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Įvadas

Projektas „Pasiruošęs verslui“ (ReforB) Nr. LLI-143
įgyvendintas pagal Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos
programos 2014-2020 m. m. Projektu siekiama jauniems
žmonėms suteikti žinių ir patirties kuriant ir plėtojant savo
verslą ar tiesiog generuojant verslo idėjas.

„Dalyvauk!“ seminarai orientuoti į besimokančiuosius,
siekiant mokytis ir praktikuotis. Esminis seminaro bruožas
yra tai, kad jis organizuojamas siekiant keistis patirtimi
ir įkvėpti jaunus žmones – štai kodėl stambaus verslo
atstovai ir pradedantieji yra kviečiami dalyvauti šiame
seminare. Seminaro dalyviai nėra tik klausytojai, jie taip
pat dalyvauja diskusijose, siekdami pateikti verslininkams
savo pasiūlymus bei generuoti galimus teigiamus ar
neigiamus verslo plėtros scenarijus.

Pradėti verslą ne visada taip lengva: potencialūs
verslininkai bijo įsitraukti į naują sritį. Jaunam žmogui
verslumo įgūdžiai ypatingai reikalingi ieškant darbo
pozicijos, kuriant, vykdant verslą ir priimant svarbius
sprendimus. Verslumo kompetencijos jauniems žmonėms
leidžia mąstyti produktyviau, keisti požiūrį į save ir
supančią aplinką, jie yra ryžtingesni ir aktyvesni bei geba
pritaikyti savo žinias kasdieniniame gyvenime.

Per 2017–2019 projekto laikotarpį Latvijos ir Lietuvos
miestuose buvo suorganizuoti 6 seminarai, o sukaupta
praktinė šių renginių organizavimo patirtis leido parengti
šias seminarų rengimo ir vedimo Gaires. Gairėse
pateikiama informacija apie renginio struktūrą, galimą
turinį, kurie verslo atstovai turėtų pristatyti savo verslą,
kaip įtraukti jaunus žmones aktyviai dalyvauti šiame
seminare ir kaip žingsnis po žingsnio vesti sėkmingą
seminarą. Dokumentas orientuotas į švietimo įstaigas,
verslo inkubatorius, verslo rėmimo organizacijas, jaunimo
centrus ir visas kitas suinteresuotas šalis, kurios pačios
nori organizuoti seminarus.

Projekto „ReforB“ partneriai sutarė, kad viena iš
veiksmingų jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo
priemonių yra praktiniai seminarai. „Dalyvauk!“ seminarai
buvo organizuojami pagal „ReforB“ projektą vadovaujantis
interaktyvia koncepcija „Pasisemk įkvėpimo – padėk –
dalinkis – analizuok“. Renginiai apjungė Lietuvos ir Latvijos
pasienio ruožą, kuriame dominuoja smulkus ir vidutinis
verslas.
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1. Bendras «Dalyvauk!» seminaro aprašymas
Visos dienos seminaras, sukurtas pagal interaktyvią
koncepciją «Pasisemk įkvėpimo — padėk — dalinkis —
analizuok», suburia visus savo dalyvius vienoje vietoje —
jaunus žmones, kurie planuoja pradėti savo verslą, kartu
su sėkmingais verslininkais bei tais, kurie tik neseniai
įkūrė verslą ar tik svarsto verslo idėją.

patenkinti darbuotojų ir klientų poreikius bei kaip rasti
naujų būdų, kaip sukurti verslo vertę.
• Tinklaveikos galimybės. Organizuotų seminarų
praktika rodo, kad seminarai yra ne tik žinių ir idėjų
mainų platforma, bet ir puiki platforma įvairaus pobūdžio
tinklaveikai.
• Komandos formavimas. Praktinė seminaro užduotis
parodo jaunuolių sugebėjimą dirbti komandose,
analizuoti ir priimti sprendimus susidūrus su verslo
iššūkiais.
• Patirties įgijimas. Jauni žmonės dažnai turi teorinių
žinių, įgytų švietimo įstaigose. Seminaro metu jie turi
puikią galimybę susitikti, pabendrauti, išbandyti ir keistis
žiniomis su žmonėmis, kurie kuria verslą. Keitimasis
žiniomis ir patirtimi gali motyvuoti jaunimą siekti savo
verslo kūrimo tikslų.

Renginys padalintas į 4 sesijas. Pirmoji skirta
patyrusiems ir sėkmingiems verslininkams, kurie
pasakoja apie savo pirmuosius žingsnius versle, sėkmes,
nesėkmes, laimėjimus ir iššūkius bei yra pasirengę
atsakyti į seminaro dalyvių klausimus.
Antrosios sesijos, pavadinimu «Patarimai verslui» (orig.
«Cure a business»), metu neseniai veiklą pradėjusių
ir sunkumų patiriančių įmonių atstovai pristato savo
įmonę, apibūdina konkrečias problemas, su kuriomis
jie susiduria ir prašo patarimo. Patarimus teikia tiek
seminaro dalyviai, tiek į sesiją pakviesti aukšto lygio
verslo ekspertai.

Pagrindinis seminaro organizatorių tikslas ir
pageidaujami šio renginio rezultatai yra naujos įmonės,
startuoliai. Seminaras apima ne tik specializuotas
įmones ir besivystančių įmonių atstovus, bet ir įvairias
verslo patirtis. Diskusijos «Dalyvauk!» seminaro metu
naudingos ne tik kalbėtojams, bet ir dalyviams, kurie
aktyviai įsitraukia į praktines užduotis ir užduoda daug
klausimų bei parengia savo sprendimus.

3‑ioios sesijos «Pradėk verslą» (orig. «Start a
business») metu potencialūs pradedantieji dalijasi savo
verslo idėjomis su publika, kad seminaro dalyviai ir
profesionalūs ekspertai jas aptartų ir išnagrinėtų.
4‑osios sesijos «Pažvelk į verslą iš šono» (orig. «Look
at business from the outside») metu seminaro dalyviai
peržiūri ir aptaria realių kitame regione / apskrityje naujai
įsteigtų bet sėkmingų įmonių atvejus.
Dalyvavimas seminare jauniems žmonėms suteikia
galimybę užmegzti naujas pažintis, pabendrauti su
bendraminčiais, išgirsti nuoširdžias ir tikras verslo
kūrimo istorijas, pamatyti ir aptarti jas žvelgiant iš įvairių
perspektyvų, susipažinti su naujomis idėjomis, įgyti
postūmį savo verslo plėtrai.
Pradedantiesiems dalyvavimas tokiame renginyje gali
būti neįkainojama galimybė suskaidyti savo verslą į
komponentus ir naujai pažvelgti į tolesnį jo vystymą.
Seminaro tikslai:
• Žinių sklaida. Didžiųjų ir naujai įsteigtų įmonių
atstovai dalijasi savo patirtimi ir žiniomis, kaip spręsti
neatidėliotinus iššūkius, padaryti verslą sklandesnį,
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2. „Dalyvauk!“ seminaro rengimas
Parengiamasis seminaro vedimo etapas apima:

Renkantis seminaro vietą bei organizuojant kavos
pertraukėles ir priešpiečius, būtina atsižvelgti į seminaro
dalyvių tinklaveikos galimybes.

1) Praktinius klausimus, tokius, kaip seminaro datos ir
laiko apibrėžimas, vietos parinkimas, kavos pertraukėlių
ir priešpiečių organizavimas, techninės įrangos
aprūpinimas, dalomosios medžiagos paruošimas,
sinchroninio vertimo organizavimas, jei to reikia.

2) Renginio darbotvarkės projekto parengimas. Šiuo
metu bus nustatyti konkretūs kalbėtojai ir atvejai
bei jiems skirtas laikas seminaro metu. Galutinė
darbotvarkė bus patvirtinta savaitę prieš renginį.

Seminaro data ir laikas turėtų būti nustatyti bent mėnuo
prieš renginį.

Seminaro darbotvarkės projektas parodytas 1 pav.

SEMINARAS „DALYVAUK!“ VYKS
data
VIETA:

DARBOTVARKĖ
9.30 – 10.00

Dalyvių atvykimas, registracija ir vaišinimasis kava

10.00 – 10.30

Renginio atidarymas
Seminaro organizatorių pasveikinimo kalba
Trumpas kiekvieno dalyvio prisistatymas, apimantis šiuos aspektus / „ledų
pralaužimo“ užsiėmimai

10.30 – 12.00

Sesija Nr. 1: SĖKMĖS ISTORIJOS
Sėkmės istorija. Stambi įmonė regione.
2 asmenys po 40-50 minučių

12.00 – 12.15

Kavos pertraukėlė

12.15 – 13.15

Sesija Nr. 2: PATARIMAI VERSLUI 1 dalis
Naujai įsteigų įmonių atstovai pristato savo įmones, įskaitant pasiekimus,
iššūkius ir problemas, klausimai ir atsakymai.
3 asmenys po 20 minučių.

13.15 – 14.00

Priešpiečiai

14.00 – 15.00

Sesija Nr. 2: PATARIMAI VERSLUI 2 dalis
Visi seminaro dalyviai suskirstomi į 3 – 4 komandas. Kiekviena komanda
pasirenka vieną iš 2 sesijos 1-ojoje dalyje pristatytų verslo atvejų, aptaria
pristatymą, paruošia teigiamus ir neigiamus tolimesnės verslo plėtros
scenarijus, skaito pranešimą ir seka bendrą diskusiją.

15.00 – 15.40

Sesija Nr. 3: PRADĖK VERSLĄ
Potencialūs startuoliai pristato atvejus.
3 asmenys po 20 minučių.
Trumpa kavos petraukėlė po Sesijos Nr. 3.

15.40 – 16.00

Kavos pertraukėlė

16.00 – 16.30

Sesija Nr. 4: PAŽVELK Į VERSLĄ IŠ ŠONO
Įdomūs verslo pavyzdžiai iš kitų regionų/apskričių.

16.30 – 16.45

Seminaro apibendrinimas, seminaro vertinimas
Pav. Nr. 1. Renginio darbotvarkės pavyzdys
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Geriausia, kad derinimai su kito regiono/apskrities
verslo atstovu būtų pradėti likus 2–3 mėnesiams iki
numatytos datos.

3) Kalbėtojų pritraukimas.
Pagal seminaro dienotvarkę organizatoriai pritraukia
šiuos kalbėtojus:
• sėkmingus verslininkus;
• verslo ekspertus;
• naujai įsteigtų įmonių atstovus;
• potencialius startuolius;
• kitų regionų/apskričių verslo atstovus.

Jei kalbėtojo kalbai šioje sesijoje reikia vertėjo, šis
klausimas turėtų būti iš anksto suderintas su juo.
4) Pasiruošimas pristatymams ir diskusijoms.
Seminaro organizatoriai iš anksto susipažįsta su kalbėtojų
pranešimais, prireikus renka papildomą informaciją apie
verslo atvejus ir nustato pagrindinius aspektus, kurie bus
aptariami seminaro ir prezentacijos sudarymo metu.

Sėkmingi verslininkai pasakoja apie savo verslą per
pirmąją seminaro sesiją. Verslo ekspertai aktyviai
dalyvauja diskusijose 2 sesijos 1-os ir 2-os dalies bei
3 sesijos metu.

5) Bendravimas su seminaro dalyviais.
Remiantis sėkminga patirtimi vedant „Dalyvauk!“
seminarus projekto įgyvendinimo metu,
rekomenduojamas dalyvių skaičius yra 24–48 žmonės.
Optimalus skaičius yra 36 asmenys. Turi būti gerbiama
lyčių pusiausvyra, nes tai prisideda prie seminaro
dalyvių kūrybiškumo ir aktyvumo.

Naujai įsteigtų įmonių atstovai – seminaro Sesijos Nr.
2 veikėjai, potencialūs startuoliai pristato savo verslą
Sesijoje Nr. 3.
Kitų regionų/apskričių verslo atstovai kalba ketvirtojoje
sesijoje. Tuo pačiu metu, jeigu organizatoriams kyla
problemų pakviečiant tokį kalbėtoją, jie gali patys
paruošti pristatymą ir pateikti jį Sesijos Nr. 4 dalyviams.

Seminarų organizatoriai dalyvių pritraukimą turėtų
pradėti bent prieš mėnesį iki renginio dienos.
Pakankamam dalyvių sąrašui sudaryti naudojami įvairūs
reklamos ir komunikacijos kanalai (žr. žemiau). Dalyvius
galima registruoti el. paštu, „Facebook“ ar telefonu. Taip
pat atminkite, kad neatvykusių asmenų skaičius gali
būti maždaug 10%.

Seminaro organizatoriai sudaro sąrašą asmenų, kurie
bus pakviesti į renginį.
Sąrašo sudarymui naudojami tiek asmeniniai, tiek
socialinių partnerių ryšiai, taip pat iš savivaldybių,
verslo asociacijų ir kitų NVO, verslo plėtros ir paramos
centrų, verslo inkubatorių, jaunimo centrų ir pan. gauta
informacija.

Prieš renginį seminaro organizatoriai pabrėžia interaktyvią
draugišką renginio formą ir ragina užsiregistravusius
dalyvius pasidalinti savo istorijomis, problemomis,
iššūkiais, rūpesčiais ir pan., taip pat pareikšti savo
nuomonę dėl kitų dalyvių istorijų. Seminaro dalyviai turi
galimybę užduoti bet kokius klausimus apie renginį el.
paštu, telefonu ar „Facebook“ puslapyje.
Seminaro pabaigoje jo dalyviai užpildo vertinimo formą.

Vėliau su šiais asmenimis susisiekiama el. paštu ir
telefonu / „WhatsApp“ / „Viber“.
Organizatoriai kalbėtojams paaiškina seminarų esmę
ir tikslinių grupių profilį, aptaria kalbėtojų dalyvavimą
aspektais, kurie turėtų būti akcentuojami ir kuriems
turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys seminarų
metu, tvirtina darbotvarkę, instruktuoja kalbėtojus ir
atsako į bet kokius klausimus, kuriuos jie gali turėti, bei
iš anksto susirenka pristatymus.

6) Organizatoriai seminarą vedančiam moderatoriui ir
asistentui turėtų suteikti būtinus apmokymus/instruktavimą prieš renginį, siekiant užtikrinti sklandų jo vedimą.
7) Stalų išdėstymas seminaro kambaryje.
Atsižvelgiant į seminaro struktūrą, renginio metu
rekomenduojama pakeisti stalų išdėstymą posėdžių
salėje. Geriausias būdas išdėstyti stalus Sesijai Nr. 1
ir pirmajai Sesijos Nr. 2 daliai yra Teatro arba Klasės
schema (žr. 2 pav.). Jei norite dirbti komandose (2
sesijos 2 dalis), geriausia išdėstyti stalus Klasterio
stiliumi. Organizatoriai stalus gali pertvarkyti per
priešpiečių pertraukėles.

Be to, naujai įsteigtų įmonių atstovams ir potencialiems
startuoliams turi būti parengtos trumpos instrukcijos,
kaip pristatyti verslą ir verslo idėją, kurios turėtų būti
pateiktos prieš pradedant seminarą.
Rekomenduojama pasikviesti kalbėtojų iš įvairių
ekonomikos sektorių (mažmeninės prekybos,
didmeninės prekybos, gamybos, paslaugų) ir atstovauti
skirtingiems interesams: pažangiųjų technologijų;
tradicinio verslo (pvz., amatai); tranzitinės prekybos;
eko-tech-mados ir kt.

Alternatyviai, stalus galima išdėstyti pagal Klasterio
schemą nuo pat renginio pradžios. Tokiu atveju būtina
numatyti tokias kėdžių pozicijas, kad visi prie stalo
sėdintys asmenys galėtų pamatyti pristatymus ekrane.

Taip pat rekomenduojama pradėti pritraukinėti
kalbėtojus dalyvauti seminare likus mėnesiui iki jo.

6

„Dalyvauk!“ SEMINARŲ RENGIMO IR VEDIMO GAIRĖS

Pav. 2. Seminaro kambario išdėstymo pavyzdžiai

8) „Dalyvauk!“ seminaro reklama.
Vienas iš esminių seminaro planavimo dalykų yra
reklama. Norint pritraukti auditoriją, žmonės turi
būti informuoti apie seminarą. Organizatoriams
rekomenduojama paruošti reklaminę medžiagą
„Dalyvauk!“ seminarui tada, kai bus nustatyta seminaro
data ir rezervuota vieta. Reklaminę medžiagą sudaro
kvietimas ir seminaro plakatas (3 pav.). Patrauklus
reklaminės medžiagos turinys atspindi seminaro
pridėtinę vertę tiek kalbėtojams, tiek dalyviams.
Šie reklamos ir komunikacijos kanalai gali būti naudojami
norint pritraukti seminaro dalyvius:
• Socialinė žiniasklaida: „Facebook“ puslapis,
organizatorių tinklalapis, „Facebook“ renginys su
nuoroda registracijai;
• Tiesioginiai el. laiškai švietimo įstaigoms, mokymo
centrams, verslo inkubatoriams, verslo plėtros ir
paramos organizacijoms, darbo biržoms ir kt.;
• Naujienlaiškiai;
• Informacijos apie seminarą platinimas renginių metu,
kuriuos rengia organizatoriai ar jų socialiniai partneriai.

Pav. 3. Seminaro plakato pavyzdys
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Vardo ženklelis seminaro organizatoriams leidžia
susipažinti su jo dalyviais, taip pat suteikia dalyviams
galimybę lengviau bendrauti tarpusavyje.
Be to, būtina turėti paruoštus ir kelis tuščius ženkliukus
tam atvejui, jeigu dalyviai pasikeistų.

9) Medžiagos, įranga ir raštinės reikmenys seminarui.
Organizatoriai turėtų žinoti dalyvių skaičių ir paruošti
visą seminarui reikalingą medžiagą, raštinės reikmenis ir
įrangą:
— Dalyvių sąrašas su jų kontaktine informacija ir parašų
skiltimi;
— Ženkliukai su dalyvių vardais ir komandos numeriu
(2‑ai Sesijos Nr. 2 daliai);

— Komandų skaičius stalų paruošimui (2‑ai Sesijos Nr. 2
daliai);
— Mikrofonas (priklausomai nuo renginio vietos);
— Ekranas prezentacijoms;
— Įranga prezentacijoms;
— Dalomoji medžiaga prezentacijoms;
— Vertinimo formos;

„DALYVAUK!“ SEMINARO
DATA IR VIETA

VERTINIMO FORMA
Skirkite šiek tiek laiko užpildyti šią vertinimo formą. Jūsų
atsiliepimai yra labai svarbūs nuolatiniam programos
tobulinimui.
Nurodykite savo reakciją į seminarą pasirinkdami skaičių, kuris
atitinka jūsų vertinimą. Vertinimo skalė yra:
1 - bloga, 2 - patenkinama, 3 - gera, 4 – labai gera, 5 - puiki
Nr.

1

1

Bendras šio seminaro vertinimas

2

Sesijos Nr. 1 – „Blue Shock Race“ istorijos – vertinimas

3

Sesijos Nr. 2 1 dalies – naujai įsteigtų įmonių istorijų – vertinimas

4

Sesijos Nr. 2 2 dalies – grupinis darbas – vertinimas

5

Sesijos Nr. 3 – startuolių verslo įdėjų – vertinimas

6

Sesijos Nr. 4 – pavyzdžių iš kitų regionų/apskričių – vertinimas

7

Prieš seminarą pateikta informacija

8

Per seminarą pateikta informacija

9

Seminaro naudingumas

2

3

4

5

10 Seminaro forma
11 Seminaro vieta
12 Seminaro trukmė
13 Kavos pertraukėlės
14 Priešpiečių pertraukėlė
Papildomi komentarai ar pasiūlymai...
Dėkojame už Jūsų indėlį!
Pav. 4. Vertinimo formos pavyzdys
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Organizatoriai gali sukurti vertinimo formą sudarydami
tiek atvirojo tipo formą, tiek su klausimais, į kuriuos
atsakymus galima pasirinkti iš kelių variantų. Seminaro
dalyvių užpildytas vertinimo formų paketas yra
ataskaitos rengimo pagrindas.

— Du konferencijų stovai ir pakankamai popieriaus;
— Spalvoti žymekliai (4 spalvos: juoda, mėlyna, raudona,
žalia): po 1 rinkinį kiekvienai komandai 2 Sesijos Nr. 2
daliai;
— Lipnių popierėlių;
— A4 formato popieriaus lapų visiems dalyviams;
— Rašiklius kiekvienam seminaro dalyviui;
— Popierinė lipni maskavimo juostelė popieriaus
klijavimui ant lentos.

— Dalyvių sertifikatai.
Sertifikatai rengiami pagal dalyvių sąrašą.
Rekomenduojama paruošti asmeninius sertifikatus,
tačiau taip pat turėti pasiruošus ir kelis neužpildytus
egzempliorius tuo atveju, jei seminaro dalyviai
pasikeistų.

3. „Dalyvauk!“ seminaro vedimas
«Dalyvauk!» seminarą veda moderatorius ir asistentas
(asistentai) pagal sudarytą darbotvarkę.

pakeliui į sėkmę.
Baigus kiekvieną kalbą, moderatorius užduoda
kalbėtojui klausimus, taip pat skatina dalyvius prisijungti
prie jo.

1. Registracijos etapas.
Seminaro dalyviai atvyksta, užsiregistruoja parengtame
sąraše, gauna vardo ženklelį ir komandos numerį
(išsitraukdami), kurioje jie bus 2 Sesijos 2 dalies metu.

4. Sesija Nr. 2 — PATARIMAI VERSLUI 1 dalis.
Moderatorius prieš pradedant kalbą trumpai pristato
kiekvieną naujai įsteigto verslo atstovą. Kalbėtojai, kurių
verslas patiria sunkumų, pristato savo įmonę, apibūdina
konkrečias problemas, su kuriomis susiduria, ir klausia
patarimo.

Dalyviai atsisėda bet kurioje norimoje vietoje, jei renginio
pradžioje stalai išdėstyti pagal teatro ar klasės schemą.
Jei stalai išdėstyti pagal klasterio schemą, dalyviai
sėdasi prie to stalo, ant kurio nurodytas atitinkamas
komandos numeris.

Po visų pristatymų moderatorius surengia diskusiją.
Paskutinis etapas yra pakviestų ekspertų nuomonė.

2. Seminaro atidarymas.
Organizatoriai pasveikina seminaro dalyvius, trumpai
supažindina juos su jo tvarka ir palinki jiems turiningos
dienos, naujų idėjų ir kontaktų, taip pat pristato
moderatorių ir padėjėją (-us), kurie veda seminarą.

5. Sesija Nr. 2 — PATARIMAI VERSLUI 2 dalis.
Po priešpiečių seminaro dalyviai susėda prie stalų,
išdėstytų pagal Klasterio schemą, pagal komandų
numerius, kuriuos jie gavo registracijos metu.
Rekomenduojama suburti 3‑4 komandas, kad būtų
pakankamai laiko pristatyti savo darbo rezultatus.

Tada, priklausomai nuo dalyvių skaičiaus ir / arba
sudėties, moderatorius gali pakviesti juos trumpai
prisistatyti (pageidautina su humoro jausmu), arba
suorganizuoti «ledų pralaužimo» užsiėmimą.
Kaip tokio užsiėmimo pavyzdys: dalyviai paprašomi
paklausti savo kaimynų, sėdinčių iš dešinės ir kairės, ką
jie mieliau valgo pusryčiams ir kokie yra jų mėgstamiausi
ledai.

Moderatorius kiekvienai komandai pateikia po vieną iš
verslų, kurie buvo pristatyti 1 dalyje.
Komandos pasirenka kapitonus, kurie organizuoja
diskusijas apie naujai įsteigtą verslą bei yra atsakingi
už teigiamų ir neigiamų įmonės verslo plėtros scenarijų
kūrimą ir pristatymą.

Remiantis mūsų patirtimi, tokie nepretenzingi klausimai
sukelia aktyvų dalyvių bendravimą tarpusavyje, o ne tik
su šalia sėdinčiais žmonėmis.

Rekomenduojama, kad visi komandos nariai atsistotų
prieš auditoriją ir visi kartu pristatytų savo bendro darbo
rezultatus. Moderatorius apie tai iš anksto informuoja
seminaro dalyvius.

3. Sesija Nr. 1 — SĖKMĖS ISTORIJOS
Sesijos pradžioje moderatorius trumpai pristato
kalbėtojus, sėkmingus stambių įmonių verslininkus,
kurie tada pasidalina savo patirtimi, kaip jie nusprendė
pradėti savo verslą, įskaitant pakilimus ir nuosmukius

Po visų prezentacijų moderatorius ir jo asistentas
inicijuoja bendrą diskusiją bei taip pat paskatina
ekspertus išsakyti savo nuomonę apie komandų
sukurtus scenarijus.
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taip pat padėkoja dalyvavusiems renginyje ir atsako į
klausimus.

6. Sesija Nr. 3 — PRADĖK VERSLĄ
Moderatorius suteikia galimybę potencialiems
startuoliams pristatyti savo idėjas auditorijai.
Šioje sesijoje moderatorius ir asistentai aktyviai
dalyvauja pristatyme, prireikus padėdami kalbėtojui.
Tradiciškai sesija baigiama bendra diskusija ir ekspertų
prezentacija.

Moderatorius ir jo padėjėjai seminaro dalyviams išdalina
vertinimo formas ir paprašo jas užpildyti.
Seminaras užbaigiamas.
9. Etapas pasibaigus seminarui.
Organizatoriai išsiunčia padėkos laiškus su
nuotraukomis seminaro kalbėtojams arba taip pat ir
paskambina jiems.

7. Sesija Nr. 4 — PAŽVELK Į VERSLĄ IŠ ŠONO
Moderatorius suteikia žodį naujai įsteigto, bet jau
sėkmingo kito regiono ar apskrities verslo atstovui, taip
pat nurodo priežastį, kodėl buvo nuspręsta pakviesti jį į
seminarą.
Prezentacijos pabaigoje seminaro dalyviai taip pat
kviečiami į diskusiją. Šiuo atveju gali būti akcentuojamas
kalbėtojo patarimas tiems, kas nori pradėti savo verslą.

Apdorojamos seminaro dalyvių užpildytos vertinimo
formos ir sudaroma ataskaita, kurios rezultatai leidžia
įvertinti seminaro rengimo ir vedimo privalumus ir
trūkumus.
Seminaro eigos aprašą su patraukliomis nuotraukomis
galima rasti «Facebook» puslapyje, organizatorių ir jų
socialinių partnerių svetainėje.

8. Finalinis seminaro etapas.
Moderatorius apibendrina svarbiausius seminaro
dalykus, apžvelgia svarbiausias idėjas ir patarimus,

4. Realūs naujai įsteigtų įmonių verslo atvejai
Projekto „Pasiruošęs verslui“ įgyvendinimo metu 20172019 metų laikotarpiu buvo suorganizuotas 6-asis
„Dalyvauk!“ seminaras Lietuvos ir Latvijos pasienio
miestuose. Dalyvius įkvėpė 13 stambių įmonių, 36
naujai įsteigtų įmonių bei pradedančiųjų atstovai. Visi
organizuoti seminarai buvo labai gerai įvertinti dalyvių,
kurie pademonstravo užsidegimą, aistrą ir ryžtą pradėti
savo verslą.

1. Konditerijos parduotuvės „Bitīte“ atstovas Oskars
Bierants yra ir savininkas, ir kepėjas savo konditerijos
parduotuvėje bei jis buvo pirmasis Ventspilyje, pardavęs
daugybę kavos, įvairių rūšių pyragų ir pyragaičių. Jis
keletą metų dirbo JK, tačiau suprato, kad tai ne jam
ir kad pasiilgo namų, tad grįžo ir pradėjo savo verslą.
Jis nori daryti tai, ką mėgsta, ir stengiasi uždirbti
pakankamai, kad užtikrintų gerovę sau ir savo šeimai.

VENTSPILIS.
Pirmasis „Dalyvauk!“ seminaras vyko Ventspilio
Jaunimo namuose, tai buvo labai gera vieta užsiimti
neformalia veikla ir jauki jaunimui. Buvo pakviesti 7
verslininkai (ilgametė įmonė, naujai įkurtos įmonės ir
startuoliai) pasidalyti savo istorija ir žiniomis apie verslą
ir galimybes, kuriomis jie naudojasi. Kai kurie iš jų turi
didelių ateities planų, kiti yra patenkinti smulkiu verslu ir
mėgstamu darbu.
2 sesijos metu naujai įsteigtų įmonių atstovai buvo
pakviesti pristatyti savo verslą, savo pasiekimus,
problemas, sunkumus ir iššūkius:
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2. Oranžā velonoma (Orange Velorent įmonė) atvejį
pristatė Endijs Apse. Endijs yra labai aistringas asmuo,
mėgstantis gaminti ir remontuoti dviračius kitiems, taip
pat juos parduoti. Jis pradėjo veiklą su dviračių nuomos
įmone prieš keletą metų, tačiau dabar miesto centre turi
vietą, kur žmonės gali rengti vakarėlius, žaisti žaidimus
ir išsinuomoti dviratį. Endijs dalyvauja daugelyje miesto
švenčių siūlydamas savo šventės programą. Jis taip pat
turi oficialią darbo vietą, iš kurios gauna pajamas, tačiau
ateityje norėtų dirbti individualiai.

3. Vestuvių fotografas Roberts Skutelis yra
savarankiškai dirbantis fotografas, kuris teigia, kad yra
išskirtinis dėl savo fotografavimo stiliaus. Aplinkui esant
tiek daug fotografų, Roberts teigė, kad jo konkurencinis
pranašumas yra vestuvių albumai ir kad „naujovės yra
pervertintos“.
Apibendrinimas: visi kalbėtojai džiaugėsi dalyvaudami
tokiame renginyje, pasidalinti savo patirtimi ir ateities
planais, dalyvauti diskusijose. Seminaro dalyviai buvo
įkvėpti ir iš renginio išėjo užsidegę aistra ir ryžtu pradėti
savo verslą.

VISAGINAS.
Kitas „Dalyvauk!“ seminaras buvo vedamas Visagino
kūrybos namuose. Tai kūrybinių užsiėmimų ir įvairių
dirbtuvių vieta vaikams ir jaunimui. Pertraukų metu
seminaro dalyviai turėjo galimybę aplankyti keletą
dirbtuvių ir sužinoti, ką ten veikia jaunimas.
Sesijos Nr. 2 metu naujai įsteigtų įmonių atstovai
dalijosi savo verslo idėjomis, pasakojo apie pradinį verslo
steigimo etapą ir tolimesnį jo vystymą, su kokiomis
problemomis teko susidurti bei kokius tikslus bando
pasiekti.

Dabar yra galimybių šimtmetis,
todėl jaunuoliai turėtų būti labai
motyvuoti pradėti savo verslą.
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paslaptimis. Seminaro dalyviai uždavė daug klausimų
ir gavo vertingos informacijos, kaip planuoti naują
verslą.

1. „Visagino Monika“ savininkė ir direktorė, Olga
Polomošnova, pristatė savo verslą: kanceliarinių
prekių parduotuves Visagine ir Zarasuose. Šiuo metu
ji verslą vykdo su savo šeimos nariais ir atsidavusiais
darbuotojais. Ji dalyvius supažindino su verslo struktūra,
kaip jie pradėjo ir kokie yra ateities planai. Savininkė
atkreipė dėmesį į kai kurias problemas, su kuriomis jos
verslas susidūrė Lietuvoje, tai – žmonių emigracija, maži
piliečių uždarbiai, kvalifikuotų specialistų trūkumas.
Taip pat ji dalyviams pabrėžė, kad dabar yra galimybių
šimtmetis, todėl jaunuoliai turėtų būti labai motyvuoti
pradėti savo verslą.

3. „LitWild“ yra šeimos verslas. Jie specializuojasi žygių
pėsčiomis ir kitokių užsiėmimų organizavime ir vedime
Aukštaitijos regione, šiaurės rytų Lietuvoje. Įmonė siūlo
galimybę ištrūkti iš betoninių džiunglių, pajusti ryšį ir
vienybę su gamta bei mėgautis grynu oru. Šių jaunuolių
verslo istorija yra pavyzdinė, nes jie grįžo iš JK pradėti
verslo Lietuvoje, ir nors jie yra jauni ir tik pradedantieji,
tačiau turi didelių ambicijų ir puikių idėjų. Jie netgi gavo
Lietuvos Prezidento apdovanojimą „Didvyriai tarp mūsų“,
kaip puikų patriotizmo pavyzdį. Seminaro dalyviai liko
sužavėti ir uždavė daug klausimų apie planus ir netgi
paprašė sudalyvauti viename iš žygių.

2. „Saleksas“ priklauso Aleksej Savchenko, kuris
yra vienas jauniausių sėkmingų verslininkų Visagine.
Jis pradėjo dirbti automobilių remonto dirbtuvėse
būdamas 15 metų. Sukakus 24 metams, jis jau
turėjo savo įmones: automobilių remonto detalių
parduotuves, automobilių remonto dirbtuves bei
transporto priemonių nuomos verslą. Aleksej pristatė
savo verslo istoriją, pateikė net finansinę informaciją
ir su auditorija pasidalino kai kuriomis verslo

Apibendrinimas: visi kalbėtojai pasakojo, kad Visaginas
yra nedidelis miestelis ir ten labai svarbu palaikyti gerus
santykius su savivaldybe, kitomis organizacijomis ir
bendruomene. Kalbėtojai taip pat pabrėžė, kad jie sėkmę
pasiekė tik sunkaus darbo ir kantrybės dėka.
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atstovų parašyti straipsnį apie jos verslą. Viena
patenkinta klientė vėliau pasiūlė jai paskelbti straipsnį
nacionaliniame internetinės žiniasklaidos kanale www.
delfi.lt. Ši rinkodaros veikla padarė didelę įtaką Austės
verslui ir ji teigė, kad šiandien jos verslas vystosi
sėkmingai.

PANEVĖŽYS.
Trečiasis „Dalyvauk!“ seminaras vyko Panevėžyje,
viešbučio „Romantic“ „Senvagė“ konferencijų salėje.
Renginys pritraukė daugiau nei 60 dalyvių.
2-osios renginio sesijos metu jo dalyviai buvo pakviesti
susipažinti su 3 naujai įsteigtų įmonių Panevėžio regione
atstovais:

3. Justinas Dalinda yra kavinės-baro „Kavalierius“
savininkas. Vieta socializuotis – buvo pagrindinė
Justino verslo idėja. Su auditorija jis pasidalino savo
nesėkmingais žingsniais – problemomis su tiekėjais,
planavimo įgūdžių ir teisinių žinių stoka bei ribotais
ištekliais idėjai įgyvendinti. Nepaisant to, jis visa tai
įveikė ir šiandien vykdo sėkmingą verslą. „Mano kavinėbaras gali pasiūlyti tokios pačios kokybės gaminius
kaip „NewYork“ ar „Sidney“ kavinės-barai“ – Justinas
didžiuojasi tuo ir tai yra pagrindinis jo verslo sėkmės
faktorius – teigiamas požiūris į klientą, personalą ir
verslo kasdienybę.

1. Grožio terapeutė Jurgita Kravceva savo
prezentacijose daugiausia dėmesio skyrė profesiniams
įgūdžiams, kurie yra būtini plėtojant grožio paslaugų
verslą. Specialistas / verslininkas, norėdamas būti
profesionalus šiame verslo sektoriuje, turi turėti
psichologinį pasirengimą ir įgūdžius, išmanyti naujas
technikas ir gaminius. Jurgita taip pat pažymėjo, kad jai
teko papildomai išmokti ir kitas susijusias verslo sritis buhalteriją, rinkodarą, ryšius su tiekėjais.
2. Austė Mikalajunaitė yra drabužių parduotuvės
savininkė. Tai buvo jos svajonė nuo mokyklos laikų,
kuri išsipildė žingsnis po žingsnio. Aistė įgijo verslo
vadybos bakalauro laipsnį ir keletą metų gyveno
Norvegijoje. „Mano svajonių įgyvendinimo pradžia buvo
labiausiai įkvepiantis verslo plėtros etapas“, - teigė Aistė.
Daugumą dalykų ji daro pati ir su šeimos pagalba. Ji
buvo pakankamai drąsi ir paprašė vietos žiniasklaidos

Apibendrinimas: Seminaro dalyviai buvo jauni žmonės
ir jiems buvo malonu išgirsti, kaip kiti jaunuoliai pradėjo
savo verslą. Labai įkvėpė tai, kad visas seminaras buvo
tarsi kalbėtojų ir auditorijos dialogas. Visi kalbėtojai buvo
atviri pasidalyti savo patirtimi ir patarti.

JELGAVA
Kitas „Dalyvauk!“ seminaras buvo suorganizuotas
Latvijos gyvybės mokslų ir technologijų universiteto
Ekonomikos ir socialinės plėtros fakultete.
Antrosios sesijos metu, naujai įkurtų verslų atstovai
tradiciškai pasidalino savo patirtimis, pasiekimais,
iššūkiais ir problemomis:
1. Ginta Kronberga, kartu su savo vyru valdanti „Eco
Pack“ įmonę, pasakojo apie visai neseniai pradėtą
naują verslo liniją: edukaciniai mediniai žaislai ir žaidimai
vaikams turintiems specialiųjų poreikių, kurie buvo
sukurti bendradarbiaujant su Montessori metodikos
mokytojos pagalba. Jos šūkis: „Jeigu gali apie tai svajoti,
tuomet gali ir padaryti!“.
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2. Lienīte Vītiņa-Zustrupa, kurios įmonė „Miesai un
Garam“ siūlo pirties procedūras, buvo itin emocionali
kalbėdama apie savo gyvenimo kelią. Savo karjerą ji
pradėjo nuo Pardavimų vadybininkės pareigų ir jai visai
neblogai sekėsi, tačiau kažkuriuo metu ji suprato, jog
gerai jaučiasi tik savaitgaliais, kai yra arčiau gamtos.
„Nebenorėjau dalyvauti tose žiurkių lenktynėse,“ – sakė
Lienīte. Latvijoje ji lankė pirtininkų mokyklą ir tapo pirties
meistre. Kuomet ji neaptarnauja klientų, p. VītiņaZustrupa renka žoleles rankų darbo šveitiklių ir vantų
gamybai.

3. Olga Volkova jau beveik 10 metų gamina odinius
aksesuarus, tačiau dabar ji džiaugiasi nauja verslo idėja:
spalvinga ir madinga sportinė apranga. Olgai pasisekė,
nes ji turi patikimą partnerę – savo draugę, zumbos
instruktorę. Seminaro dalyvius sužavėjo pirmosios,
dviejų moterų sukurtos, kolekcijos nuotraukos.
Apibendrinimas: seminarą Jelgavoje užpildė įdomūs
verslo atstovai. Renginio dalyviai buvo patenkinti
prezentacijomis ir, ypač tuo, kaip žmonėms kyla naujos
verslo idėjos. Visi kalbėtojai pabrėžė, jog, jeigu tikite
savo verslo idėją, tuomet gebėsite ją vystyti ir pasiekti
geriausių rezultatų.

KLAIPĖDA
Penktasis „Dalyvauk!“ seminaras, sukurtas pagal
interaktyviąją “Pasisemk įkvėpimo – padėk – dalinkis
– analizuok” koncepciją, vyko Klaipėdos mokslo ir
technologijų parke.
Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas daugiausia
dėmesio skiria novatoriškos verslumo aplinkos
skatinimui regione, siekiant užtikrinti didesnį ekonominį
konkurencingumą ir taip ekosistemoje sukuriant
palankias sąlygas startuoliams.
Naujai įkurtos kūrybinės įmonės iš Klaipėdos mokslo
ir technologijų parko Pilies dirbtuvių buvo pakviestos
dalyvauti „Dalyvauk!“ seminaro antrojoje sesijoje:
Seminaro metu ji taip pat atskleidė kas ją motyvuoja ir
kaip kuriamos naujosios kolekcijos.

1. 13 metų anglų kalbos mokytoja dirbusi Marina
Fomčenkova papasakojo, kaip drauge su bičiule po
įkvepiančio apsilankymo audinių verslui skirtame
renginyje Londone ėmėsi drabužių prekinio ženklo
„Pepper Me“ kūrimo. Vėliau Marina pradėjo plėtoti
savo juvelyrinių dirbinių prekės ženklą „KOZA“,
tapo diplomuota įvaizdžio specialiste, susidomėjo
konceptualia fotografija. Ji akcentavo, tinkamos
komandos svarbą. „Neįmanoma vienu metu būti ir
finansininke, ir kūrėja“, – įsitikinusi M. Fomčenkova.

2. Asta Šomkaitė yra dar viena kūrėja iš Pilies
dirbtuvių, kurianti unikalius juvelyrinius dirbinius
jungiančius gamtos elementus. Jos prekės ženklo
„Shomka“ tapatybė siejama su jos gyvenamąja vieta
– Klaipėda. Jos kūriniuose atsispindi keli gamtos
motyvai, savyje sujungia jūros, gėlių ir medžių motyvus.
Asta pademonstravo neįprastą dvipusį žiedą ir segę
reikšmingu pavadinimu „Klausykis savo vidinio balso“.
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Verslininkė skiria didžiulį dėmesį įpakavimui ir visiems
savo klientams siunčia ranka parašytą kortelę. Jos šūkis
– „Laimė kuriama rankomis“.
3. Kristina Gerulė yra „Candle Lovers“ bendrasavininkė
bei viena iš keturių įmonės darbuotojų. „Candle Lovers“
yra Klaipėdoje veikiantis šeimos verslas, kuris jau per
pirmuosius metus tapo sėkmės istorija. „Candle Lovers“
gamina daugiau nei dešimties skirtingų kvapų, įvairių
formų ir dydžių žvakes iš palmių vaško. Taip pat siūlo
minimalistinius medinius priedus žvakėms. Komanda
rado būdą, kaip įkvėpti kiekvieną savo gaminį – prie
kiekvieno parduodamo gaminio pridedamas jausmingas
ir romantiškas raštelis nuo žvakės. Įmonės sėkmės
istorija pristatoma ir nacionaliniu lygiu.
4. Edvinas Pranaitis yra „Hit-Kick/PRANA Creations“
atstovas. Jis kuria muziką, yra Klaipėdoje populiarios
grupės „Hit-Kick“ narys, taip pat savamokslis dizaineris ir
dailininkas. Edvino istorija parodė, jog kartais neįmanoma
atsispirti savo aistrai ir visai nesvarbu kokį logika grįstą
kelią pasirinktum. Edvinas Olandijoje studijavo tarptautinę
prekybą, bet net nepastebėjo kaip pradėjo groti
„čigonišką džiazą“ „Hit-Kick“ grupėje ir užsiimti fotografija.
Jis susidūrė su iššūkiu, kaip mėgstamą hobį paversti
verslu, tačiau pirmieji žingsniai jau žengti.
Apibendrinimas: šis seminaras dalyvius sudomino tuo,
kad jie turėjo galimybę išgirsti įvairius meno, mokslo, IT
ir daiktų interneto (IOT) verslų atstovus ir paklausti juos
dominančių klausimų.
DAUGPILIS
Paskutinysis „Dalyvauk!“ seminaras pagal „ReforB“ projektą
vyko Daugpilio universitete. Į renginį atvyko dalyviai iš šešių
Latvijos bei Lietuvos regionų tam, kad susitiktų su įvairių
verslų atstovais – pradedant tais, kurie turi dar tik verslo
idėją ir baigiant tais, kurie jau ilgą laiką valdo savo įmones.
Kaip įprastai, seminaras buvo vykdomas 4 sesijomis.
Kaip ir įprastai, antrosios sesijos metu, naujai įkurtų
įmonių atstovai pristatė savo verslus ir papasakojo apie
savo iššūkius, problemas, pasiekimus ir naujas idėjas:
1. Alexandr Podyava papasakojo apie savo sporto
klubą „Intense Fitness“, kuris yra Daugpilyje. Sporto
klubas siūlo treniruočių įvairovę, įskaitant kovos menus,
Qigung, TRX ir funkcines treniruotes. Visai neseniai jis
įkūrė naują įmonę „KoloJourney“, kuri siūlo rekreacines
ir mokomąsias keliones visame pasaulyje. Alexandr
planuoja pritraukti fitneso trenerius, sveikatos priežiūros
specialistus ir verslininkus, kurie taip pat dalyvaus
kelionėse ir savo žinias perduos turistams. Podyava
neapsiriboja tik Daugpiliu, Latgala ar net pačia Latvija.
Jis pasiruošęs bendrauti su klientais iš bet kurio
pasaulio krašto ir savo veiklas vykdo su didele aistra.
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užduotys, pavyzdžiui, gali būti langų valymas, žolės
pjovimas ar netgi šunų vedžiojimas. Seminaro metu
Arnis atkreipė dėmesį į paprastą ir naudotojui patogią
„Partly“ programėlės sąsają, kuri turi panašumų su
Swipe. Braukite į kairę – pasiūlymas atmestas, braukite
į dešinę – ir jūs jau kandidatavote darbo pasiūlymui.
Įmonė planuoja taikyti 15% komisinį mokestį visiems
sandoriams sudarytiems per programėlę, ir siekia veiklą
vykdyti globaliai.

2. Eduard Kirpichev yra populiarios kavinės/baro
Daugpilyje „Ezītis Miglā“ arba „Hedgehog in the Fog“
savininkas ir vadybininkas. Verslas vykdomas pagal
franšizės sutartį ir priklauso 11-os „Hedgehogs“ kavinių
tinklui Latvijoje, kurių dauguma yra įsikūrę sostinėje.
Franšizės taisyklės ne itin griežtos: Eduard bare gali
laisvai rengti gyvus pasirodymus ir į meniu įtraukti
papildomus patiekalus, jeigu tik to reikalauja paklausa.
Ateityje verslininkas planuoja išplėsti veiklą, galbūt net į
Lietuvą.

Apibendrinimas: visą dieną užpildė įdomios istorijos
ir atstovai. Diena buvo itin naši, visi kalbėtojai pateikė
išsamesnį savo verslų vaizdą, noriai dalinosi verslo
patirtimis ir įveiktais iššūkiais. Svarbu tai, jog visos
dienos seminaro dalyviai gavo įkvėpimo ir motyvacijos
toliau vystyti savo verslo idėjas.

3. Arnis Celitāns mobiliosios programėlės „Partly“
pagalba kovoja su socialine ir ekonomine jaunimo
nedarbo problema. Programėlė sujungia namų ūkius,
kuriems reikia pagalbos su kasdieniais darbais, ir
jaunus žmones, kurie nori užsidirbti papildomai. Tokios

5. Sąrašas aspektų, kurie padės nustatyti verslo idėjos įgyvendinamumą
Per 6 «Dalyvauk!» seminarus, vykusius Latvijos ir
Lietuvos miestuose įgyvendinant «Pasiruošęs verslui»
projektą, sėkmingi ir ilgamečiai verslininkai dalinosi savo
patirtimi, verslo pakilimais ir nuopuoliais, naujai įsteigtų
įmonių atstovai taip pat papasakojo apie iššūkius
plėtojant verslą. Visi kalbėtojai sutiko, jog jie kritiškai
įvertino savo veiksmus, ar verslas dar tik pradedamas ar
jau kurį laiką yra veikiantis. Nustatant idėjos ar veiksmo
tvarumą, galima numatyti ar verslas bus sėkmingas
ar ne. Geriausias nustatymo būdas — verslo idėjos
įgyvendinamumo vertinimas.

rekomenduojama susidaryti aspektų sąrašą, kuris jums
padėtų nustatyti verslo idėjos įgyvendinamumą:
1. Ar nustatėte savo vertės pasiūlymą?
2. Ar turite įrodymų, atitinkančių «problemasprendimas-rinka»?
3. Ar įvertinote alternatyvius sprendimus ir
konkurencinę aplinką?
4. Ar išnagrinėjote rinkos segmentus ir numatomą
potencialios rinkos dydį?
5. Ar nusistatėte savo verslo modelį ir galimas lemtingas
klaidas?
6. Ar įvertinote verslo aplinką ir galimą inovacijų
proveržio poveikį?
7. Ar paruošėte savo verslo idėją finansiniam įvertinimui?

Įgyvendinamumo analizė yra svarbus žingsnis verslo
pradžiai ir vystymui. Išanalizuodamas verslo koncepciją,
rinką, pramonę ir konkurenciją, taip pat ir finansines
bei organizacines struktūras, verslininkas gali žymiai
padidinti savo sėkmės tikimybę. Įgyvendinamumo
analizė įvertina preliminarią verslo idėją ir ar verta jos
toliau siekti.

Rekomenduojame labiau įsigilinti į šiuos klausimus ir
juos išanalizuoti.

Verslo idėjos įgyvendinamumo išbandymas gali padėti
numatyti stipriuosius (arba silpnuosius) koncepcijos
elementus ir padės suprasti kaip verslininkas juos
galėtų geriau arba labiau pritaikyti rinkai. Norint
išvengti nusivylimo ir ekonominės įtampos, prieš
siūlant produktus / paslaugas, svarbu išbandyti idėjos
įgyvendinamumą.
Verslo idėjos įgyvendinamumas priklauso nuo įvairių,
tikslinėje rinkoje vyraujančių aplinkybių, todėl viena
verslo idėja gali tikti vienai rinkai, tačiau visiškai
netikti kitai. Norint atlikti savarankišką analizę,
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pastangas kurdami sėkmingus santykius tam, kad jie
galėtų pasiūlyti patrauklius produktus, paslaugas ir
sprendimus.

(1) Ar nustatėte savo vertės pasiūlymą?
Pirmasis Jūsų žingsnis — apibrėžti, kokią vertę ketinate
pasiūlyti savo klientams. Jeigu negalite apibūdinti kokią
vertę ketinate pateikti klientams, neturėtumėte nieko
planuoti ir neturėtumėte kurti produkto. Tai gyvybiškai
svarbus žingsnis. Sėkmingos pradžios esmė — ne
vien modernios technologijos, madingos inovacijos,
rizikos kapitalo investicijos ar didžiulis nušvietimas
žiniasklaidoje. Vertės pasiūlymas — kritinis elementas,
nulemiantis startuolio sėkmę. Jeigu galite savo
potencialiems klientams sukurti realią vertę, tuomet
Jums bus žymiai lengviau:
• pritraukti investicijas (kurios gali būti reikalingos vertės
pasiūlymo sukūrimui ir pateikimui)
• gauti pastovias įplaukas ir pelną
• gauti žodines rekomendacijas, kurios padės verslui
augti itin greitai.

Į klientą orientuotas vertės pasiūlymas ir santykio
su klientu strategija leidžia įmonėms pasiekti pačius
geriausius rezultatus laisvosios rinkos ekonomikoje.
Todėl, kiekvienas novatoriškas verslas turėtų pažvelgti
iš kliento perspektyvos ir numatyti kokią vertę jis gali
pasiūlyti.
Kai ketinsite sukurti įmonės pasiūlymą pirkėjui
(nesvarbu ar tai verslas-klientui ar verslas-verslui rinka),
visuomet turėtumėte įvertinti kaip klientas suvokia Jūsų
bendrą vertės pasiūlymą. Svarbu suprasti, jog dauguma
klientų, bendraudami su Jūsų įmone, atsižvelgs į visus
Jūsų pasiūlymus ir patirtis. Pasiūlymai dažniausiai yra
tai KĄ Jūs parduodate ir pateikiate, o patirtis — KAIP
Jūs tai padarote. Taigi klientui nepakanka tik užrašyto
puikaus komercinio pasiūlymo arba tik patrauklaus
pažado. Visą tai turite pateikti taip, jog savo klientui
suteiktumėte tik pačias geriausias patirtis. Kartais netgi
neturėtumėte apie tai pranešti klientui, o tiesiog tai
padaryti. Pavyzdžiui, nėra esmės sakyti savo klientui,
jog Jūs esate labai paslaugūs ir teikiate išskirtinį
klientų aptarnavimą. Norėdami sėkmingai įgyvendinti
savo inovatyvią verslo idėją, turite visiškai suprasti
racionalius, emocinius, socialinius ir kartais net politinius
Jūsų teikiamos vertės elementus.

Į vertės pasiūlymą reiktų žvelgti iš platesnės
perspektyvos, nei tik kaip į sąrašą privalumų, kuriuos
įmonė gali pasiūlyti pirkėjui.
Seminarų metu, tradicinės įmonės atskleidė, jog jos
naudoja klasikinius rinkodaros metodus ir vertės
pasiūlymą sukūrė panaudodami vieną iš trijų pagrindinių
strategijų:
1. Veiklos efektyvumas — pirkėjai visuomet pageidauja
gero produkto už mažiausią įmanomą kainą. Šiuo
atveju, įmonės nesistengia sukurti naujų ar geresnių
produktų, jie tiesiog stengiasi pagaminti didesnį kiekį
už mažesnę kainą. Ši strategija veikia tik tuomet, kai
yra tikimybė pasiekti masto ekonomiją.

Jūsų klientas turėtų perskaityti ir
suprasti Jūsų vertės pasiūlymą per
maždaug penkias sekundes.

2. Lyderiaujantis produktas — klientams labiausiai rūpi
pats produktas ir jie nori gauti jį patį geriausią. Įmonės
atsidavusios inovacijoms ir kokybei, nepaliaujamai
ieško patobulinimų, kuriuos būtų galima įvesti į rinką.
Tam, kad ši strategija veiktų, reikalinga nuolat stebėti
konkurentus ir būti vienu žingsniu priekyje.

Esate laisvi rinktis bet kokią metodologiją savo vertės
pasiūlymo kūrimui, tačiau, jeigu siekiate, jog ji būtų
efektyvi, tuomet vertė, kurią ketinate pateikti, turi būti:
• svarbi klientui
• unikali ir lengvai nenukopijuojama
•p
 akankamai stipri, jog pradėtų generuoti žodinę
rekomendaciją

3. Santykis su klientu — rinkoje yra daugybė įvairios
kokybės panašių produktų ir paslaugų už «kainos
taškus». Tačiau, pirkėjai ne visuomet patenkinti
tiesiog standartiniu produktu. Tuomet jie pageidauja
individualių sprendimų. Įmonės stengiasi sužinoti kuo
daugiau apie kliento poreikius ir tuomet deda visas

Jūsų klientas turėtų perskaityti ir suprasti Jūsų vertės
pasiūlymą per maždaug penkias sekundes. Jis turi
komunikuoti konkrečius rezultatus, kuriuos klientas
gaus nusipirkęs arba pasinaudojęs Jūsų produktu ar
paslaugomis ir taip pat turi diferencijuoti Jūsų produktą
nuo to, kurį siūlo konkurentai. Vertės pasiūlymo
kūrimas reiškia, jog turite vieną viziją to, ką teikiate savo
klientams.

Todėl kiekvienas novatoriškas
verslas turėtų pažvelgti iš kliento
perspektyvos ir numatyti kokią
vertę jis gali pasiūlyti.
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(2) Ar turite įrodymų, atitinkančių «problemasprendimas-rinka»?
Kiekvienam naujai įsteigtam verslui svarbu patikrinti
«problema-sprendimas-rinka» atitikimą, nebent, žinoma,
norite žaisti loterijoje, o ne kurti verslą. Nusiteikimas
žaisti loteriją rodo, jog pirmiausia kuriate produktą grįstą
savo prielaidomis, o tik tuomet bandote jį parduoti.
Jums gali pasisekti, bet labiau tikėtina, jog sėkmės
nesulauksite. Viskas ką Jums reikia padaryti, tai įvertinti
tris svarbiausias hipotezes verslo pradėjimui.

Visuomet stenkitės parduoti,
net ir tuomet, kai vykdote tik
pirminę rinkotyrą.
eksperimento metu gautais rezultatais. Tai gali būti
taip paprasta, kaip nustatyti, kiek potencialių klientų,
tinkamumo rinkai tikrinimo metu, parodė iniciatyvą
pirkti arba iš anksto užsisakyti Jūsų produktą. Siekiant
nustatyti ar pakanka klientų tam, kad būtų galima
sukurti pakankamai didelę verslo galimybę, įsitikinkite,
jog galite atsakyti į šiuos TOP 10 klausimų:

• Patikrinkite problemą, kurią ketinate išspręsti.
Pagrindinis siekis — suprasti Jūsų ketinamos išspręsti
problemos rimtumą, palyginus su Jūsų sprendimo
verte. Klastingiausi spąstai, į kuriuos gali pakliūti
startuolis, yra produkto, kurio niekam nereikia, kūrimas.
Ir taip neišvengiamai nutiks, jeigu sugalvosite išspręsti
problemą, kuri ir šiaip niekam nekelia galvos skausmo.
• Patikrinkite sprendimą, kuri ketinate taikyti
patikrintai problemai. Gan dažnai klientai sprendžia
savo problemas savadarbiais sprendimais. Tai bent jau
parodo, jog tam tikrą problemą verta spręsti.
• Patikrinkite sprendimo, kurį ketinate pateikti, kainą.
Puiku, jeigu sprendimo hipotezė patikrinta, tačiau to
negana. Jūs norite gauti pelną. Todėl esate visiškai
įsitikinę, jog Jūsų produktas išspręs kliento problemą
arba patenkins poreikį už kainą, kurią jis tikrai norės
sumokėti. Dauguma tradicinių verslų savininkų mano,
jog yra tik du įmanomi sprendimai:
a) Apklausti tikslinius klientus tam, kad sužinoti, kiek
vertingas jiems būtų produktas
b) Pagaminti vieną produkto partiją ir pabandyti ją
parduoti skirtingomis kainomis
Startuoliai gali svarstyti šiuos sprendimus, bet svarbu
atminti, jog klientas ne visada žino kiek vertingas yra
produktas, tol kol pats jo neišbando. Todėl klientų
apklausos gali praversti tik pradiniame jūsų rinkos (ar,
paprasčiausiai, kainos) hipotezės formulavimo etape.
Apklausos rezultatai gali privesti tik prie kai kurių
prielaidų, bet ne tikrų faktų. Bandomosios produktų
partijos gamyba gali būti gan brangi, ypač, jeigu neturite
pirminės informacijos apie galimą kainos lygį.

1. Ar yra rinka? Ar problema arba poreikis yra aktualus
dideliam žmonių skaičiui? Ar šis skaičius yra mažesnis
ar didesnis nei tikėjotės?
2. Ar rinka pastebimai auga ir turi stiprų augimo
potencialą? Jeigu ne, tuomet galbūt rinkos dydis
statinis arba netgi mažėjantis? Jūs tikrai nenorite
lažintis iš savo sėkmės rinkoje, kuri traukiasi.
3. Ar turite įrodymų iš atliktų eksperimentų, jog klientai
pakartotinai pirks ir parekomenduos kitiems daryti tą
patį?
4. Ar kai kurie segmentai sureagavo geriau, greičiau ar
užsakė daugiau nei kiti? Ar atsirado naujų segmentų,
ar kai kuriuos reiktų pašalinti?
5. Ar galite apibūdinti tipinio kliento dieną tam, kad
žinotumėte kaip geriau pasiūlyti savo produktą?
6. Kiek žinote apie savo klientus, apie tai ką jie skaito,
kokiose prekybos mugėse jie lankosi, kokias
įžymybes seka ir kur jie ieško informacijos apie naujus
produktus?
7. Kas yra Jūsų konkurentai? Kurie iš jų atsirado visai
netikėtai?
8. K
 uo Jūsų pasiūlymas geresnis ir unikalesnis
palyginus su rinkose esančiomis alternatyvomis?
9. Ar galite nupiešti pardavimų kanalą arba piltuvėlį,
parodantį kaip įgyjami klientai?
10. K
 okios yra numanomos pardavimo išlaidos ir kokias
užduotis dar reikia atlikti, jog pasiektumėte savo
tikslinius klientus?

Visuomet stenkitės parduoti, net ir tuomet, kai vykdote
tik pirminę rinkotyrą. Tai Jums leis susidaryti potencialių
klientų sąrašą, kuris itin pravers, kai jau būsite paruošę
produktą pardavimui ir Jums reikės pirmųjų klientų
rekomendacijų.
• Patikrinkite tikslinius segmentus, turinčius
daugiausiai potencialo. Šiame žingsnyje Jūs
stengiatės nustatyti ar yra pakankamai klientų,
kad būtų galima sukurti gan didelę verslo galimybę.
Turėtumėte iš anksto apibrėžti klientų skaičių ir
potencialaus verslo dydį (galimas pardavimų apimtis
ir pelną) ir palyginti šiuos skaičius su tikraisiais,

(3) Ar įvertinote alternatyvius sprendimus ir
konkurencinę aplinką?
Nesvarbu kokį produktą ar paslaugą planuojate pasiūlyti,
turėtumėte ištirti tai, kas jau siūloma rinkoje ir būdus,
kuriuos klientai naudoja problemai spręsti. Pavyzdžiui,
jeigu yra reali, egzistuojanti problema, kuriai reikia
sprendimo, Jūsų klientai ko gero jau dabar naudoja kokį
nors Jūsų sprendimo variantą arba kokį nors problemos
apėjimą. Pavyzdžiui, kai buvo pagaminti pirmieji
automobiliai, arkliai ir karietos buvo jų pagrindiniai
konkurentai. Žmonės jau turėjo sprendimą transporto
poreikiui tenkinti, tačiau automobilis sukūrė inovatyvią
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ir ypatingą naudą klientams. Taigi, net jeigu galvojate,
jog turite tobulą sprendimą, Jums reikės daugiau laiko
siekiant išsiaiškinti kaip šiuo metu žmonės sprendžia
esamą problemą.

Defining target segment is one
of core aspects of creating a
marketing strategy.

Konkurencinės analizės tikslas — padėti Jums išvengti
aklo pasitikėjimo savo idėjos pagrįstumu palyginus su
tiesiogine ar netiesiogine konkurencija. Be abejonės, Jūs
atiduosite žymiai daugiau laiko konkurencinei analizei,
tačiau šiame ankstyvame etape, Jūs turėtumėte bent
patikrinti kaip Jūsų vertės pasiūlymas atrodo Jūsų
konkurentų sprendimų kontekste ir kokius alternatyvius
sprendimus klientai jau naudoja siekdami išspręsti
problemą. Net ir paprasčiausios konkurencinės analizės
atlikimas padės suvaldyti aistras dėl savo verslo idėjos,
o gal net ir atskleis tą faktą, jog ji nėra tokia unikali ar
inovatyvi kaip Jūs galvojate.

Tikslinio segmento apibrėžimas yra vienas iš pagrindinių
marketingo strategijos kūrimo aspektų. Jeigu negalite
apibrėžti tikslinio segmento, tuomet visi kiti Jūsų
rinkodaros sprendimai ir taktikos gali atrodyti nelogiški.
Jeigu pastebėjote, jog tikslinis segmentas yra per
mažas ir, jog uždirbsite nedaug pinigų, Jūs vis vien
turėsite pakankamai laiko pertvarkyti savo verslo
modelį.
Svarbiausi žingsniai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį
segmentavimo etape:
• Apibrėžkite svarbiausius segmentavimo kriterijus.
•P
 adalinkite rinktą į išmatuojamus segmentus, kuriuos
galėtų sudominti Jūsų verslas.
•P
 asirinkite vieną segmentą iš trijų, kurį labiausiai
norėtumėte aptarnauti.

Turėsite atsakymą į patį
svarbiausią klausimą: kodėl
klientai turėtų pirkti iš Jūsų, o ne iš
konkurentų.

(5) Ar nusistatėte savo verslo modelį ir galimas
lemtingas klaidas?
«Dalyvauk!» seminaro metu, dalyviai išgirdo daug
įkvepiančių istorijų apie startuolius, kurie susidūrė su
sudėtingais iššūkiais, tačiau sugebėjo išlikti savo aistros
dėka. Nesvarbu su kokiomis aplinkybėmis ar kliūtimis
Jums reiktų susidurti, Jūsų aistra bus tai, kas padės
Jums eiti pirmyn net ir sunkiausiais momentais. Deja,
nors aistra yra gerai, bet vien tik jos nepakanka Jūsų
tikslams pasiekti. Jūs turite turėti planą!

Pabaigę šią paprastą analizę, galėsite savo tiksliniams
klientams ir potencialiems investuotojams parodyti
kodėl Jūsų siūlomas sprendimas yra geresnis ir kokią
unikalią vertę, kurios negalima pasiūlyti jokiomis
kitomis priemonėmis, siūlote Jūs. Turėsite atsakymą į
patį svarbiausią klausimą: kodėl klientai turėtų pirkti iš
Jūsų, o ne iš konkurentų arba kodėl turėtų naudotis jų
sprendimas. Galėsite pademonstruoti, jog matote pilną
rinkos situacijos paveikslą ir, jog turite kai ką unikalaus
ir vertingo savo tiksliniams klientams ir potencialiems
investuotojams.

Mes rekomenduojame «Business Model Canvas
(2009)», kurį pirmiausiai pasiūlė Alexander Osterwalder
ir Yves Pigneur, grindžiamą Osterwalder ankstesniu
darbu «Business Model Ontology (2004)». «Business
Model Canvas» koncepcija yra paprasta, lengvai

(4) Ar išnagrinėjote rinkos segmentus ir numatomą
potencialios rinkos dydį?
Segmentavimas paprastai reiškia, kad reikia nustatyti, kurie
klientai geriausiai tiks Jūsų verslui. Kitaip tariant, visą rinką
padalinsite į mažesnius segmentus tam, kad galėtumėte
nustatyti tikslinių klientų grupę, kurią norite pritraukti
labiausiai. Jeigu aiškiai apibrėšite ir pasirinksite aptarnauti
tam tikrą tikslinių klientų segmentą, Jūs galėsite:
• atlikti našesnius rinkodaros sprendimus
• sukurti patrauklesnę ir efektyvesnę rinkodaros
medžiagą
• pasirinkti efektyvesnius komunikacijos ir reklamos
kanalus, taip taupydami pinigus.
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taikoma ir gali tapti itin efektyvi pradiniame etape,
kuomet visas verslo modelis yra reguliariai peržiūrimas,
atnaujinamas ir kartais pradedamas iš naujo.

Nesijaudinkite, jeigu neturite visų atsakymų iškart.
Bent nuo kažko pradėkite ir laikui bėgant atnaujinsite
savo verslo modelį. Dažnai, net ir jau įsteigti ir įplaukas
gaunantys startuoliai smarkiai pakeičia savo verslo
modelį.

Kaip sužinosite, ar Jūsų verslo modelis yra geras ar ne?
• pelningas — verslas turi pats save išlaikyti ir per laiką
sugeneruoti teigiamą pinigų srautą
• pasikartojantis — tai turėti būti pastovi veikla, o ne
vienkartinis mėginimas
• kintamo dydžio — turėtumėte gebėti išplėsti verslą
greitai ir dideliu mastu
• nuspėjamas — sunku numatyti ateitį, nebent
kurdami savo verslo modelį, namų darbus atliksite
įgyvendinamumo stadijoje, tuomet turėtumėte
pamatyti pagrindines Jūsų pramonės problemas
ir tendencijas, ir galite pasiruošti galimiems
pokyčiams
• vertingas — tai turėtų padidinti Jūsų startuolio
vertinimą, o tai reiškia, jog startuolis, kaip įmonė, tampa

Numatykite lemtingas savo verslo modelio klaidas ir
valdykite rizikas. Išanalizuokite visas žemiau pateiktas
rizikos grupes ir kolektyviai pasvarstykite, su kokiomis
rizikomis gali susidurti Jūsų startuolis. Tą atlikti Jums
padės priklijuojami lapeliai. Vienai rizikai naudokite vieną
lapelį ir priklijuokite jį tinkamiausiame kvadrante pagal
rizikos tikimybę ir rizikos pasekmes.
• Rinkos rizikos
• Konkurencijos rizikos
• Technologinės ir operacinės rizikos
• Finansinės rizikos.
• Žmonių rizikos
• Teisinės ir norminės rizikos
• Sisteminės rizikos
Kai jau manote, jog apgalvojote visas didžiąsias rizikas,
papasakokite apie savo verslo idėją pesimistiškiausiam
savo draugui ir paprašykite jo įžvelgti daugiau
problemų. Nors kritiką girdėti tikrai nemalonu, tebūnie
tai mokymosi patirtis. Klausykitės ir užsirašykite, jeigu
dar yra kokių nors nenumatytų ir galimų nesėkmės
priežasčių. Įtraukite jas į savo planą ir atitinkamai jas
įgyvendinkite.

Jūs turite turėti planą!
vertingesnė.
Daugumai startuolių rekomenduoju tokią eigą,
prasidedančią nuo svarbiausios dalies — vertės
pasiūlymo.
1. Vertės pasiūlymas: ką išskirtinio pasiūlysite savo
klientams? Kuo Jūsų pasiūlymas unikalus, įdomus ir
klientui patrauklus?
2. Klientų segmentai: kas yra Jūsų tiksliniai klientai?
Kam Jūsų pasiūlymas teikia didžiausią naudą ir atrodo
patraukliausiai?
3. Kanalai: kaip pasieksite savo klientus? Kokiais
kanalais su jais komunikuosite ir pateiksite savo
pasiūlymą?
4. S
 antykiai su klientu: kokiais būdais iš klientų
gausite atgalinį ryšį? Kokius santykius palaikysite su
klientais?
5. Įplaukų srautas: kaip uždirbsite pinigus? Kas Jums
mokės ir už ką?
6. Svarbiausi ištekliai: kokių išteklių reikia, jog
sukurtumėte ir pateiktumėte vertės pasiūlymą
tiksliniams klientams?
7. Svarbiausi partneriai: kokie partneriai reikalingi, jog
šis verslo modelis veiktų?
8. Svarbiausios veiklos: kokias veiklas ir užduotis
turėsite įveikti, kad galėtumėte sukurti ir pateikti
vertės pasiūlymą?
9. Sąnaudų struktūra: kokias fiksuotas ir kintančias
sąnaudas turėsite padengti?

(6) Ar įvertinote verslo aplinką ir galimą inovacijų
proveržio poveikį?
Savo verslo aplinką turite įvertinti dar įgyvendinamumo
etape, nes savo verslo nepradedate vakuume.
Nepriklausomai nuo norų ar nuo to, ką įsivaizduojate,
Jūsų verslą gali lemti daugybė įvairių faktorių.
Daugumos iš tų faktorių Jūs negalėsite valdyti, galėsite
tik reaguoti ir atitinkamai pritaikyti startuolio vystymąsi.
Kitaip tariant, skirkite laiko ir susipažinkite su aplinka
kurioje ketinate pradėti verslą:
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• Susikurkite trumpą rinkos analizės planą. Sudarykite
naudingos informacijos apie rinką sąrašą, kokius
sprendimus turite priimti, taip pat kaip — kaip
panaudosite informaciją ir kaip tikitės ją gauti.
• Įvertinkite verslo aplinkos faktorius, kurių negalite
kontroliuoti arba paveikti. Šiame žingsnyje Jūs
nustatysite svarbiausius rinkos makroaplinkos
faktorius ir galimą jų poveikį Jūsų verslui.
• Įvertinkite verslo mikroaplinkos faktorius.
Mikroaplinkos faktoriai yra glaudžiai susiję su verslu
ir daro tiesioginę įtaką verslo veikimui ir sėkmei. Šie
faktoriai apima pačią įmonę ir jos esamus darbuotojus,
tiekėjus, rinkos tarpininkus, konkurentus, klientus ir
visuomenę. Šios jėgos kartais gali būti kontroliuojamos
arba formuojamos.

Startuoliai turėtų pasikliauti
išlikimo instinktu: kurti produktus,
pritraukti mokius klientus, tvarkytis
su konkurentais ir pernelyg
neišlaidauti.
nors emociškai gali būti sunku priimti sprendimą
ir sumažinti išlaidas. Pirmiausia, kokios mėnesinės
išlaidos (tokios kaip nuoma, reklama, draudimas ir biuro
įranga) nepriklauso nuo Jūsų pardavimų apimties.
• Apskaičiuokite kintamąsias išlaidas ir paruoškite
biudžeto juodraštį. Kintamosios išlaidos yra tos,
kurios priklauso nuo Jūsų gamybos arba pardavimų
apimties; jos pakyla kartu su gamybos padidėjimu ir
sumažėja, kai sumažėja gamyba. Kintamosios išlaidos
gali apimti tiesiogines išlaidas medžiagoms, tiesiogines
darbo jėgos išlaidas, kurios yra reikalingos tam tikros
užduoties, susijusios su produktu arba paslauga,
užbaigimui ir trečiųjų šalių išlaidas. Apskaičiuokite,
kiek turite išleisti tam, kad įgytumėte naują klientą
ir kiek Jums reikės tokiam klientui aptarnauti. Jeigu
išlaidos didesnės nei pajamos — Jūs pakliuvote į bėdą!
Kuo daugiau produktų ar paslaugų parduosite, tuo
daugiau nuostolių patirsite. Įprastam verslui tai yra
nepavydėtina situacija, tačiau startuoliams tai gali tapti
išimtimis tais atvejais, kai jie vis dar yra produkto arba
kliento vystymo eigoje.
• Apskaičiuokite pinigų praradimo rodiklį,
nenuostolingumo laikotarpį ir likusį laiką iki jo.
Peržiūrėkite savo finansinį vertinimą. Startuoliai turėtų
pasikliauti išlikimo instinktu: kurti produktus, pritraukti
mokius klientus, tvarkytis su konkurentais ir pernelyg
neišlaidauti ir nepamiršti, jog tolimesnis finansavimas
gali būti neprieinamas. Suplanuokite kaip sumažinsite
pinigų praradimo rodiklį.

(7) Ar paruošėte savo verslo idėją finansiniam
įvertinimui?
Įvertinę verslo aplinką, jau turėjote rasti rinką, kurioje
Jūsų produktas gebėtų generuoti kokią nors vertę.
Kitas žingsnis — suprasti savo startuolio išlaidas. Turite
apskaičiuoti savo pinigų praradimo rodiklį (kiek pinigų
prarandate kiekvieną mėnesį) ir per kiek laiko Jūsų
turimos lėšos pasibaigs ir Jūsų verslas užsidarys. Pinigų
praradimo rodiklis parodo laiko tarpą, kai turite pasiekti
lūžio tašką ir pradėti gauti pelną. Prieš pradėdami gauti
teigiamą pinigų srautą, startuoliai dar turi daug ką
nuveikti.
Jeigu supratote, jog nėra pakankamai laiko tam, kad
būtų galima pasiekti tam tikrų rezultatų, tuomet geriau
kol kas net nepradėkite arba žymiai sumažinkite savo
išlaidas. Peržiūrėkite savo verslo modelį ir suraskite
būdų užtikrinti tinkamą laiko tarpą, kurio užtektų
sėkmingai vystyti produktą, gauti klientų patvirtinimą ir
sukurti šiek tiek traukos. Taigi, Jūs privalote:
• Apskaičiuoti fiksuotas išlaidas ir įvertinti kaip, laikui
einant, jos gali kisti. Tai viena iš lengviausių užduočių,
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6. Projekto partnerių, tikslinių grupių atstovų
ir profesionalių ekspertų apžvalga
Po projekto seminarų vedimo, partneriai paprašė visų
dalyvių, verslo atstovų ir ekspertų pasidalinti savo
nuomone užpildant vertinimo ir apklausos formas.

ir rezultatus. Rengiant ir vykdant kitus seminarus,
buvo atsižvelgta į diskusijų metu pateiktus partnerių
komentarus ir pasiūlymus, kurie taip pat yra aprašyti šių
Gairių 2 ir 3 skyriuose.

Remiantis partnerių parengtomis ataskaitomis pagal
surinktas vertinimo formas, dalyviai išreiškė tokią
nuomonę: Puiki dirbtuvių koncepcija ir formatas

Galutiniame projekto vykdymo etape, visi partneriai
pažymėjo, jog pasiruošimas ir seminarų vykdymas
suteikė tiek jiems, tiek organizacijoms įdomios ir
naudingos patirties.

• Puiki seminaro koncepcija ir formatas;
• Įkvepiančios ir įdomios prezentacijos;
• Atvirai mąstantys kalbėtojai. Puikūs patarimai
dalyviams;
• Idealiai suorganizuotas renginys;
• Geras sprendimas įtraukti dalyvius į patarimų teikimą
naujai įsteigtų įmonių atstovams siekiant išspręsti jų
iššūkius.

Projekto partneriai taip pat atkreipė dėmesį į šiuos
aspektus.
Projekto sėkmės stipriai priklauso nuo vadovo
profesionalumo, jo gebėjimo rasti bendrą kalbą su
klausytojais bei sukurti draugišką ir nevaržančią aplinką.

Atsakymų skaičius buvo itin aukštas (98%), beveik visi
seminaro dalyviai užpildė vertinimo formas.

Be to, tam, kad diskusijos galėtų būti išsamesnės ir
aktyvesnės, labai svarbus paruošiamasis darbas su
kalbėtojais seminare bei informacijos apie jų verslus
rinkimas. Buvo akcentuojamas darbas po seminaro,
įskaitant ir padėkos laiškų siuntimas verslininkams
kalbėjusiems seminarų metu ir ekspertams..

Atsižvelgiant į apklausos rezultatus, visi profesionalūs
ekspertai džiaugėsi, jog buvo pakviesti dalyvauti
seminare. Viena vertus, juos sužavėjo drąsios ir
originalios idėjos, kurias diskusijų metu pateikė
potencialūs verslininkai, kita vertus, kai kurie iš jų
pažymėjo, jog nevisiškai suprato realius verslo procesus.

Buvo atkreiptas atskiras dėmesys į tai, jog kilo problemų
formuojant dalyvių, kurie turėtų pakankamas anglų
kalbos žinias, sąrašą. Tuo pat metu, renginio vadovai ir jų
padėjėjai projekto seminarų metu sumažino dėlto kilusią
įtampą.

Ekspertai vienareikšmiškai sutiko, jog seminaro
koncepcija yra nepaprastai naudinga priemonė
ugdant verslumą jaunimo tarpe. Seminaro dalyvių
darbas grupėse buvo ypač teigiamas reiškinys, kaip
ir jų teigiamų bei neigiamų pristatytų verslų scenarijų
kūrimas.

Apskritai, partneriai pažymėjo ypatingą, interaktyvios
„Pasisemk įkvėpimo – padėk – dalinkis – analizuok“
seminaro koncepcijos efektyvumą ir svarbą pritraukiant
jaunus žmones kurti verslą. Remdamiesi įgyta patirtimi,
partneriai ir toliau planuoja vesti seminarus savo
veikloje.

Visų partnerių atstovai dalyvavo visuose seminaruose.
Po renginio, vyko trumpa diskusija apie jo progresą
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7. Dalyvaujančios organizacijos

Latvijos gyvybės mokslų
ir technologijų universitetas
Liela g. 2, Jelgava, LV-3001, Latvija
+371 63 005 640
projekti@llu.lv
www.llu.lv
Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas
Vilhelmo Berbomo g. 10, Klaipėda, LT-92222,
Lietuva
+370 46 310 461
info@kmtp.lt
www.kmtp.lt
Daugpilio universitetas
Vienibas g. 13, Daugpilis, LV-5401, Latvija
+371 65 425 564
liene.rimicane@du.lv
https://du.lv
Visagino kūrybos namai
Vilties g. 16, Visaginas, LT-31121, Lietuva
+370 38 632 512
vaiku@vkn.lt
http://www.vkn.lt
Ventspilio jaunimo taryba
Kuldigas g. 13, Ventspilis, LV-3601, Latvija
+371 20 238 456
info@jauniesudome.lv
http://jauniesudome.lv
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras
J. Basanavičiaus gatvė 23A, Panevežys,
LT-36205, Lietuva
+370 61 450 795
projektai@paneveziodrmc.lt
www.paneveziodrmc.lt
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