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Pagrindiniai konferencijos klausimai

Apie Vertės pirkimus

VERTĖS PIRKIMAI 
Kaip nupirkti didžiausią vertę savo įmonei? 

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.

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

Forumo partneriai:

Registracija

Įžanginis žodis. Modestas Gelbūda, BILD

Vertės Pirkimai. (Todd Snelgrove, SKF Group, JAV)
•  Kuo skiriasi sąnaudos, kaina ir vertė?
•  Visuminių sąnaudų metodologija
•  Praktiniai pavyzdžiai, kaip pirkimuose taikoma visuminių sąnaudų principai 

Kavos pertrauka

Praktinė užduotis. (Todd Snelgrove)
•  Praktinė pirkimų užduotis
•  Darbas grupėse
•  Rezultatų pristatymas ir aptarimas

Lietuvos įmonių patirtis, taikant vertės pirkimų principus.

08.30 - 09.00
 

09.00 - 09.10

09.10 - 10.30 
 

10.30 - 10.45

10.45 - 11.30

11.30 - 12.00

•  Kas yra Vertės pirkimai ir kuo skiriasi nuo kaina grįstų pirkimų?
•  Kodėl pirmaujančios įmonės taiko Visuminių nuosavybės sąnaudų (TCO) metodologiją? 
•  Kodėl Vertės pirkimai lemia aukštesnį pelno lygį savo ir kliento organizacijoms?
•  Kaip pažangios globalios įmonės vykdo pirkimus?  
•  Kaip įvertinti potencialių tiekėjų pasiūlymus remiantis vertės principu? 
•  Kaip Lietuvos įmonės pritaikė vertės pirkimų principus ir laimėjo?

Verslo organizacijos ir viešojo sektoriaus institucijos nuolat ieško būdų, kaip padidinti 
pelną arba efektyviau panaudoti biudžeto lėšas. Geriausias būdas tam pasiekti yra nuolat 
matuoti, taikyti ir suprasti visumines įsigijamo produkto arba paslaugos sąnaudas 
(angl. Total Cost of Ownership - TCO). Organizacijos turi suprasti pirkimus ne kaip 
sąnaudas, kurias organizacija neišvengiamai patiria, o kaip investiciją, kuri padės sukurti 
daugiausiai vertės sau ir savo tiesioginiams klientams.  Renginio metu  Jūs susipažinsite 
su naujausiomis pirkimų strategijomis, technikomis ir metodais, kaip sumažinti  Jūsų 
įmonės sąnaudas, mažinant visumines įsigijamo produkto (nuosavybės) sąnaudas. 

Konferencijoje Jūs įsitrauksite į realias verslo situacijas, tiesiogiai suprasite ir patirsite 
pavojus, su kuriais susiduria organizacijos, netaikančios naujausių verte grįstų metodų. 
Taip pat sužinosite, kaip teisingai taikyti visuminių sąnaudų principus.   

Investicija
Dalyvio mokestis 150 EUR +PVM*. 
* Į šią sumą įskaičiuotas dalyvio mokestis, kavos pertraukos, gėrimai ir užkandžiai, dalomoji medžiaga. 
Galutinai registracija bus patvirtinta tik sumokėjus dalyvio mokestį. 

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

KONFERENCIJA

„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 

Data ir vieta
Gegužės 13 d., 09.00-12.00 val.
Best Western viešbutis
Konstitucijos pr. 14 , Vilnius

http://bildideas.org/lt/main/mokymai-vadovams/atviri-mokymai/reg-anketa-1-1/
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