
Sigitas Brazinskas, eksporto konsultantas.
Sigitas turi daugiau nei 20 m. tarptautinės ir darbo su NVS rinkomis patirties. Jis dirba tarptautinių 
organizacijų vykdomuose projektuose, bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio kompanijomis, pededa joms 
plečiantis į įvairias rinkas, rengia marketingo ir eksporto plėtros planus, veda mokymus, atlieka tyrimus, 
įgyvendina projektus bei dėsto aukštosiose mokyklose. 

Romualdas Kozyrovičius , „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus patarėjas. 
Romualdas yra politikas, diplomatas ir finansinių institucijų vadovas, vienas labiausiai patyrusių NVS 
šalių ekspertų. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 1990–1991 metais, pirmojoje Lietuvos vyriausybėje 
Romualdas ėjo Materialinių išteklių ministro pareigas ir daugiausiai dirbo su NVS šalimis. 1992–1993 
metais ėjo  komercinio banko „Hermis“ valdybos pirmininko pareigas. Nuo 1993-jų jis buvo Lietuvos 
Respublikos ambasadorius įvairiose šalyse: 1993–1998 m. – Rusijoje,  o  2007–2010 m. – Kazachstane. 
Savo veikla Romualdas ženkliai prisidėjo prie Lietuvos verslo plėtros šiose šalyse.

Alexander Semenov, „KORUS Consulting“ generalinis direktorius.
Aleksandras yra  „KORUS Consulting“, vienos didžiausių IT įmonių Rusijoje, direktorius. Prieš tai jis užėmė 
vadovaujančias pozicijas įvairiose didelėse Rusijos IT įmonėse, kuriose buvo atsakingas už pardavimus 
visoje Rusijoje. Leidiniai “Kommersant“ (Коммерсантъ)  ir “Delovoy Peterburg“ (Деловой Петербург) 
išrinko jį  vienu geriausių IT įmonės vadovų.  Sankt Peterburgo Tarptautinės vadybos institute, Executive 
MBA programoje, Aleksandras dėsto kursą vadovams „Informacinės technologijos versle“.

Alex Bogdanov, „Copymetrics“ generalinis direktorius.
Aleksejus turi 20 metų darbo NVS šalyse patirtį, ypač maisto, aprangos, mažmeninės prekybos, IT ir 
konsultavimo industrijose. Jo kompetencijos sritys – verslo plėtra, pardavimai ypač B-to-B ir FMCG 
sektoriuose,  rinkodara ir naujų produktų kūrimas. Šiuo metu jis užima generalinio direktoriaus pareigas 
įmonėje „Copymetrics“ Belgijoje ir vadovauja jo įkurtam didžiausiam Europoje e-teisinių paslaugų 
portalui kuda-komu.net / Zestylawyer.com. Anksčiau Aleksejus ėjo verslo vystymo direktoriaus pareigas 
įmonėje „Mars Belgium“, „SMART LLC “ Maskvoje, „Evrofinans Consulting Group“. Be to,  Aleksejus yra 
Lomonosavo valstybinio universiteto ir  Cranfield School of Management vizituojantis profesorius.

KVIETIMAs 
„Eksporto organizavimas NVs šalyse“

PRANEŠĖJAI

sausio 23-24 d., Vilnius
Šeimyniškių g. 1, viešbutis „Holiday Inn“ 

Projektas „InfoIRT: INFOBALT paslaugų verslui plėtra ir prieinamumo didinimas“, kurio rėmuose yra organizuojami šie mokymai, yra 
dalinai finansuojamas ES Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos priedo, 2 prioriteto 

„Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“  VP2-2.2-ŪM-01-K priemonę „Asistentas-1“.

Renginio tikslas - suteikti žinių, reikalingų sėkmingai eksporto plėtrai į Rusiją, Kazachstaną, Baltarusiją ar Ukrainą. 
Jame bus pateikti praktiniai patarimai, padėsiantys įmonėms suformuoti savo eksporto strategiją ir priimti pagrindinius 
su ja susijusius sprendimus. Taip pat bus apžvelgti svarbiausi iššūkiai, kurie kyla įmonėms dar tik ketinančioms 
eksportuoti ar jau eksportuojančioms į NVS šalis. Pusė renginio trukmės bus skirta praktiniams užsiėmimams ir realių 
eksporto atvejų analizavimui. Savo patirtimi dalinsis Lietuvos ir užsienio įmonių vadovai.
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PROGRAMA
Pirma diena (sausio 23 d.)

Antra diena (sausio 24 d.)

Organizatoriai pasilieka teisę tikslinti renginio programą
Dviejų dienų renginio kaina dalyviui 500 Lt + PVM*.
*Speciali kaina skirta vienam dalyviui iš įmonės. Į šią sumą įskaičiuotas dviejų dienų mokymų dalyvio mokestis, kavos pertraukos, gėrimai ir 
užkandžiai, pietūs, mokymų dalomoji medžiaga ir dalyvio diplomas. Galutinai registracija bus patvirtinta tik sumokėjus dalyvio mokestį. 

Mokymų dalyvių skaičius ribotas, todėl dalyvavimas bus tvirtinamas užsiregistavimo pirmumo tvarka.  
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NVS RINKŲ APŽVALGA, ĮĖJIMO BŪDO PASIRINKIMAS IR ATVEJŲ ANALIZĖS

NVS rinkų apžvalga, politinė, ekonominė, socialinė ir technologinė analizė. Komunikaciniai ir kultūriniai aspektai.  
Sigitas Brazinskas, eksporto konsultantas.

Veiksniai lemiantys įėjimą į NVS šalis. Praktinės užduotys, atvejų analizės, konsultacijos ir rekomendacijos. 
Sigitas Brazinskas, eksporto konsultantas.

KAZACHSTANAS

Politinio ir socialinio konteksto įtaka verslo plėtrai Kazachstane. 
Romualdas Kozyrovičius, buvęs ambasadorius Kazachstane.

Aukštos pridėtinės vertės sprendimų pardavimas Kazachstane ir Centrinėje Azijoje: praktinė patirtis, 
pavyzdžiai ir išmoktos pamokos. 
Žilvinas Pakeltis, buvęs „TetraPak“ pardavimų direktorius Centrinei Azijai. 

Praktinė užduotis ir panelinė diskusija.

Diskusijos ir apibendrinimas

 
9:00 – 13:00

 
 
 
 

14:00 – 17:30

 

 
17:30 – 18:00 

 
RUSIJA 

B-to-B pardavimai Rusijoje ir įžvalgos apie tai kaip mažmeninis sektorius veikia Rusijoje. (rusų k.) 
Dr. Alex Bogdanov, „Copymetrics“ generalinis direktorius ir Moscow State University Business School lektorius.

Verslo vystymas Rusijos IT sektoriuje: svarbiausi faktai, kuriuos reikia žinoti apie IT sektorių. (rusų k.) 
Alexander Semenov, „KORUS Consulting“ generalinis direktorius.

VIČI verslo grupės plėtra į NVS rinkas: patirtis ir pagrindinės pamokos. 
Mindaugas Gudžiūnas, „Vičiūnai Rus“ direktorius.

UKRAINA IR BALTARUSIJA 

Eksportas į Ukrainą: Lietuvos įmonių patirtis ir praktiniai patarimai. 
Algirdas Kumža, „Arvi“ tarptautinių ryšių departamento direktorius, buvęs ambasadorius Ukrainoje.

Lidskoe Pivo atvejis: Augimo valdymas Baltarusijoje ir Ukrainoje. 
Audrius Mikšys, „Lidskoe Pivo“ generalinis direktorius.

TVC (UAB „Televizijos ir ryšio sistemos“) atvejis: darbo Baltarusijoje patirtis.  
Ramūnas Dirmeikis, „TVC Minsk“ direktorius.

UAB „ELSIS TS“ verslo plėtros Ukrainoje patirtis ir pamokos 
Oleg Medvedev, „ELSIS TS“ atstovybės Ukrainoje vadovas.

Panelinė diskusija. Dalyvauja Arvydas Avulis, Ramūnas Dirmeikis, Audrius Mikšys ir kt.

Apibendrinimas

 
9:00 – 13:00

 
 
 
 
 

 
14:00 – 17:30 

 
 
 
 
 
 

 
16.15 – 17:30 

 
17.30 – 18:00
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