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34 Didysis indeksas

Trumpai

9 pasisekimą pelnę žmonės,
suklupę karjeros kelyje.

apklausa

Naujų klientų pritraukimas.
Kokie būdai veiksmingiausi?

36 Laimės ieškant svetur

Mantas Rainys (23) ir Linas
Linkevičius (26), Danijoje dirbdami
įvairiausius samdomus darbus,
paraleliai krimsdami ir karčiąsias
mokslų šaknis, ryžosi svečioje šalyje
įkurti svetainę www.stixt.com,
siūlančią išorinės ir vidinės reklamos
sprendimų kūrimą bei gamybą.

10 Mano verslas

BFL/ Vyginto Skaraičio nuotr.

Sėkmingi karjeros laiptai, didelė
darbo patirtis pažangiose įmonėse
pakreipė Sandros Arvasevičienės (41)
likimą nuosavo verslo link. Šiuo metu ji
kartu su vyru ir virtuvės šefu plėtoja
restorano „Mama Grill“ veiklą.

20 Anekdotai ir knygos
21 Kūrybiškiausios

pasaulio reklamos

22 Socialinis projektas

Loretos Pivoriūnaitės ir Ievos
Kukevičienės įkurta organizacija
„Girls Rock at Startups“ skatina
moterų verslumą, teikia žinių ir
plečia sociumo suvokimo ribas.
Įkūrėjos įsitikinusios, kad stereotipai
yra atgyvena ir moterys gali būti
verslininkės.

26 Verslo ypatumai

Nacionaliniai Kirgizijos ir
Mongolijos verslo ypatumai.

28 Verslo galimybės
Kaip pradėti verslą
Armėnijoje?

32 Verslui naudinga
Informacija

Atspausdinta
ant perdirbto
popieriaus

14 Verslo istorija
Buitinės technikos lyderių „Topo
centras“ ir „Euronics“ įkūrėjas vilnietis
Aurelijus Rusteika (49) įsitikinęs, jeigu
tiesiog vaikysiesi greitų pinigų ir neturėsi jokių vertybių, vargu ar pasieksi
verslo sėkmės. Technikos pasaulyje
A. Rusteika atsidūrė visai netyčia ir jo
išsilavinimas su technika nelabai ką
turi bendra, bet būtent šioje srityje jis
atrado save. „Aš pats pagal specialybę
esu miškininkas. Dirbau Mokslo tyrimų
institute, bet prasidėjus nepriklausomybei tiesiog supratau, jog iš to nepragyvensiu. Iš tikrųjų pabandžiau visokių
verslų. Dirbau taksi, nes tai kurį laiką
buvo madinga, kurį laiką vežiau prekes
iš Lenkijos“, – apie verslo užuomazgas
pasakoja pašnekovas.

40 verslo gidas

„Pakeisi savo mąstymą – pakeisi
savo gyvenimą! Kaip gauti tai, ko
iš tiesų nori?“ – moko knygos
„Attract Your Dreams“ autorė
Gintarė Davainienė.

42 komercializavimas

Kauno technologijos universitete
dienos šviesą išvydęs inovatyvus
kaulo pakaitalas „Cell’in“ bus
naudingas dantų implantacijai
pasirengusiems pacientams,
kuriems prieš tai reikia atkurti
žandikaulio kaulą. Garsios Lietuvos
biotechnologės Jolantos Liesienės
sukurtą kaulo priauginimo
technologiją „Biome“ komercializuoti
ėmėsi profesorės marti Kristina Liesė.

44 Verslo pamokos

9 Sergejaus Gucagos
verslo pamokos.

48 Verslo gidas

5 raktus į vartotojo širdį išskiria
e. rinkodaros strategijų formavimo
konsultantas Žydrūnas Sadauskas.
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50 Verslo pradžia

Deividas Šliažas (28) šiandien
džiaugiasi ypatingu žinių bagažu,
daugybe sėkmingų idėjų ir
entuziastingais planais.

Asmeninio albumo nuotr.

Klaipėdietis „Creative Partner“
įkūrėjas ir vadovas Darius
Šoparas (30) verslo idėją sumanė
iš savo poreikių ir sukūrė nemokamą
sistemą „Saskaita123.lt“, leidžiančią
klientams nesudėtingai sukurti
sąskaitas mobiliuoju telefonu.

60 Verslo reportažas

Verslo ir lyderystės konferencija
„Forum One“: kas padės tapti
nepakeičiamam?

54 Startuolis
52 verslo gidas

3 „tipsai“, kuriuos startuolis
gauna akceleratoriuje.

56 verslo idėjos

4 pelningi projektai per ketverius 		
metus – taip verslumo kelią
emigracija pradėjęs klaipėdietis

@

www.bznstart.lt

Verslumo stovykloje „MITx Global
Entrepreneurship Bootcamp“ užimti
antrąją vietą pavyko jėgas suvienijusiems olimpietei ieties metikei Ievai
Stasiulionytei ir interneto svetainių
kūrėjui Aleksandrui Chudinskiui su
sukurtu virtualaus asmeninio tobulinimosi įrankiu „Onbo.co“.

62 Verslo renginiai
64 Kavos pertraukėlė
66 Karšti klausimai

Didžiausio Baltijos šalyse ūkininkų
krautuvėlių tinklo „Vikis“ įkūrėjas
Edgaras Mankus teigia: „Nesėkmė
yra galimybė. Niekada nedrįskite
sustoti pusiaukelėje.“

Skaitomiausi
Rūta Varneckaitė

Povilas Sabaliauskas

Greta Andriuškevičiūtė

DIANA LUCINAVIČIŪTĖ:
„RYŠKIAI IR LAISVAI GYVENTI ŠIA DIENA!“

PAULIUS KOVAS: „DUOK 10 PROC. DAUGIAU,
NEI IŠ TAVĘS TIKISI, IR BŪSI PASTEBĖTAS“

Dovydas Duoblys sukūrė parduotuvių
baldų, prekybinės įrangos bei viešųjų erdvių
įrengimo projektų įmonę „Solidsupply.lt“.

Diana Lucinavičiūtė (29) įkūrė savo nuosavų
drabužių parduotuvę „Adatyte.com“.

Paulius Kovas, lektorius, keliautojas.

Asmeninio albumo nuotr.

29-ERIŲ LIETUVAITIS PATEKO TARP
TRISDEŠIMTIES PASISEKIMĄ PELNIUSIŲ
ŠIAURĖS EUROPOS VERSLININKŲ

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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