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Projektą „IŠMANI LIETUVA‘2017“ inicijuoja
„Verslo žinios“. Projekto tikslas – surasti, įvertinti
ir pristatyti visuomenei iki šiol Lietuvoje
vykusius šiuolaikiškus pokyčius, juos paskatinti
ir paspartinti. Kartu paviešinti Lietuvos pažangą
įvairiose srityse, papasakoti apie Lietuvą, kaip
modernią, pažangią ir išmanią valstybę.
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PARODA
IŠMANI LIETUVA
Išmanūs produktai ir paslaugos versle ir
kasdieniame gyvenime.
Data: Spalio 27-28 d.
Vieta: Lietuvos parodų ir
kongresų centras LITEXPO, 5
parodų salė

Organizatorius:

Partneris:

PARODOS TIKSLAI
interaktyviai ir gyvai pristatyti verslui ir visuomenei
išmaniąsias technologijas produktus ir paslaugas,
naudojamas Lietuvoje
mokyti ir šviesti visuomenę apie išmanių produktų
svarbą ir naudą kasdieniniame gyvenime,
skatinti jų naudojimą
kurti Lietuvos, kaip pažangios ir išmanios
visuomenės įvaizdį.

Parodoje

IDĖJOS

virsta sprendimais, nes čia
susitinka bendraminčiai,
teminių žinių specialistai
ir ekspertai, o informacijos
mainai yra gyvi, suprantami ir
stimuliuojantys pokytį.

Paroda yra ideali vieta ir
tinkama erdvė sužinoti
klientų lūkesčius ir daryti
įtaką jų sprendimui. Todėl tik
parodoje Jūs įgyvendinsite
šiuos tikslus:
Tiesioginis ryšys su klientais
Pardavimų skatinimas
Naudingi verslo kontaktai
Aktualūs verslo klausimai ir
problemos
Rinkos analizė
Įvaizdžio gerinimas

Formatas – interaktyvi paroda,
apjungianti verslą-turinį-pramogas.
Parodos lankytojai bus kviečiami
gyvai išbandyti išmanius produktus ir
paslaugas, patirti, atrasti bei įsigyti.
Parodos tiksliniai lankytojai –
miestiečiai, neatitrūkstantys nuo
technologijų, sekantys technologijų
tendencijas ir naujienas, reikalaujantys
technologijų čia ir dabar; taip pat
moksleiviai ir studentai.
Dalyvavimo parodoje nauda - naujos
idėjos atsiranda ten, kur daug veiksmo,
daug žmonių, kur susikerta įvairios
nuomonės.

TEMINĖS GRUPĖS
Inovatyvus verslas: startuoliai,
e-prekyba, e-paslaugos (taksi,
laikina būsto nuoma, komunalinės
paslaugos), e-savitarna (paštomatai,
taromatai), e-bankininkystė;
kompiuterinės programos
išmaniajam verslui (darbo laiko
apskaita, projektų ir procesų
valdymas ir pan.) išmani tekstilė
Išmanūs namai: buitinė technika;
garso-vaizdo aparatūra, baldai;
namų apsaugos ir valdymo sistemos;
prietaisai namams
Išmani medicina: kraujo spaudimo
aparatai, elektroninės svarstyklės;
žingsniamačiai; kiti matuokliai,
išmanieji sveikatos priežiūros
įrengimai
Išmanūs automobiliai, priedai,
įranga
Mobilusis internetas
Išmanus mokslas: gyvybės mokslai,
biotechnologijos, nanotechnologijos
E-mokymasis suaugusiems:
nuotolinės studijos, kalbų mokymai,
profesinės kvalifikacijos kėlimas
Išmanios pramogos ir laisvalaikis:
kompiuteriniai žaidimai, e-skaityklės,
išmaniosios apyrankės, dronai,
išmaniosios dovanos, kt.
Kiti išmanūs daiktai: kompiuteriai,
laikrodžiai, telefonai ir kt.

KAINOS:
Dalyvio ir subeksponento
registracijos mokestis (mokamas
pateikus paraišką) 100 Eur +
21% PVM
1 kv. m tuščio parodos ploto
nuomos kaina 50 EUR + 21%
PVM
1 kv.m. tuščio parodo ploto
nuomos kaina užsisakiusiems
30 kv.m. ir daugiau 43 EUR + 21%
PVM
1 kv. m standartinio stendo
įrengimo kaina 17 EUR + 21%
PVM
Minimalus nuomojamas plotas
– 6 kv.m.
Dalyvių registracija –
http://epus.litexpo.lt,
dalyvavimo sąlygos –
www.litexpo.lt

KONFERENCIJA

50 KELIŲ
Į SĖKMĘ

Tuo pačiu metu vyks:
IŠMANI LIETUVA.
KONFERENCIJA
„50 KELIŲ Į SĖKMĘ“

KONFERENCIJA

Išmanią Lietuvą kuria ŽMONĖS.
Didžiausi Lietuvos talentai,
pasiekę įspūdingų rezultatų
įvairiose srityse (teatre, sporte,
kine, muzikoje, medicinoje,
aviacijoje, karo tarnyboje ir kt.)
dalysis savo istorijomis, kaip
jiems pavyko užkopti į savo
sėkmės olimpą.

„KOMANDOS DNR“

IŠMANI LIETUVA.
KONFERENCIJA
„KOMANDOS DNR“

PARODA

IŠMANI
LIETUVA

Čia skirtingų padalinių vadovai
– savo sričių LYDERIAI – dalysis
patirtimi su savo srities (finansų,
pardavimų, rinkodaros, personalo, IT ir kt.) profesionalais.

IŠMANI LIETUVA.
KONFERENCIJA
„VERSLO ALCHEMIJA”
Čia susitiks įmonių vadovai
ir mokslo atstovai. Išgirsime
sėkmingus pavyzdžius, kaip
mokslas padėjo išauginti verslus
ir kokie verslo iššūkiai, kuriuos
galėtume išspręsti pasitelkus
mokslą.

KONFERENCIJA

VERSLO ALCHEMIJA

Kontaktinis asmuo
dėl dalyvavimo parodoje
Projekto vadovė
Unė Dabužinskaitė
Tel. +37065566760
ismanilietuva@litexpo.lt

