Labai nekantraujame su jumis susitikti didžiausioje
VADOVŲ KONFERENCIJOJE EBIT 2016
jau kovo 17 – 18 d.!

TIK ATVYKUS REGISTRACIJOJE IEŠKOKITE SAVO VARDO KORTELĖS, TURĖKITE ASMENS TAPATYBĖS DOKUMENTĄ
IR MŪSŲ KOMANDA PADĖS JUMS SKLANDŽIAI UŽSIREGISTRUOTI IR GAUTI VISĄ DALYVIO MEDŽIAGĄ.

VIETA: KAIP ATVYKTI?
Konferencija vyks “Vilnius Grand Resort” viešbučio konferencijų centre,
Ežeraičių g. 2, Avižienių apskr., Vilniaus raj., magistralė A2.
Turime prašymą, jei dalyvausite kartu su komanda: pakvieskite kolegas vykti kartu grupėje – mažiau apkrausime
parkavimo aikšteles ir kartu tausosime gamtą :)

Konferencijos partneris UBER dovanoja 2 keliones iki 30 €
visiems NAUJIEMS vartotojams atsisiuntusiems UBER programėlę.
Įveskite nuolaidos kodą "EBITVILNIUS" ir važiuokite į konferenciją nemokamai!
Programėlę galite atsisiųsti čia: http://uber.com/app
Kodas galioja tik naujiems vartotojams iki 03.19

LAIKAS:
Kviečiame atvykti tik prasidėjus konferencijos registracijai, kuri prasideda 8:00 ryto, tam, kad nereikėtų stovėti
ilgose eilėse ir galėtumėte užsiimti pačią geriausią vietą salėje. Konferenciją pradėsime 9:00.

REGISTRACIJA:
Tik atvykus registracijoje ieškokite savo vardo kortelės, turėkite asmens tapatybės dokumentą ir mūsų komanda
padės jums sklandžiai užsiregistruoti ir gauti visą dalyvio medžiagą.

NAKVYNĖ:
Jei ketinate apsistoti viešbutyje, konferencijos partneriai VILNIUS GRAND RESORT paruošė ypatingą nakvynės
pasiūlymą konferencijos dalyviams: vienvietis kambarys 70 EUR, dvivietis – 80 EUR (su PVM): įskaičiuota
apgyvendinimas, apsilankymas VILNIUS GRAND RESORT SPA centre, pusryčiai.

SVARBU:
Gerai pailsėkite prieš konferenciją, nes numatomos 2 intensyvios, darbingos ir pilnos įspūdžių dienos!
Pasiimkite su savimi gerą nuotaiką bei norą pažinti verslo subtilybes “kitaip”!
Mes pasirūpinsime saldžiais užkandžiais kavos pertraukų metu bei išskirtiniais pietumis, paruoštais būtent Jums.
Jeigu turite ypatingų poreikių maistui sveikatos ar kitais sumetimais, pasirūpinkite tuo patys iš anksto.
Jeigu planuojate naudotis kompiuteriu, prašome pasirinkti vietas salės galinėse eilėse tam, kad netrukdytumėte
kitiems dalyviams.
Labai prašome gerbti vieni kitus ir nevėluoti nei į konferencijos pradžią, nei grižtant iš pertraukų, nes tai blaško tiek
pranešėjų kalbančių ant scenos, tiek dalyvių dėmesį.

1 DALIS
9:00
ROBERTAS DARGIS | “Eikos” steigėjas, LPK Prezidentas

Suvokti savo vietą valstybėje ir imtis lyderio vaidmens, kuriant ją.

PROGRAMA
KOVO 17d.

ALFREDAS CHMIELIAUSKAS | ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
Pirštu į akį: vadybos metaforos.

KĘSTUTIS JUŠČIUS | “Agrowill Group” valdybos pirmininkas
Apie tvarią žemdirbystę, tvarų verslą ir tvarią Lietuvą.

DARIUS MOCKUS | Koncerno “MG Baltic” prezidentas
EDMUNDAS JAKILAITIS | Žurnalistas
Nuolatinis nerimas lyderystei ir verslo sėkmei.

2 DALIS
11:00
RŪTA VAINIENĖ | Ekonomistė

“Kas šiandien vyksta su pinigais? Šiurpai bėga.” Kur link veda šiuolaikinė pinigų sistema?

BENAS ADOMAVIČIUS | ISM Executive School Strateginio valdymo modulio vadovas
Skubėk, jei dar nepersvarstei savo verslo modelio.

TADAS DĖKSNYS | InsideWarehouse.com steigėjas ir vadovas
3 prekybininko gyvybės. Kiek liko jums?

AUDRIUS BALAIŠIS | Investicijų valdytojas, UAB “Prudentis” partneris
Kaip neprarasti pinigų. Svarbios pamokos iš svetimų klaidų.

JOHN PEET | The Economist Europos redaktorius

NELAIMINGA SĄJUNGA: apie eurą, Europą, jos ateitį ir visa tai, ko neišgirsite oficialiojoje spaudoje.

3 DALIS
13:30
VLADAS KORSAKOVAS | “Sportland” vadovas
Pasitikrinti lyderio psichinę ir fizinę sveikatą.

SOLVEIGA GRUDIENĖ | PVPA valdybos pirmininkė, “Primum Esse” direktorė
Kokie reikšmingiausi personalo posūkiai laukia 2016-ais?

Dr. doc. KĘSTUTIS SKAUMINAS | LSMU Neuromokslų instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, gydytojas neurochirurgas
Neuromokslai, „neuromarketingas“, „neurolyderystė“ – ką mums atneša įsibėgėjanti pasaulinė „neurobanga“?

INGRIDA ELIJOŠIŪTĖ | “people 2 business”, verslo patarėja / nepriklausoma valdybos narė
Mūsų organizacijos žemėlapis. Ar jis tvarus?

VIKTORAS KETURAKIS | Psichologas, “Kitokie projektai” partneris, konsultantas
Ko galime pasimokyti iš gyvo organizmo?

TOMAS BAGDANSKIS | Advokatų kontoros “iLAW” advokatas
Žmogus. Teisė. Verslas. Tarp teisėto ir neteisėto.

4 DALIS
15:40
REMIGIJUS ŠIMAŠIUS | Vilniaus miesto meras

Misija įmanoma: laimingi vilniečiai + progresyvus verslas.

LEONIDAS DONSKIS | Filosofas

“Manau, jau subrendome pasirinkti tarp saugumo ir laisvės”

ELLE EGLĖ TAURINS (AUS / LTU) | “Swinburne” Universiteto (Melbourne, Australija) dėstytoja ir vadybos konsultantė

Kaip seniausia pasaulio kultūra gyvena šiuolaikiniame pasaulyje ir ko verslo pasaulis gali išmokti iš Australijos aborigenų?

IGORIS ČALOVAS | Verslininkas
Ar tau dar vis vieta versle?

ITAY TALGAM | Dirigentas

Tapkite tokiais lyderiais kaip geriausi pasaulio dirigentai.

PASIRUOŠĘ GERAI MUZIKAI IR... JŪSŲ POŽIŪRĮ Į VADOVAVIMO STILIUS KEIČIANČIAM PRANEŠIMUI?

5 DALIS
9:00
DR. JAMES BELLINI

Kaip išgyventi ateityje? Pasaulis netrukus pasikeis neatpažįstamai.

PROGRAMA
KOVO 18d.

ARNOLDAS LUKOŠIUS | Lrytas.lt mokslo ir technologijos žurnalistas, muzikantas

Apie technologijų mitus, sprogusius burbulus ir gyvenimą keičiančias technologijas.

KĘSTUTIS JASIŪNAS | Lazerių gamybos įmonės “Ekspla” generalinis direktorius
Mokslininkų smegenys tiesiog kitokios – ką tai reiškia inovacijoms versle?

VIDMANTAS JANULEVIČIUS | “BOD Group” valdybos pirmininkas

Taisyklės šiandien yra tokios, kad net ir būdamas inovacijų prieky turi greitai bėgti, o neinovuojantis verslas labai rizikuoja.

6 DALIS
11:00
NERIJUS MAČIULIS, GITANAS NAUSĖDA, ŽYGIMANTAS MAURICAS
Lietuva ir pasaulis 2016 m. – ekonominiai iššūkiai ir galimybės.

INGA ILKYTĖ | “Nielsen” komercijos direktorė Baltijos šalims
Kas geresnio, kliente? Ar pirksite iš mūsų?

ELIGIJUS KAJIETA | “Hay Group” generalinis direktorius Baltijos šalims

Kitokio rytdienos lyderio beieškant arba vadovo iššūkiai iš 6 megatrend’ų perspektyvos.

SAULIUS JOVAIŠAS | Lektorius, verslo valdymo konsultantas

Tai kokie gi tie Lietuvos vadovai arba pakertančios Sauliaus įžvalgos iš 30 interviu su Lietuvos vadovais.

7 DALIS
13:30
ANTANAS GEDVILAS | Lietuvos bepiločių orlaivių naudotojų asociacijos prezidentas
Tas nepažįstamas skraidančių mašinų pasaulis arba visa tiesa apie dronus.

JURIS BELTE | Verslo ir vadybos konsultantas

Norėjos kaip geriau, o gavos…! Darbuotojų mąstymo lygmuo ir motyvacija.

IGNAS VOSYLIUS | “Ruptela” pardavimų direktorius
Eksportuoti į 116 valstybių? Paprasta, jei tik…

RIMANTAS PERVENECKAS | ”Aprangos” grupės vadovas
Įmonės netampa lyderiais, talentai jas padaro tokiomis.

DARIUS GRICIUS | Media planuotojos “OMD” generalinis direktorius

Pusė pinigų, skirtų reklamai, eina prošal: reklamos efektyvumo tendencijos…

8 DALIS
15:20
AMY BERNSTEIN | Harvard Business Review redaktorė

Verslą vežančios metų tendencijos iš Harvard Business Review.

VIRGINIJUS LEPEŠKA | “OVC Consulting” steigėjas ir partneris

“Apsaugoti verslą nuo jo savininko“ ir kitos verslo konsultanto Virginijaus Lepeškos įžvalgos.

EUGENIJUS SKERSTONAS | Gyvensenos kultūros leidinių autorius, socialinių mokslų daktaras, dėstytojas
Vadovo stilius – kiekvieno pasirinkimas. Vienok, svarbiausia, kad jis būtų valdomas.

MARIJA PALAIKYTĖ | Mados tendencijų prognozuotoja
O kas, jei ši mados hipotezė teisinga?

PETRAS MASIULIS | "Tele 2" Baltijos šalių direktorius
Vertybės šeimoje, versle, valstybėje...

GIEDRIUS DRUKTEINIS

Pasaulį pakeitusios verslo istorijos.

Kun. ALGIRDAS TOLIATAS
O juk už viso to - žmogus.

