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KVIETIMAS  

Nemokami verslumo mokymai sporto veteranams – NUOTOLINIU BŪDU 

Praeityje buvusius profesionalius sportininkus kviečiame į nemokamus VERSLUMO MOKYMUS SPORTO 

VETERANAMS. Mokymų metu dalyviai įgis platų profilį praktinių žinių, padėsiančių kuriant ir vystant savo 

verslą, verslumo projektus, iniciatyvas ar kitaip įsiliejant į darbo rinką. 

VERSLUMO MOKYMŲ SPORTO VETERANAMS metu dalyviai įgis ne tik pardavimų bei finansų, bet ir emocinio 

intelekto tobulinimo, neurolyderystės, mentorystės, asmeninio prekės ženklo vystymo žinių. Profesionalių, 

savo srityje lyderiaujančių lektorių suteiktos žinios bus stiprinamos praktinių užsiėmimų metu. Jų pagalba 

dalyviai dės pirmuosius ir esminius savo verslo idėjos įgyvendinimo žingsnius.  

Artimiausios mokymų datos:  

Vieta Data ir laikas 

NUOTOLINIU BŪDU 2021-01-08, 9:00 

NUOTOLINIU BŪDU  2021-01-15, 9:00 

NUOTOLINIU BŪDU  2021-01-22, 9:00 

NUOTOLINIU BŪDU  2021-01-29, 9:00 

NUOTOLINIU BŪDU  2021-02-05, 9:00 

 

Mokymai vyks per internetinę platformą ZOOM. Prisijungti – labai paprasta. Sukursime atskirą prieigą per 

internetą, kurios pagalba dalyvis realiuoju laiku mokymuose galės dalyvauti per savo kompiuterį. Norint 

prisijungti tereikės spustelėti vieną nuorodą. Dėl šio klausimo su užsiregistravusiais dalyvauti susisieksime 

atskiru el. laišku. 

 

BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA: www.sveikaagentura.lt/mokymai 

 

Mokymų temos 

• 1 MODULIS. Verslumas ir vertės kūrimas.  

• 2 MODULIS. Pardavimai ir derybų menas. 

• 3 MODULIS. Marketingas socialiniuose tinkluose ir asmeninio įvaizdžio kūrimas. 

• 4 MODULIS. Mentorystė ir emocinio intelekto stiprinimas 

• 5 MODULIS. Valdymas ir mokestinė apskaita smulkiajam verslui 

 

Mokymų lektoriai 

https://www.sveikaagentura.lt/mokymai/
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• Dr. Laura Vencė, neuromokslininė, darbuotojų emocijų valdymo kompetencijų ugdymo konsultantė. 

Veda žmogaus elgsenos tyrimais grįstus mokymus ir seminarus verslo ir švietimo įstaigų 

darbuotojams. 

• Dr. Ernesta Platukytė, Leidyklos „Apkabink mėnulį“ bendrasavininkė, Vytauto didžiojo universiteto 

dėstytoja. Domisi šeimos sociologija, santykių kūrimo teorijomis. 

• Dr. Ieva Adomaitytė-Subačienė, Valdymo inovacijų agentūros įkūrėja ir vadovė, konsultuoja 

organizacijas verslo kūrimo ir projektų valdymo temomis. Mentorystės platformos idialogue 

mentorė. Domisi socialinėmis inovacijomis ir verslumo ugdymo temomis. 

• Dr. Dominyka Venciūtė, asmeninių prekių ženklų vystymo ekspertė, ISM Vadybos ir ekonomikos 

universiteto Verslo vadybos ir analitikos programos direktorė ir dėstytoja, sertifikuota marketingo 

vadovė bei asmeninių prekių ženklų vystymo (angl. personal branding) ir rinkodaros konsultacijų 

įmonės „Persona Cognita“ įkūrėja ir konsultantė. 

• Vega Dikčienė, psichologė, mokymų įmonės bendrasavininkė, aktyviai dirbanti pardavimų srityje 

daugiau kaip 20 metų. Yra dirbusi su didžiausiomis šalies mažmeninės prekybos, draudimo, 

farmacijos įmonėmis. 

 

Plačiau skaitykite ČIA. 

Daugiau informacijos: 

• el. paštu: info@sveikaagentura.lt   

• telefonu: 867641401. 

 

https://www.sveikaagentura.lt/isskirtiniai-mokymai-ugdys-sporto-veteranu-versluma/
mailto:info@sveikaagentura.lt

