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skatinantys e. įrankiai

10 Mano verslas

Dešimtmetį renginių organizavimo
srityje sukęsis, rinkodaros bei
vadybos darbus vykdęs, o vėliau
ir maitinimo įstaigoms vadovavęs
vilnietis Aidas Akcijonaitis (36)
nutarė imtis naujos veiklos
savo gimtajame mieste
ir atidarė sulčių barą
„Juice Room“.

BFL/ Vyginto Skaraičio nuotr.

36 Laimės ieškant svetur

20 Anekdotai ir knygos
21 Kūrybiškiausios

pasaulio reklamos

22 Socialinis projektas

Socialinio projekto „Judėkim.lt“
iniciatoriai asociacijos „Sportas
visiems“ vadovas Algis Vasiliauskas
bei jo kolega Giedrius Grybauskas
suprato – nejudrumas pražudys ne
tik suaugusiuosius, bet ir jaunąją
kartą, todėl ėmėsi iniciatyvos ir
sukūrė projektą, kuris padės
išjudinti pasaulį.

26 Verslo ypatumai

Nacionaliniai Argentinos ir
Izraelio verslo ypatumai

28 Verslo galimybės
Kaip pradėti verslą
Gruzijoje?

Atspausdinta
ant perdirbto
popieriaus

14 Verslo istorija
„Nordcurrent“ verslo istorija prasidėjo,
kai prieš 12 metų Viktorija Trofimova
su savo vyru Michailu ir jo broliu Sergejumi įkūrė užsakomųjų pultinių žaidimų
kūrimo bendrovę „Ivolgamus“. „Pradėjome nuo to, kad pagal kitų leidėjų
užsakymus kūrėme žaidimus. Mums,
kaip nedidelei į rinką žengiančiai bendrovei, parankiausios buvo „Gameboy“, „Nintendo“ platformos. Tam, kad
būtų sukurtas profesionalus žaidimas,
pavyzdžiui, „Playstation“ pultui, reikia
milžiniškų pajėgų – bent kelių šimtų
darbuotojų, kurie kelerius metus dirbtų
prie projekto“, – pasakoja V. Trofimova.
Bendrovės „Ivolgamus“ veikla netruko
įgauti pagreitį, todėl, įvertinus perspektyvas pasaulinėje rinkoje, 2007 m. buvo
įkurtas nuosavas žaidimų kūrimo ir leidybos padalinys „Nordcurrent“. Pirmasis
didžiulis įmonės sukurtas hitas –
žaidimų „101-in-1 Games“ serija, net
75 pasaulio šalyse patekusi tarp penkių
populiariausių žaidimų.

Šarūnas Barauskas (32) dirba
Monake, o didelę dalį uždirbtų pinigų
investuoja į naują informacinių
technologijų projektą „Beever.li“.
Pasak įkūrėjo, startuolis turėtų
pakeisti žmonių suvokimą apie tai,
kas yra informacija ir faktai.

40 Verslo gidas

Kaip per metus padvigubinti
pardavimą, patarimais dalijasi
bendrovės „Eurospaudas“
vadovas Mikas Vasiliauskas.

42 komercializavimas

„eTAKSI“ įkūrėjas Andrius
Norkaitis, prieš penkerius metus
pradėjęs savo veiklą, išbandė
įvairiausius komercializavimo būdus.

44 Verslo pamokos

„Im Deco“ parduotuvių tinklo
bendraįkūrėjos Ievos Skyrienės
verslo pamokos, kurias ji išmoko
per savo ilgametę patirtį
verslo pasaulyje.

46 Verslo gidas

9 didžiausios teisinės startuolių
klaidos. Patirtimi dalijasi įmonių
teisininkė ir konsultantė bei verslo
teisės kontoros „D Legals“ partnerė
Sigita Sriubaitė-Stepurienė.
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50 Verslo pradžia

56 verslo plėtra

„New Vision Baltija“ vienas iš
steigėjų ir generalinis direktorius
Evaldas Budvilaitis šiandien
džiaugiasi naujo etapo pradžia.
Liepą įmonę nusipirko Norvegijos
„PSI Group“.

BFL/ Andriaus Ufarto nuotr.

MB „Biovala“ vadovas rietaviškis
Mantas Rubežius (23) savo verslo
idėją atrado rašydamas bakalauro
darbą apie tai, kaip augalais būtų
galima iš dirvožemio išvalyti
sunkiuosius metalus. Pasidalijo apie
tai su draugu Žygimantu Kidiku (23)
ir štai pirmieji Lietuvoje teikia
fitovalymo paslaugas.

60 Verslo reportažas

„Verslo pažinčių BBQ 2014“ –
vieta naudingoms pažintims užmegzti.

62 Verslo renginiai

54 Startuolis
„Sharecruit“ įkūrėja Asta Čepulytė
pasiūlė rinkai novatorišką darbuotojų atrankos sistemą, išsiskiriančią
asmeniškumu ir galimybe atsiverti tiek
darbdaviams, tiek kandidatams.

52 verslo patirtis

Jaunas prancūzas Jeanas Baptiste’as
Daguené užsienyje įgytą patirtį siekia
pritaikyti lietuviškam startuoliui
„CGTrader“.

@

www.bznstart.lt

64 Kavos pertraukėlė
66 Karšti klausimai

Moderniausia tekstilės bendrove
Rytų Europoje tituluojamo „Audėjo“
savininkas ir vadovas Jonas
Karčiauskas dalijasi patirtimi.

Skaitomiausi
Karolina Kondratjevaitė

Marija Rudzevičiūtė

VERSLO IDĖJĄ LĖMĖ TRIJŲ JAUNŲ
VYRŲ AMBICIJOS IR PATIRTIS

Grįžtamojo ryšio sistemos „Beirate“ kūrėjai
Paulius Sriubiškis (29) ir Liutauras
Medžiūnas (28), kartą sumanę įvertinti
puikų aptarnavimą restorane, dabar
plėtoja perspektyvų verslą.

Karolina Kondratjevaitė

T. DAUSINAS:
„MANO ĮKVĖPIMAS – ŽMONA“

Asmeninio albumo nuotr.

Asmeninio albumo nuotr.

Rūtos Mockevičienės nuotr.

UNIKALI SISTEMA GRĮŽTAMAJAM
RYŠIUI GAUTI

Darius Mockevičius, Vladas Latvėnas ir Medardas Mikolajūnas įkūrė eksporto paslaugų
įmonę „Foris Consulta“, padedančią klientams plėsti tarptautinės prekybos mastus.

Grafikos ir kodavimo paslaugų įmonė „Grafina“ – bendras kelmiškių Tomo Dausino ir
Andriaus Partauko kūrinys.
www.facebook.com/bznstart.lt

Norite pasidalyti patirtimi, kaip gimė idėja? Rašykite mums!
Kaip siųsti laišką?

Pasirinkite temą arba straipsnį, dėl kurio apsisprendėte rašyti laišką redaktorei. Redakcija mielai lauks laiškų, jeigu norite padiskutuoti,
išsakyti savo nuomonę, sukritikuoti ar iškelti idėją, pasiūlyti temą, įdomų verslininką ar talentą.

Ką reikia žinoti?

Siųsdami laišką jūs sutinkate, kad galime jį publikuoti ir skelbti jūsų vardą, amžių, miestą ir profesiją (jeigu ją įvardysite). Laiške galite nurodyti,
kad informacija yra konfidenciali, tokiu atveju redakcija neskelbs jūsų duomenų ir nurodys, kad tai anoniminis laiškas arba autorius.

Laiškus siųskite čia

Laiškus prašom siųsti vyr. redaktorei Živilei Baubonienei e. p. zivile.bauboniene@bznstart.lt su nuoroda „Laiškas“. Laiškų lauksime ir adresu
J. Galvydžio g. 3-304, 08236 Vilnius. Kilus klausimų prašom skambinti tel. (8 5) 274 5840.
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