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„80% darbo ir pardavimų užsienyje ateina iš gerų santykių. Reklama nepadeda.
Svarbiausias tikslas – užsiauginti pasitikėjimą, tapti kliento ekspertu ir patarėju“






Visi mokymai yra rengiami, pritaikant juos konkrečiai įmonės
situacijai.
Mokymų metu nagrinėjami sėkmingi Liudviko Andriulio jau
įgyvendinti projektai užsienyje, kuriamas veiksmų planas jūsų
organizacijai
Sesijos trukmė: nuo 4 iki 8 val.

Kaip pritaikyti BDAR verslo poreikiams?
Duomenų apsaugos procesų rengimas:
- Duomenų auditas
- Tobulinami ar kuriami duomenų apsaugos procesai

Dokumentų rengimas:
- Peržiūrimi esami dokumentai
- Parengiami BDAR atitinkantys vidiniai dokumentai

Konsultacijos:
- Teikiamos išsamios ir verslo poreikius atitinkančios teisinės konsultacijos.
- Vykdoma pastovi arba pagal poreikį stebėsena
- Rengiami su informavimu įmonėje susiję raštai

Duomenų apsaugos pareigūno paslaugos:
- Įvertinamas duomenų apsaugos pareigūno poreikis
- Teikiamos pastovaus arba budinčio duomenų apsaugos pareigūno paslaugos

Kaip įgyvendinti tai, kas neįmanoma?
Vilniaus oro uosto kilimo-tūpimo tako rekonstrukcijos
atvejis









Kokie buvo pagrindiniai projekto iššūkiai ir sėkmės faktoriai?
Kaip pritaikyti teorinius projektų valdymo modelius praktiškai?
Kaip išlaikyti aukštą komandos motyvaciją?
Kas svarbiausia dirbant su rangovais iš užsienio?
Kokį vaidmenį vaidina komunikacija?
Kodėl pirkimai atsiduria projekto centre?
Kaip įtraukti ir valdyti suinteresuotas šalis?
Kodėl būtina planuoti, planuoti, planuoti?

Donato pristatymas – tai unikalus konceptas: mokymai ir motyvacinė kalba
viename.
Trukmė: nuo 2 iki 8 val., priklausomai nuo poreikių

Pardavimai
Pardavimų mokymai
Mokymai pritaikomi kiekvienai organizacijai
Naudojama daug praktinių užsiėmimų
Mokymų metu analizuojami: produktas, komanda, nuotaika ofise, rinka ir t.t.
Gali būti panaudojami slapto pirkėjo tyrimai
„Pardavimai – tai menas, kuris yra labai individualus. Nesiūlau šablono pagal kurį
visi tapsite "Wall Street’o vilkais“, siūlau gaires, kurios padės Jusų komandai tapti
savo srities vilkais. Remdamasis ilgamete asmenine patirtimi, žinau, kad nėra vieno
teisingo būdo parduoti.“

Lego Serious Play
LEGO SERIOUS PLAY™ (LSP)
Inovatyvi, įtraukianti, dalyvių patyrimu grįsta sertifikuota metodika
Skirta gerinti komunikaciją ir sprendimų priėmimą
Kuria didelį informacijos srautą bei efektyvesni tarpusavio dialogą
Sesiją moderuoja sertifikuotas metodo fasilitatorius
LSP Metodas:
 100% dalyvių bus išklausyti ir įsitraukę
 Idėjų / nuomonės autorius jaučiasi jaukiai
 Konstruojant sukuriama ir išsakoma gerokai daugiau naujų minčių ir kūrybiškų idėjų
 Palaipsniui sunkinant užduotis, išlaikomas dalyvių susidomėjimas
 Įsitraukimas ir dalyvavimas procese kuria atsidavimą bei norą spręsti aptartas situacijas
ir po sesijos.
Vidutinės trukmės sesijoms (trukmė 2-8 val.) max. 12 asmenų
Komandos formavimas (trukmė 2 val. išskirtinai) - iki 60 asmenų

Vadovavimas, projektų valdymas, tobulėjimas
Vadovavimas

Nuolatinis tobulėjimas

- Lyderystė
- Delegavimas
- Motyvacija

- Vertybės
- Pokyčių valdymas
- Tikslų nustatymas ir matavimai

Strateginės planavimo sesijos

Projektų valdymas

- Kokia yra organizacijos vizija ir misija?
- Kokią strategiją pasirinksime vizijai
siekti, misijai įgyvendinti?
- Kokia mano rolė organizacijoje?
- Kaip matuojame sėkmę?
- Ką veikti planuojame jau rytoj?

- Kaip pradėti projektą?
- Planavimas
- Rizikų valdymas
- Kokybės valdymas
- Projekto uždarymas
- Konfliktų valdymas

Mokymų ar planavimo sesijų trukmė ir dalyvių skaičius kinta pagal poreikį

Krizių ir strateginė komunikacija
Krizių komunikacija
Potencialių grėsmių analizė ir valdymas.
Prevencija: geriausia krizė – ta, kuri neįvyko.
Vidaus struktūros parengimas krizei.
Darbas krizės metu.
Darbas po krizės: išvados ir analizė
Reputacijos atstatymas.
Praktinis užsiėmimas, jo aptarimas.

Strateginė komunikacija

Bendravimas socialinėse
medijose
Socialinių medijų apžvalga, tendencijos
ir kryptys.
Sekėjų tinklo kūrimas.
Turinio kūrimas.
Bendravimo rekomendacijos.
Rezultatų vertinimas ir apskaita.
Praktinis užsiėmimas, jo aptarimas.

Komunikacijos analizė, tikslinių grupių nuomonės vertinimas
Verslo tikslų aptarimas
Komunikacijos pritaikymas verslo tikslams
Žinučių, tono, tikslinių auditorijų aptarimas.
Rezultatų vertinimo sistemos aptarimas.
Atliekama pritaikant mokymus konkrečiam klientui

Žiniasklaida
Žiniasklaidos mokymai
Temos:
- Žiniasklaidos manipuliacijos
- Skirtumai tarp užsakomosios žurnalistikos ir žurnalistinių tyrimų
- Kaip elgtis, kai susiduri su nesąžiningu elgesiu ir ko nori žurnalistai?
Žiniasklaida yra viena labiausiai intriguojančių sričių, o žurnalistų darbas
gaubiamas mitų, stereotipų ir paslapčių. Net ir skaidriausiose pasaulio valstybėse yra
tokios žiniasklaidos, kuria pasitikėti sunkiau, ir tokios, be kurios neprasideda diena, o
vaikus dar mokyklos suole moko žiniasklaidos raštingumo.
Tai kaip suprasti žiniasklaidos mechanizmą?
Kodėl visada reikia budriai sekti, kas vyksta šioje srityje ir neretai išmokti skaityti tarp
eilučių?
Kaip veikia žiniasklaida ir kaip suprasti žurnalistus?
Galiausiai, kada galima ir reikia pasitikėti žurnalistais, visai nebijant nudegti ar būti
nutrėkštam kaip musei...laikraščiu?
Dalyviai: iki 15 žm. arba individualūs mokymai
Trukmė: 8 val.

Apie mus

Liudvikas Andriulis
Belgijos telekomunikacijų įmonės Effortel akcininkas ir valdybos narys,
atsakingas už verslo vystymą.
20 metų patirtis parduodant sudėtingus telekomunikacijų sprendimus Belgijoje,
Italijoje, Kenijoje, Filipinuose, Izraelyje ir kitose šalyse.
Specializacija - tarptautinis verslo vystymas, strateginis valdymas bei B2B
pardavimai ir marketingas.
Laisvalaikiu rašo, yra žinomas Lietuvos interneto erdvės veikėjas ir aktyvistas.

Donatas Voveris
Patyręs vadovas, verslininkas ir konsultantas.
Donatas turi daugiau nei 10 metų patirtį projektų valdymo, strateginio
planavimo, vadybos konsultacijų ir organizacijų vystymo srityse.
Itin daug dėmesio skiria organizacijų kultūrai, lyderystei ir motyvacijai.
Sertifikuotas projektų valdymo profesionalas (PMP®) ir profesionalus valdybų
narys.
Donatas yra dirbęs su šimtais projektų, iš kurių pats ryškiausias ir
sėkmingiausias – Vilniaus oro uosto kilimo-tūpimo tako rekonstrukcija

Laurynas Bogusevičius
"Selling must be a fun game, where both parties win, but you make the
profit"
Aistringas pardavimų ir visko kas su jais susiję gerbėjas.
7 metus kaupė patirtį Jungtinėje Karalystėje: 3 Mobile Network ir Nissan
koncerne.
Grįžęs į Lietuvą vadovavo LaisvėsTv pardavimų komandai, taip pat Modus
Group FCA pardavimų skyriui per visas tris Baltijos valstybes.
Puikiai supranta tiek tarptautinius, tiek "local" pardavimus. Naudodamas savo
asmeninę patirtį tiek dirbant pardavėju, tiek pardavimų komandos vadovu ar
skyriaus direktoriumi sukūrė keletą mokymo sistemų, todėl gali ruošti ne tik
pardavimų komandas, bet ir „koučinti“ pardavėjus derybose.

Jelena Jonis
VU Teisės fakulteto magistras, vykdomos doktorantūros studijos
Praktikuojanti teisininkė, kurios konsultavimo ir dėstymo patirtis apima
duomenų apsaugos, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) taikymo,
Europos Sąjungos bei Lietuvos darbo teisės ir nediskriminavimo teisės sritis.
Jelena turi sukaupusi daugiau nei 5 metų konsultavimo ir dėstymo patirtį kaip
laisvai samdoma teisininkė ir VU Teisės fakulteto lektorė.

Andrius Pieslikas
Kūrybos visuomenės komunikacijos magistras, įmonių ir įvairių renginių
vedėjas.
Mato „Lego serious play (LSP)“ metodą kaip unikalią ir įdomią galybę įmonėms
ir organizacijoms tobulėti, spręsti vidines ir išorines problemas ar tiesiog kurti
tvarius komandos santykius.
Jeigu norite patirti HARD FUN (iššūkių kupiną įdomumą), sertifikuotas
fasilitatorius naudojant LSP Andrius Pieslikas Jūsų paslaugoms.

Pavel Jonis
PRACTICUM steigėjas, lektorius profesionalas
Jau daugiau nei 10 metų dirba su įvairiomis organizacijomis, veda mokymus ir
konsultuoja.
Pagrindinės domėjimosi sritys: lyderystė, projektinis valdymas, komunikacija,
vertybės ir nuolatinis tobulėjimas.
Pavelas 8-is metus kaupė patirtį amerikiečių įmonėje CSC.
Sertifikuotas projektų valdymo profesionalas (PMP®), skandinavų (švedų)
filologas.

Pavel Jonis
Practicum įkūrėjas
+37068689207
pjonis@practicum.lt
Laurynas Bogusevičius
Verslo plėtros vadovas
+37067630636
laurynas@practicum.lt

