginių direktorė J. Šurnienė, el. paštas Julija@lvk.lt

Tikslai/rezultatas: Parengti verslo misijos programą, į partnerystės renginį ambasados patalpose 
pakviesti tikslinės auditorijos atstovus (prekybos agentus, distributorius, 
prekybos tinklų atstovus ir pan.) - ne mažiau kaip 10 tikslinių kontaktų. 



1 Data: 2017 m.
Turinys: Tikslinių Prancūzios importuotojų kontaktų paieška/Tiekėjų Lietuvoje paieška

Užsakovas, 
kontaktinis asmuo:

URM, VL perduoti įmonių prašymai, tiesioginiai įmonių kreipimaisi 

Tikslai/rezultatas: Surasti ir pateikti LT įmonėms potencialių importuotojų (įmonių, prekybos 
agentų, distributorių) kontaktus. Surasti ir pateikti Prancūzijos užsakovui LT 
įmonių, galiničų tiekti prašomą produkciją, kontaktus. Esant poreikiui ir 
galimybei, suorganizuoti su jais B2B susitikimus - ne mažiau 20 potencialių 
kontaktų.  

2 Data: 2017 m.
Turinys: FR prekybos agentų paieška
Užsakovas, 
kontaktinis asmuo:

VL, atsakingas projektų vadovas, el. paštas, tel.

Tikslai/rezultatas: Surasti ir pakviesti į LT FR prekybos agentus, dirbančius individualiai su 
įmonėmis ir siekiančius padėti jų gaminiams patekti į užsienio prekybos tinklus 
(1-2 prekybos agentai).

3 Data: 2017 m.
Turinys: FR tikslinių konsultantų paieška
Užsakovas, 
kontaktinis asmuo:

VL, atsakingas projektų vadovas, el. paštas, tel.

Tikslai/rezultatas: Padėti atrinkti tarptautinius konsultantus (2-3 įmones), teikiančius reikiamas 
paslaugas (pvz. tikslinių kontaktų paieška užsienio rinkose) 

4 Data:
Turinys: 
Užsakovas, 
kontaktinis asmuo:
Tikslai/rezultatas: 

VEIKLOS KRITERIJŲ APRAŠYMAS 
VK2. Organizuoti B2B, G2B susitikimai su potencialais verslo partneriais, LT prekių ir paslaugų 
importuotojais

DA surasti ir LT įmonėms pateikti potencialių prekybos agentų, distributorių, prekybos centrų 
atstovų, galimų verslo partnerių kontaktai, suorganizuoti B2B, G2B susitikimai.  Pagalba rengiant 
ieškant verslo konsultacijas teikiančių bendrovių, pagal LT institucijų/verslo asociacijų suformuluotus 
kriterijus.

Rezidavimo šalies įmonių (potencialių prekybos agentų, distributorių, prekybos centrų atstovų) 
atstovams suteikta informacija apie LT eksporto potencialą ir konkrečias LT įmones, galinčias būti 
potencialiais tiekejais. Suorganizuoti B2B susitikimai. Jei potencialių prekybos agentų, distributorių, 
prekybos tinklų atstovų paklausimus DA nukteipia į VšĮ "Versli Lietuva" ir atsakymą parengia VšĮ 
"Versli Lietuva", tokiu atveju užduoties įgyvendinimas neužskaitomas į rezultatus.  



VEIKLOS KRITERIJŲ APRAŠYMAS 
VK3. Pagal VšĮ „Versli Lietuva“ su įmonėmis pasirašytas sutartis (iki 5 potencialių verslo partnerių) 
suorganizuoti individualūs vizitai.

Užduotį formuluoja VšĮ "Versli Lietuva" ir tik toms DA, kuriose yra komercijos atašė. Paslauga 
apima konsultacijas dėl tinkamo įmonės prisistatymo ir informacijos pateikimo konkrečioje rinkoje ir 
individualaus vizito organizavimą įmonei su atrinktais ir norinčiais bendradarbiauti užsienio 
partneriais (iki 5 partnerių). Pirminis užsienio įmonių interesas dėl galimo bendradarbiavimo su 
Klientu identifikuojamas prieš vizitą.



1 Data: 2017 m. 
Turinys: Susitikimai su IT ir R&D sektoriaus potencialiais investuotojais, Lietuvos  

investicinio potencialo pristatymas

Renginio vieta: IL atsakingas kontaktinis asmuo: Vida Staskonienė
Pardavimų procesų direktorė | Investicijų plėtros departamentas
Tel.: +370 5 263 7311 | Mob.: +370 610 30447
vida.staskoniene@investlithuania.com   

Renginio partneris, 
kontaktinis asmuo:

Savarankiškai per savo kontaktų tinklą ir/arba naudojantis Investuok Lietuvoje 
pateiktu tikslinių įmonių sąrašu, susisiekti su įmonių vadovais, pakviesti 
susitikti ir aptarti investavimo galimybes Lietuvoje.

Tikslai/rezultatas: 3 įvykę susitikimai su tikslinių įmonių vadovais, kurių metu identifikuoti 
potencialūs investiciniai projektai, orientuoti į eksportą (greenfield investment) 
ir visa informacija perduota Investuok Lietuvoje, kuri veda tolimesnes derybas 
su investuotojais.

VEIKLOS KRITERIJŲ APRAŠYMAS 
VK4. Susitikimai su potencialiais investuotojais/investicinio potencialo pristatymo renginiai 

Užduotis įgyvendinama remiantis URM IESD ir VšĮ "Investuok Lietuvoje" kartu parengta atstkira 
instrukcija.

Investicinio potencialo pristatymo renginį atstovybė organizuoja bendradarbiaudama kartu su VšĮ 
"Investuok Lietuvoje", taip pat kaip su kitais galimais rezidavimo šalies partneriais.  



1 Data:
Turinys:  2017 m. kovo 16-19 d.
Renginio vieta: Dalyvavimas tarptautinėje turizmo parodoje ,,Salon Mondial du Tourisme"

Renginio partneris, 
kontaktinis asmuo: 

VTD, Atvykstamojo turizmo poskyris, Jūratė Jazbutytė

Tikslai/rezultatas: Pagal VTD poreikį patikrinti siūlomų parodos metu susitikimų tikslingumą. 
Rekomenduoti VTD tikslingus susitikimus su Prancūzijos turizmo rinkodaros 
srityje dirbančiais speicialistais. Dalyvauti susitikimuose su Prancūzijos 
žurnalistais, reklamos agentūrų, kelionių organziatroriais VTD stende parodoje. 
Pateikti gautus kontaktus. Pateikti ataskaitą, kaip įvykdyta užduotis.

2 Data: 2017 m. (data bus sutikslinta)
Turinys: Kartu su kompleksines rinkodaros priemones įgyvendinančia įmone 

Prancūzijoje pagal galimybes dalyvauti pasiūlytoje regioninėje turizmo parodoje

Renginio vieta: Parodą pasiūlys kompleksines rinkodaros priemones Prancūzijoje įgyvendinanti 
įmonė

Renginio partneris, 
kontaktinis asmuo: 

VTD. Atvykstamojo turizmo poskyris, Jūratė Jazbutytė

Tikslai/rezultatas: Dalyvauti parodoje ir pateikti ataskaitą, kurioje būtų įvardintas parodos 
pasirinkimo tikslingumas, išvados dėl tiekėjo profesionalumo ir darbo kokybės 
stende.

3 Data: 2017 m. 
Turinys: Didžiausiuose dienraščiuose, radijo ir televizijos laidose bei portaluose 

dirbančių žurnalistų, rašančių turizmo tema, kandidatūrų VTD pažintiniams 
žiniasklaidos atstovų turams pateikimas (pateikti 2 kandidatūras)

Renginio vieta: Lietuva, pažintinis turas
Renginio partneris, 
kontaktinis asmuo: 

Atvykstamojo turizmo poskyris, Jūratė Jazbutytė

Tikslai/rezultatas: Pateikti 2 kandidatūras ir siūlomų kandidatų įvertinimą, atsižvelgiant į VTD 
nustatytus užsienio žurnalistų ir interneto tinklaraštininkų kriterijus. 

4 Data: 2017 m. 
Turinys: Kelionių organizatorių, dirbančių Prancūzijos rinkoje, kandidatūrų VTD 

pažintiniams turams po Lietuvą pateikimas (pateikti 2 kandidatūras).

Renginio vieta: Lietuva, pažintinis turas
Renginio partneris, 
kontaktinis asmuo: 

VTD, Atvykstamojo turizmo poskyris, Jūratė Jazbutytė

VEIKLOS KRITERIJŲ APRAŠYMAS 
VK5. Lietuvos turizmo potencialo pristatymo renginiai/vizitai.

DA, kartu su VTD ir kitais turizmo sektoriaus atstovais (profesionalais, asocijuotomis struktūromis) 
surengti LT turizmo potencialo pristatymo renginiai, turizmo sektoriaus atstovų verslo misijos iš/į 
Lietuvą. LT turizmo sektoriaus pristatymas rezidavimo šalies turizmo srities žiniasklaidos atstovams 
(susitikimai, žiniasklaidos atstovų turai Lietuvoje).  



Tikslai/rezultatas: Pateikti 2 kandidatūras (kelionių organizatoriai ir jų atstovaujamos įmonės) ir jų 
įvertinimą pagal VTD nustatytus užsienio šalių kelionių organizatorių ir 
kelionių agentūrų atstovų atrankos dalyvauti pažintiniuose turuose po Lietuvą 
kriterijus.

5 Data: 2017 m.
Turinys: Dalyvauti renginiuose ir išplatinti informaciją apie Lietuvos turizmo galimybes 

(pvz. miesto šventės, miesto mugės, festivaliai ir pan.) (dalyvauti 2 renginiuose)

Renginio vieta: Prancūzija
Renginio partneris, 
kontaktinis asmuo: 

VTD, Atvykstamojo turizmo poskyris, Jūratė Jazbutytė

Tikslai/rezultatas: Dalyvavimas renginiuose, išplatinta medžiaga, pristatytas Lietuvos turizmo 
potencialas. Pateikta ataskaita, kaip įvykdyta užduotis.

6 Data: 2017 m.
Turinys: Pagal galimybes DA iniciatyva rengiamas LT turizmo potencialo pristatymas 

rezidavimo šalyje (1 renginys)

Renginio vieta: DA ar kitose patalpose
Renginio partneris, 
kontaktinis asmuo: 

VTD, Atvykstamojo turizmo poskyris, Jūratė Jazbutytė, Kompleksines 
rinkodaros priemones Prancūzijoje įgyvendinanti įmonė

Tikslai/rezultatas: Parengti renginio programą, į jį pakviesti tikslinės auditorijos atstovus (turizmo 
sektoriaus atstovus, turizmo tematika rašančius žiniasklaidos atstovus) - ne 
mažiau kaip 10 tikslinių kontaktų



1 Data: 2017 m.
Turinys: FR MTEPI renginių kalendorius
Renginio vieta: Prancūzija
Renginio partneris, 
kontaktinis asmuo: 

MITA

Tikslai/rezultatas: Surinkti informaciją apie inovacijų ir RD plėtrai skirtus renginius, vykstančius 
Prancūzijoje, kuriuose būtų tikslingas LT atstovų dalyvavimas su tikslu susirasti 
partnerius bendriems MTEPI projektams įvairių programų (Horizon 2020, 
Eureka, Eurostars2 ) formatuose.   

VEIKLOS KRITERIJŲ APRAŠYMAS 
VK6. Inovacijų ir R&D ryšių plėtrai skirti renginiai/vizitai.

DA, kartu su VšĮ "Versli Lietuva", VšĮ "Investuok Lietuvoje", MITA ir kitais sektoriaus atstovais 
(mokslo įstaigomis, R&D veikla užsiimančiomis įmonėmis ir kt.) surengti LT mokslo-technologijų 
potencialo, inovacijų ir R&D galimybių pristatymo renginiai, šio sektoriaus atstovų vizitai iš/į Lietuvą. 



1 Data: 2017 m. sausio - gruodžio mėn.
Turinys: Prancūzijos ekonominių aktualijų apžvalga
Informacijos gavėjas: URM, kitos suinteresuotos valstybės institucijos, verslo asocijuotos struktūros, 

įmonės

Tikslai/rezultatas: Pateikti naudingą informaciją suinteresuotiems asmenims eksporto ir turizmo 
skatininimo, investicijų pritraukimo ir kitais aktualiais ekonominio 
bendradarbiavimo klausimais (12 apžvalgų per metus). Skubią ir aktualią 
informaciją pateikti nedelsiant (pvz. informaciją apie viešųjų pirkimų konkursus 
pateikti ne vėliau, kaip 1 mėn. iki paraiškų pateikimo termino) 

VEIKLOS KRITERIJŲ APRAŠYMAS 
VK7. LT verslui ir institucijoms naudingos informacijos apie akreditavimo šalį teikimas.

Periodiškas LT verslo ryšiams naudingos informacijos (parodos, konferencijos, renginiai, viešieji 
pirkimai, makro ekonominės tendencijos, produktų įvedimo į rinką reikalavimai ir pan.) ir 
institucijoms dvišalių ekonominių ryšių skatinimui naudingos informacijos (akreditavimo valstybės 
ekonominio vystymosi strategijos ir prioritetai, skatinimo priemonės ir pan.) teikimas - ekonominių 
aktualijų apžvalgos ne rečiau, kaip kartą per mėnesį /specifinė informacija pagal poreikį. Informacija 
apie LT įmonėms galimai įdomius viešuosius pirkimus turi būti pateikta VšĮ "Versli Lietuva" ir 
suinteresuotiems asmenims ne vėliau, kaip likus mėnesiui iki dokumentų dalyvauti viešajame pirkime 
pateikimo termino.    



1 Data: 2017 m.
Turinys: Vilniuje vykstanti tarptautinė aprangos ir tekstilės paroda "Baltic Fashion and 

Textile Vilnius" 2017.10.19-21

Užsakovas, 
kontaktinis asmuo:

LATIA, Vilma Akelaitienė el. p.: vilma@latia.lt, tel.: +37060015109

Tikslai/rezultatas: Informacijos apie rengiamą renginį išplatinimas tiksliniams adresatams el. paštu 
(5-10 tikslinių kontaktų). Esant poreikiui ir galimybei, suorganizuoti susitikimai 
su asmenimis, priimančiais sprendimus dėl dalyvavimo renginiuose užsienyje, 
siekiant pristatyti konferenciją, agitavimas atvykti dalyvauti/apsilankyti 
Lietuvoje vyksiančioje parodoje.2 Data: 2017 m.

Turinys: Vilniuje vykstanti paroda "Balttechnika" 2017.05.10-12
Užsakovas, 
kontaktinis asmuo:

Lietuvos pramionininkų konfederacija/(LINPRA, Lietuvos inžinerinės 
pramonės asociacija), Danuta Murygina -danuta.murygina@linpra.lt; 
37061531906

Tikslai/rezultatas: Informacijos apie rengiamą renginį išplatinimas tiksliniams adresatams el. paštu 
(5-10 tikslinių kontaktų). Dalyvių-potencialių pirkėjų  pritraukimas į parodą, 
susitikimų B2B organizavimas.

VEIKLOS KRITERIJŲ APRAŠYMAS 
VK8. Informacijos apie Lietuvą (ekonominiai rodikliai, įvairūs renginiai, duomenų bazės) platinimas 
rezidavimo šalyje.

Informacijos (Lietuvoje vykstantys renginiai, parodos, konferencijos, įvairios duomenų bazės, 
investicinė aplinka, makro ekonominiai LT rodikliai ir pan.)  platinimas įvairiais tiksliniais kanalais. 
Jei elektroniniu paštu platinama informacija apie konkretų renginį/konferenciją, tuomet nurodoma 
kokiais konkrečiais kanalais info buvo išplatinta. 



VEIKLOS KRITERIJŲ APRAŠYMAS 
VK9. Kitos užduotys (instrukcijos, pavedimai).

Kiti, iš anskto neplanuoti ir į aukščiau išdėstytų veiklos kriterijų sritį nepatenkantys, pavedimai ir 
instrukcijos.  


