Gerbiamieji,
Šiandieninė konkurencingumo samprata yra gerokai platesnė ir apima kur kas daugiau nei vien
tik tarptautinę prekybą, tačiau būtent šalies eksporto struktūra parodo šalies ūkio specializaciją, atskirų
ekonomikos sektorių gyvybingumą bei raidos tendencijas, o kartu ir gebėjimą konkuruoti tarptautiniu
mastu. Praktikoje dažnai pastebima, kad iš tam tikrą išsivystymo lygį jau pasiekusių valstybių
ekonomiškai stipriausios yra tos šalys, kurios nuolat diegia naujas technologijas bei inovacijas ir kelia
darbuotojų kvalifikaciją. Vykdant projektą „Konkurencingumo centras“, pirmą kartą Lietuvoje buvo
sukurta ir įgyvendinta veikianti kompleksinė konkurencingumo vertinimo ir stebėjimo sistema. Ji suteikia
Lietuvos įmonėms galimybę objektyviai įvertinti savo konkurencingumo lygį, palyginti su panašia veikla
užsienyje veikiančiomis įmonėmis, bei pretenduoti į finansinę paramą trūkstamoms kompetencijoms
įgyti ir didinti.
Projektas sėkmingai tęsiamas, todėl kviečiame išgirsti naujausias mūsų šalies ekonomikos
tendencijas, susipažinti su objektyviais konkurencingumo projekto rezultatais bei pasisemti idėjų,
siekiant didinti savo įmonės konkurencingumą, pritaikant pasauliniu mastu pripažintas bei pirmaujančių
kompanijų taikomas metodikas.

Konferencija „Konkurencingas verslas – šalies gerovės garantas“ vyks š.m. spalio 5 d. „Holiday
Inn“ Vilnius viešbutyje, Šeimyniškių g. 1, Vilniuje.
Dalyvavimas konferencijoje yra nemokamas, pranešimai bus skaitomi anglų ir lietuvių kalbomis,
dalyviai galės naudotis sinchroninio vertimo įranga.
Apie savo dalyvavimą prašome pranešti iki š. m. spalio 3 d. VšĮ „Versli Lietuva“ projektų vadovei
Rasai Narušaitytei, el. p. r.narusaityte@enterpriselithuania.com, atsiunčiant įmonės pavadinimą bei
dalyvio kontaktinius duomenis.

Maloniai kviečiame Jus dalyvauti.
Pagarbiai,
Paulius Lukauskas
VšĮ „Versli Lietuva“ generalinis direktorius
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2011 m. spalio 5 d.
Holiday Inn Vilnius, Columbus konferencijų salė, II aukštas,
Šeimyniškių g. 1, Vilnius
PROGRAMA
Konferencijos moderatorius – Linas Dičpetris, UAB „Ernst & Young Baltic” partneris.
9.30 - 10.00

Dalyvių registracija

10.00 - 10.10 Sveikinimo žodis
LR Ūkio ministerija
10.10 - 10.30 Valstybės konkurencingumo pagrindas - konkurencingas verslas
Dr. Gitanas Nausėda, SEB banko prezidento patarėjas, ekonomistas.
10.30 - 11.15 Lietuvos įmonių konkurencingumo analizės rezultatai: konkurenciniai pranašumai,
tobulintinos sritys, veiklos tobulinimo iniciatyvos.
Vaidotas Lenktys, UAB „Ernst & Young Baltic” vyresnysis darbo grupės vadovas,
sertifikuotas „Benchmark Index“ sistemos konsultantas.
11.15 - 11.40 Konkurencingumo centro projekto sėkmės istorijos: įgyvendinti įmonių
konkurencingumo didinimo projektai ir pasiekti rezultatai
Arvydas Žiobakas, UAB „Ernst & Young Baltic” vyresnysis konsultantas, sertifikuotas
„Benchmark Index“ sistemos konsultantas.
11.40 - 12.10 PERTRAUKA
12.10 - 13.40 Konkurencingas verslas pasitelkiant TOC ir LEAN
John L. Thompson, TOCICO, tarptautinės sertifikavimo organizacijos, valdybos
įkūrėjas ir narys, Dr. Eliyahu M. Goldratt bendražygis bei sertifikuotas TOC
specialistas.
13.40 - 14.00 Klausimai
Tiesioginė konferencijos transliacija internetu http://www.verslilietuva.lt/lt/gilink-eksportozinias/eksportuotojo-biblioteka/seminaro-transliacija-internetu

