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Dr. Erkko Autio - vienas įtakingiausių pasaulyje ekspertų technologinių įmonių internacionalizacijos, 
tarptautinio verslumo ir inovacijų srityse. Erkko Autio nuolat konsultuoja technologines įmones eksporto 
plėtros į Skandinavijos ir kitas šalis klausimais. Jis  yra vienos įmonės steigėjas ir 6 įmonių valdybos narys.  
Technologinių įmonių augimo ir inovacijų klausimais jis konsultavo daugelio šalių vyriausybes ir Europos 
komisiją. Erkko dėsto Imperial College London Business School ir Aalto University Business School.
 

Sigitas Brazinskas - buvęs Lietuvos ambasados komercijos atašė Švedijoje, turintis daugiau nei 20 metų 
tarptautinės patirties. Su Skandinavijos įmonėmis dirba daugiau nei septynerius metus. Sigitas Brazinskas 
ne tik konsultuoja Lietuvos įmones eksporto plėtros į Skandinavijos šalis klausimais, tačiau yra patyręs 
seminarų apie kultūrinių skirtumų svarbą tarptautiniame versle ir Skandinavijos regione pranešėjas.

Jussi Autere yra  Gearshift įmonės Suomijoje, kuri konsultuoja aukštųjų technologijų verslus, įkūrėjas ir 
partneris. Jau daugelį metų jis konsultuoja įmones strateginio valdymo ir plėtros klausimais. Aalto 
universitete Jussi dėsto kursus susijusius su programinės įrangos įmonių kūrimu, valdymu ir tarptautine 
plėtra. 

 
Søren Fink-Jensen didesnę dalį savo karjeros praleido dirbdamas su Microsoft partneriais daugelyje 
pasaulio šalių ir siekdamas padidinti jų pardavimus ir pelną. Šiuo metu jis yra įmonės 1ClickFactory, 
sparčiai augančios Skandinavijos ir kitose Europos šalyse, generalinis direktorius.  Søren yra sukaupęs 
unikalią patirtį ir žinias apie verslo plėtrą Skandinavijos rinkose ir puikiai pažįsta Lietuvą, tad dalyviams 
suteiks svarbių įžvalgų apie eksporto į Skandivavijos šalis sėkmės faktorius, principus bei pasidalins 
konkrečiais pavyzdžiais.

KVIETIMAs 
„Eksporto organizavimas skandinavijos šalyse“

PRANEŠĖJAI

Lapkričio 12-13 d., Vilnius 
(Crowne Plaza, M.K.Čiurlionio g. 84)

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 programą, 2 prioriteto „Verslo produktyvumo 

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

Renginio tikslas - suteikti technologijų įmonėms žinių, reikalingų sėkmingai eksporto plėtrai į Skandinavijos 
šalis. Jame bus pateikti praktiniai modeliai, padėsiantys įmonėms suformuoti savo eksporto strategiją ir priimti 
pagrindinius su ja susijusius sprendimus. Taip pat bus apžvelgti svarbiausi iššūkiai, kurie kyla dar tik ketinančioms 
eksportuoti ar jau eksportuojančioms į Daniją, Norvegiją, Suomiją, Švediją, o taip pat ir į Latviją ar Estiją įmonėms. 
Pusė laiko bus skirta praktiniams užsiėmimams ir realių eksporto atvejų analizavimui. Savo patirtimi dalinsis 
sėkmingai į Skandinavijos šalis eksportuojančių įmonių vadovai.
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„Eksporto organizavimas skandinavijos šalyse“

PROGRAMA

Pirma diena (lapkričio 12 d.)

Antra diena (lapkričio 13 d.)

Lapkričio 12-13 d., Vilnius 
(Crowne Plaza, M.K.Čiurlionio g. 84)

Dviejų dienų seminaro 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.  

Registracija
Įmonių parengimas eksportui į Skandinavijos rinkas: verslo aplinka, rinkų apžvalga, įėjimo 
ypatumai ir bendradarbiavimo būdai. Sigitas Brazinskas, buvęs Lietuvos ambasados komercijos 
atašė  Švedijoje.
Kavos pertraukėlė
Įmonių parengimas eksportui į Skandinavijos rinkas: kritiniai sėkmės faktoriai ir atvejo 
analizė. Sigitas Brazinskas, buvęs Lietuvos ambasados komercijos atašė  Švedijoje.
Pietūs
Paslaugų pirkimo ir pardavimo ypatumai Šiaurės šalyse. Įėjimo į rinką planas. Šiaurės šalių IRT rinkų 
struktūra ir Lietuvos įmonių galimybės šiose rinkose. Jussi Autere, įmonės Gearshift įkūrėjas.
Kavos pertraukėlė
Įėjimas į Šiaurės šalių rinką: praktinės užduotys, atvejo analizės ir konsultacijos. Jussi Autere.
Apibendrinimas

8:00 – 8:30 
8:30 – 10:30

 
10:30 – 10:45
10:45 – 12:30

12:30  – 13:30
13:30 – 15:15

15:15 – 15:30
15:30 – 17:30

17:30 

Registracija
Įžanginis žodis
Įmonių eksporto strategija ir eksporto galimybės: pagrindiniai principai, modeliai ir jų 
taikymas. Dr. Erkko Autio, Imperial College London Business School.
Kavos pertraukėlė
Įmonių eksporto strategija ir eksporto galimybės: atvejo analizė ir praktinės užduotys.  
Dr. Erkko Autio, Imperial College London Business School.
Pietūs
Baltijos ir  Šiaurės šalių įmonių atvejai: 1ClickFactory. Søren Fink-Jensen, 1ClickFactory vadovas.
Kavos pertraukėlė 
Baltijos ir  Šiaurės šalių įmonių atvejai (pristato įmonių atstovai).
Apibendrinimas

8:00 – 8:30 
8:30 – 8:45

8:30 – 10:30
 

10:30 – 10:45
10:45 – 12:30

 
12:30  – 13:30
13:30 – 15:15
15:15 – 15:30
15:30 – 17:30

17:30 
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Organizatoriai pasilieka teisę tikslinti seminaro programą.
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