KVIETIMAS Į „VERSLO KAPITONŲ UOSTĄ“
parodos „Infobalt 2005“ ITT sprendimų forume
parodų centre „Litexpo“, 5-osios salės galerijoje, spalio 27–29 dienomis

Gerbiamas vadove,
Kiekvienas iš mūsų turime didžiąją vadovo paslaptį. Apie tai bandysime pasikalbėti ir praturtinti vieni kitus atskleisdami savo „paslapties“ dalį parodos „Infobalt 2005“ specialioje programoje „Verslo kapitonų uostas“, į kurią kviečiame Lietuvos verslo ir visuomenės žiedą – kiekvieną iš Jūsų!
Verslas ir jūra yra giminingos stichijos. Lietuva yra prie jūros ir turi verslo bendruomenę. Ar to pakanka, kad jau galėtume save vadinti jūrų valstybe ir Baltijos
šalių regiono verslo ﬂagmanu? Taip, jeigu yra pakankamai motyvuotų vadovų – kapitonų bei įmonių – laivų komandų! Svajonės pildosi, kai išplaukiame iš
vieno uosto ir pasiekiame kitą, kai įmonės verslo ﬁlosoﬁja tampa malonia staigmena vartotojui bei nauda abiems. Kaip naviguoti savo įmonę, atspėti rinkos
vėjus, susitikti su kitais verslo kapitonais ir jūrininkais, įsigyti tinkamą plaukimo įrangą, leidžiančią pasiekti plačiuosius verslo vandenis, mokėti atsipalaiduoti
sunkią akimirką – visus šiuos klausimus galime aptarti tik su panašiais į save.
Asociacija „Infobalt“ į verslo vadovams skirtą diskusijų ir nestandartinių seminarų ciklą pakvietė apie 2 tūkst. Lietuvos verslo, mokslo ir valstybinių institucijų
vadovų. Savo verslo partneriams kvietimus siūs apie 130 parodoje dalyvaujančių ITT įmonių ir organizacijų. Kai pasklis gandas, tai uostas ūžte ūš nuo visų
mūsų gerų emocijų ir įspūdžių...

„Verslo kapitonų uosto“ darbo graﬁkas
2005 spalio 27 d. Tema: „Verslo kapitonų uosto gyvenimas“
SVARBU !!! Nuo 11.00 iki 18. 00 vyksta „mini ITT brokeriada“. Visi ITT sprendimų forumo dalyviai, kurie jau suplanavę (ar parodos metu užmezga naudingus kontaktus su naujais verslo partneriais) susitikimus su verslo partneriais, kviečiami registruotis „Uosto registracijoje“ ir Jūs turėsite galimybę 15-30 min.
pokalbiui (atskira erdvė, kava).
Laikas
10. 30 – 10. 50

Renginys
Verslo kapitonų uosto atidarymas

11. 00 – 12. 00
12. 00 – 14. 00

Jūsų linksmosios verslo istorijos, kelionės ir netikėtumai, kurių gali ir nebūti
Vadovų popietė: registracija į „ITT brokeriadą“, „Verslo kapitonų uosto reglamentas“ ir linksmi pokalbiai prie alaus
Linksmieji seminarai prezidentams, agentams, studentams, verslininkams ir
smalsiems piliečiams
Jūrų ir verslo istorijos

14. 00 – 15. 00
15. 00 – 17. 00

Dalyviai ir pranešėjai
LR valdžios atstovų delegacija, ITT sprendimų
forumo dalyviai ir lankytojai, kviestiniai svečiai
Visi norintys
Vadovai: lankytojai ir dalyviai
Visi, kam įdomu išbandyti save ir norisi įsigyti
kapitono ar jungos kepuraitę
Įdomūs svečiai

2005 spalio 28 d. Tema: „Mūsų vidinė ir išorinė navigacija“
SVARBU !!! Nuo 11.00 iki 18. 00 vyksta „mini ITT brokeriada“. Visi ITT sprendimų forumo dalyviai, kurie jau suplanavę (ar parodos metu užmezga naudingus kontaktus su naujais verslo partneriais) susitikimus su verslo partneriais, kviečiami registruotis „Uosto registracijoje“ ir Jūs turėsite galimybę 15-30 min.
pokalbiui (atskira erdvė, kava).
Laikas
10. 15 – 10. 30
10. 30 – 12. 30
12. 30 – 13. 00
13. 00 – 13. 30
13. 30 – 14. 00
14. 00 – 15. 00
15. 00 – 17. 00
Nuo 17. 00

Renginys
„Verslo kapitonų regata: ideologiniai debatai ir kontaktų mugė“
„ITT brokeriados“ taisyklių ir tikslų aptarimas
Vadovavimo strategijos ir žaidimai
Verslo navigacijos strategijos ir žaidimai
Vadovų „alaus popietė“
„Microsoft“: platforma augimui
Ar žmonės orientuojasi pasaulyje geriausiai? Gyvūnų navigacija
Pirklių gildija: verslo kontaktų mugė (užsiregistravusiems) vadovams, norintiems
susitikti su pageidaujama ITT įmone (dalyvaujančia ITT sprendimų forume),
įsigyti pageidaujamą IT produktą
Telemedicina ir „nežinomas“ mokslo pasaulis: nuo teleportacijos iki šviesos greičio“

Pranešėjai

Goldrato ir Kaplano mokymų atstovai, ekspertai
Astronomai ir verslo konsultantai
Visi, kas mėgsta alų ir verslą
Mindaugas Glodas, „Microsoft“
Biologai, ﬁzikai, verslo konsultantai
Vadovai: lankytojai ir dalyviai
Mokslininkai, gydytojai ir visi smalsuoliai

2005 spalio 29 d. Tema: „Malonumų Turgus“
SVARBU !!! Nuo 11.00 iki 16. 00 vyksta „mini ITT brokeriada“. Visi ITT sprendimų forumo dalyviai, kurie jau suplanavę (ar parodos metu užmezga naudingus kontaktus su naujais verslo partneriais) susitikimus su verslo partneriais, kviečiami registruotis „Uosto registracijoje“ ir Jūs turėsite galimybę 15-30 min.
pokalbiui (atskira erdvė, kava).
Laikas

Renginys

Dalyviai ir pranešėjai

10. 15 – 11. 00

Lenktynės ir automobiliai. „VW Castrol Cup“

Filmas, lenktynininko pasakojimai (Robertas Kupčikas)

11. 00 – 12. 30

Mato Šalčiaus ekspedicijos dalyvių įspūdžiai, ﬁlmuota medžiaga ir asmenybės

Ekspedicijos dalyviai ir ekspozicijos lankytojai

12. 30 – 14. 00

Jūrinio maisto akademija

Restoranų ir kavinių atstovai, demonstruos, kaip gaminami žuvies patiekalai ir pasakos „nebūtus“ dalykus.

14. 00 – 16. 00

Beveik „Senis ir Jūra“: tikri jūrininkai apie rimtus nuotykius

Kapitonai, buriuotojai, „Rafting‘o“ mėgėjai, smalsuoliai

16. 00 val.

„Infobalt 2005“ ir VERSLO KAPITONŲ UOSTO atsisveikinimas
(uždarymas) su dalyviais ir lankytojais

Kviečiame visus

„Infobalt 2005“ geriausių stendų konkurso laureatų apdovanojimas
Su pagarba ir viltimi susitikti,
Asociacija „Infobalt“, ITT įmonių kapitonai, kurių stendai – laivai puoš visą parodos „Infobalt 2005“ uostą

