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Pagrindiniai konferencijos klausimai

VERTĖS KŪRIMO IR PARDAVIMO STRATEGIJA 
Pirmaujančių įmonių patikrinti metodai ir praktikos 

Todd Snelgrove - labiausiai 
pripažintas Vertės strategijos 
praktikas pasaulyje. Jis SKF 
Group dirba daugiau nei 
20 metų, 17 iš jų - globaliu 
vertės vadovu.  Per tą laiką 
SKF Group nuosekliai diegė 
ir tobulino Vertės Kūrimo ir 
Pardavimo Strategiją ir dabar 
yra laikoma pavyzdine įmone, 
iš kurios mokosi šimtai kitų 
įmonių, veikiančių skirtingose 
pramonės šakose.  

Todd transformavo savo 
inovatyvias idėjas į praktiškai 
pritaikomas strategijas, 
vertės pardavimų programas, 
verte grįstas partnerystes su 
svarbiais klientais ir daugelį 
kitų programų, kurios 
padėjo klientams padidinti 
pelningumą.

Forumo partneriai:

Registracija

Įžanginis žodis. Modestas Gelbūda, BILD

Vertės Kūrimas

Vertės Kūrimo strategija ir metodologijos SKF Group įmonėje 
Todd Snelgrove, SKF Group, JAV 

Vertės Kūrimo gebėjimas, jo įtaka pelningumui ir įmonės vertei
Algimantas Markauskas, „Thermo Fisher Scientific Baltics“ generalinis direktorius

Vertės Pardavimas

Susidūrimai su “sunkiais” klientais: problemos, su kuriomis susiduria 
vertės pardavėjai. (Todd Snelgrove) 
• Kaip išmatuoti vertę klientui Verslas-Verslui atveju (B-to-B)?
• Kaip išmatuoti vertę klientui Verslas-Vartotojui atveju (B-to-C)?

Kavos pertrauka

Kaip SKF įgyvendina Vertės Pardavimo strategiją? 
(Todd Snelgrove)
•  Kaip klientai supranta vertę?
•  Kaip SKF sugebėjo pagrįsti vertę savo klientams?

Vertės kainodora: kaip pasiekti geriausią kainą už sukurtą vertę. 
(Todd Snelgrove)
•  Kaip laimėti vertės nustatymo „mūšius“
•  Kaip pereiti nuo kainos į kliento sąnaudų ir vertės diskusiją 

Baigiamoji diskusija: kodėl verta rinktis Vertės Kūrimo strategiją?
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•  Kas yra Vertės Kūrimo strategija ir kuo ji skiriasi nuo kitų strategijų?
•  Kodėl Vertės Strategija lemia aukštesnį pelno lygį?
•  Kokios vadybos metodologijos yra kertinės, įgyvendinant Vertės Strategiją?
•  Kaip pagrįsti ir pademonstruoti vertę klientams?
•  Kaip kurti aukštos vertės naujus produktus ir paslaugas?
•  Kaip transformuoti savo įmonę į vertę kuriančią ir vertę parduodančią organizaciją?

Investicija
Dalyvio mokestis 200 EUR +PVM*. 
* Į šią sumą įskaičiuotas dalyvio mokestis, kavos pertraukos, gėrimai ir užkandžiai, dalomoji medžiaga. 
Galutinai registracija bus patvirtinta tik sumokėjus dalyvio mokestį. 

Data ir vieta
Gegužės 13 d., 13.00-17.15 val.
Best Western viešbutis
Konstitucijos pr. 14 , Vilnius

Baltijos lyderystės ugdymo institutas, UAB 
Baltic Institute for Leadership Development (BILD)

+370 620 22064 
info@bildideas.org

Organizatoriai pasilieka teisę tikslinti renginio programą.

SUŽINOKITE DAUGIAUREGISTRACIJA
Internetu: registracijos anketa 
El. paštu: info@bildideas.org

www.BILDideas.org

Gegužės 13d. Vilnius

„Todd yra išskirtinės 
kompetencijos klientų vertės 
ekspertas. Jis transformavo 
inžinerinę įmonę, kuri tapo 
visiškai orientuota į klientus“.

„Todd užsidegimas, su kuriuo 
jis kalba apie klientams 
kuriamą vertę, yra tiesiog 
užkrečiantis“.

James Anderson, profesorius,   
Kellogg School of Management 

Kamran Kashani, profesorius,  
IMD, Šveicacija 

   Todd Snelgrove
Vertės strategijos ekspertas-
praktikas, SKF Group (JAV)
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