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*Nemanyk, kad esi kažkuo ypatingesnis ar geresnis

už visus kitus...

Šis įstatymas iki šiol simbolizuoja skandinavų kuklumą 

bei skatina jų tarpusavio bendruomeniškumą.

• Labai konkurencinga rinka

• Didelė įmonių specializacija ir aukštas 
darbo našumas

• Aiškūs ir tikslūs kokybiniai reikalavimai
• Kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas
• Reguliuojamas darbo užmokestis

Šiaurės šalių ypatumai



TAI KELIONĖ

Jūsų laiko ir indėlio reikės visame kelyje nuo 

taško A iki taško B

Pirmadienis ir penktadienis nėra skirti 

svarbiems el. laiškams

Velykos, Kalėdos, „Joninės“, laisvadieniai 

valstybinių švenčių metu – atostogų metas

Aiškus, bet negreitas procesas



BŪDAI

Įmonės indėlis

Išorės pagalba

Atstovai



1 ŽINGSNIS

Google vertėjas gali padėti

Užtenka ir anglų kalbos

Komercijos atašė turi prieigą prie mokamos duomenų bazės

ORBIS

Sudarykite norimų klientų sąrašą



2 ŽINGSNIS

Peržiūrėkite įmonių interneto svetaines

Patikrinkite įmonių Linkedin

Išsiųskite 2-3 el. laiškus, pristatančius Jūsų 

įmonę ir/ar, produktą, pasiūlykite pokalbį 

telefonu, pasiūlykite susitikimą

Rekomendacijos iš Šiaurės šalių gali būti 

naudingos

Užmegzkite ryšius



3 ŽINGSNIS

Planuokite 2-3 vizitus per metus

Nusiteikite dažniems skrydžiams

Susipažinkite su vietine kultūra

Karin Ellis 'Working with Norwegians'

www.ellisculture.com

Įgykite pasitikėjimą



PIRMIAUSIA KOKYBĖ
Klientus aptarnaujantis personalas turi gerai mokėti anglų 

kalbą ir dar geriau išmanyti pardavimus ir komunikaciją

Susitikimai su klientais padės sudaryti gero ir potencialaus 

partnerio įvaizdį

Tam, kad viskas pavyktų

Rodykite profesionalumą ir patikimumą, nenusivildami dėl 

ribotų žinių apie Lietuvą

Būkite konkretūs

Būkite skaidrūs, nebūkite godūs 



NE

Nesate vieni, todėl 

pagreitinti procesams 

neatsisakykite pagalbos

Nerizikuokite, 

pasitikėdami tik keliais 

kontaktais



TAIP

Pasitikėjimui ir 

užtikrintumui!

Jūsų produktai ar 

paslaugos puikiai tinka 

Šiaurės šalių rinkoms. 

Tikėkite savo projektu. 

Parduokite!



KELIAS REZULTATO LINK

Lietuva

Šiaurės šalys

tariamės tariamės tariamės rezultatas

rezultatas

tariamės

keičiam keičiamdarom darom darom

darom



GALIMI KELIAI Į 
RINKĄ 



• Pardavinėti iš namų

• Tarpininko samdymas

• Vietine kalba kalbančio 
„studento“/vertėjo 
samdymas

Pliusai
• Pilna kontrolė
• Nedidelė investicija
• Tinka tik labai specializuotoms paslaugoms/prekėms, kurios 
yra perkamos iš kitų šalių
Minusai
• Silpna techninė, teisinė ir kita kompetencija
• Lėtas įėjimas į rinką
• Atsitiktiniai projektai
• Nėra paramos/kompetencijos projekto vykdymo metu
• Rinkoje nesukuriamas patikimas tiekėjas



Filialo steigimas ir 
samdymas vietinio 

profesionalo

Pliusai
• Lėtas/vidutinis įėjimas į rinką
• Patikimo tiekėjo kūrimas
• Vietinės rinkos žinios įmonės viduje
Minusai
• Nėra motyvacijos pereiti dirbti į nežinomą įmonę
• Ribotos techninės, teisinės ir kitos kompetencijos 
įmonės viduje (starto metu)
• Sudėtinga sukurti pasitikėjimą ir kontrolę dėl 
kultūrinių skirtumų



Bendros įmonės 
steigimas su vietiniu 

profesionalu

Pliusai
• Lėtas/vidutinis įėjimas į rinką
• Patikimo tiekėjo kūrimas
• Vietinės rinkos žinios įmonės viduje
Minusai
• Rinka priklauso nuo vieno žmogaus
• Ribotos techninės, teisinės ir kitos kompetencijos įmonės 
viduje (starto metu)
• Sudėtinga sukurti pasitikėjimą ir kontrolę dėl kultūrinių 
skirtumų



Bendros įmonės 
steigimas su vietine 

įmone (ne su
konkurentu)

Pliusai
• Greitas įėjimas į rinką
• Techninės, teisinės ir kitos kompetencijos įmonės viduje
• Projektų įgyvendinimo palaikymas
• Vietinės rinkos žinios
• Lengvesnis personalo pritraukymas
Minusai
• Sudėtinga surasti įmonę, norinčią vystyti naują verslą



Vietinės įmonės
(konkurento) nupirkimas

Pliusai
• Greitas įėjimas į rinką
• Didelis augimo potencialas
• Techninės, teisinės ir kitos kompetencijos įmonės viduje
• Vietinės rinkos žinios
Minusai
• Sudėtinga surasti „teisingą“ įmonę
• Esminių darbuotojų išlaikymas ir jų kontrolė po 
nupirkimo
• Sunku sukurti bendradarbiavimą ir pasitikėjimą



Kodėl 
eksportuoti verta 

su „Versli Lietuva“

Konsultacijos, renginiai 

Konsultantų užsienyje paslauga

Eksporto diagnostika

Eksportuotojų duomenų bazė

Eksporto gidas

Verslo parodos ir misijos



AČIŪ UŽ DĖMESĮ

AUDRIUS MASIULIONIS

TAM, KAD VISKAS PAVYKTŲ

audrius.masiulionis@urm.lt

Komercijos atašė


