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Ku uwadze przedsiębiorców rejonu wileńskiego
Inf. ASRW

Szanowni przedstawiciele drobnej i średniej
przedsiębiorczości rejonu wileńskiego,

inf ormujemy, że rozpoczęto realizację zainicjowanego
przez administrację Samorządu Rejonu Wileńskiego
projektu lokalnego „Verslo vektorius” (Wektor biznesu) f inansowanego częściowo ze środków UE.

Podczas realizacji projektu podmiotom gospodarczym drobnej i średniej przedsiębiorczości rejonu
wileńskiego oraz (lub) ich przedstawicielom w celu poszerzania zakresu wiedzy i doskonalenia nawyków
przedsiębiorców rejonu wileńskiego oraz innych podmiotów gospodarczych będą organizowane
spotkania inf ormacyjne oraz szkolenia różnych kompetencji. Partnerem realizowanego projektu jest
kompania szkoleniowo-konsultingowa „TMD partneriai”. Więcej inf ormacji o tej kompanii można znaleźć
na stronie internetowej www.tmd.lt .
Wprowadzanie w życie projektu rozpocznie się od spotkania inf ormacyjnego, podczas którego
przedstawiciele władzy lokalnej zaprezentują projekt, jego cele, tematy szkoleń oraz możliwości wzięcia
w nich udziału. Następnie przedstawiciel kompanii „TMD partneriai” wystąpi z ref eratem:

„Środowisko, w którym rozpoczynamy biznes: podstawowe wyzwania i środki sprostania im”.
Podczas spotkania zostaną omówione następujące kwestie:
-  od czego zależy zadowolenie ludzi/klientów oraz jak można nim kierować;
-  podstawowe zmiany w świadomości i oczekiwaniach klientów po recesji ekonomicznej;
-  czego oczekują klienci w najbliższym czasie;
-  dlaczego, świadomie lub nie, sprzeciwiamy się zmianom w otoczeniu;
-  podstawowe nastawienia utrudniające rozwój biznesu;
-  dlaczego wymarli Neandertalczycy i dlaczego niektórzy ludzie „nigdy niczego nie potraf ią”.
Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu inf ormacyjnym otwierającym projekt, które odbędzie się 21
marca br. (we czwartek) Kompleksie Konferencyjno-Imprezowym Parku Europy (w. Janejkiszki,
rejon wileński). Więcej inf ormacji o miejscu spotkania można znaleźć na stronie internetowej:
http://www.europosparkas.lt /Konferenciju/konf-reng-s1.htm.

Rozpoczęcie spotkania o godz. 10.00, rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 9.30. Spotkanie
potrwa około 4 godz. Na spotkanie należy zarejestrować się zawczasu (zarejestrować się można
tutaj), podając imię i nazwisko uczestnika, nazwę reprezentowanego podmiotu gospodarczego
drobnego i średniego biznesu oraz numer telef onu kontaktowego. Rejestracja potrwa do 19 marca 2013
r. godz. 16.00.

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny.
Szczegółowych inf ormacji udzieli gł. specjalistka Wydziału Inwestycji Administracji Samorządu Rejonu
Wileńskiego Elina Dowgierd, tel. (8 5) 275 24 63, tel. kom. +37061623906. Liczba miejsc ograniczona!
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