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Lietuviškų produktų eksporto sėkmė -
kooperacija su kitais gamintojais be 
lietuviško išdidumo

(„Pasidaryk pats“ logika čia netinka)
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Trumpai apie save

Gimiau spalio mėnesį, kai buvo labai daug  sniego ir buvo 
baisiai šalta. 

Faktai

Esu pasirašęs per 3.000 eksporto  kontraktų, mano dėka 
prekių eksportuota už 200 mln. eurų.

10 metų gyvenau ir dirbau Rusijoje (Uralo regione, Permes 
mieste, veiklos sritis - eksportas). 



Klausimai, kuriais pasidalinsiu



Gruzija – tarsi neapdirbtas deimantas.

Ar turime laiko pelnyti kitų rinkų pasitikėjimą ir laukti metus?

Armėnija – be tramplino iš Gruzijos, būtų nepasiekiama.

Nuo ko reikia pradėti?

Įmonei, norinčiai padidinti eksportą, ypatingai 
svarbu:

tikslinės rinkos parinkimas, 
įvertinti darbuotojų tarptautinės prekybos patirtį,
įvertint gamybinius ir finansinius įmonės pajėgumus.
veikti kryptingai
atsirinkti tinkamiausią produktą.
detaliai išanalizuoti pasirinktas rinkas 
įvertinti, kokiose šalyse yra daugiausia įmonės produkto vartotojų,
kas yra dominuojantys konkurentai,
ar produktas pagamintas pagal reikiamus standartus. 
atsižvelgti, į pasirinktų užsienio rinkų vartotojų ekonominius, socialinius bei 

kultūrinius skirtumus lyginant su vidaus (Lietuvos) rinkos vartotojais.    

Įėjimo į naują rinką, tinkamai 
atlikus namų darbus, vidutinė 
trukmė – 6 mėnesiai.



Tarpininkas

Apyvarta

Tiesiogiai
Kaina

Vienas lauke ne karys arba nereikia bijoti pradėti nuo 
vienos paletės

Sėkmė slypi partnerystėje



Mėnesiai

Mėsos gaminių užsakymų augimas, kg

200kg

350kg

700kg

1200kg

1700kg

3000kg



Eksporto šalys

Į kokį vartotoją orientuotas produktas?
Kokiose šalyse yra daugiausia šio 

produkto vartotojų?
Kokios šalys yra pagrindiniai šio produkto 

importuotojai ?
Ar pasirinktose šalyse yra daug importo 

suvaržymų?
Ar šios rinkos vartotojai labai skiriasi nuo 

vietos (Lietuvos) rinkos vartotojų 
(ekonominiai, socialiniai, kultūriniai 
skirtumai)?

Kokia pagrindinė verslo bendravimo kalba 
pasirinktoje rinkoje?

Ar šios šalys turi išplėtotą infrastruktūrą, 
transportą?

Ar šių šalių vietos įstatymai daro įtaką 
pramonės struktūrai, t. y. ar yra valstybėje 
monopolių?

Ar yra nusistovėję transporto ryšiai tarp 
tų rinkų ir Lietuvos?

Ar panašios lietuviškos prekės yra 
eksportuojamos į šias rinkas?

Kontaktai ir patirtis bei vietinės rinkos išmanymas daro stebuklus: 
pavyzdžiai ir gamintojų sėkmės istorijos

augimas per 5mėn.,

7 kartai

augimas per 5mėn.,

4 kartai

augimas per 5 mėn.,

8 kartus

augimas per 1mėn.,

2 kartai

augimas per 1mėn.,

1 kartas

augimas per 1mėn.,

1 kartas

augimas per 1mėn.,

1 kartas

augimas per 6 mėn.,

15 kartų



LIETUVOS prekinio ženklo, atspindinčio kokybę ir patikimumą potencialas ir 

perspektyvos

Kai pirmą kartą atvežėme iš Lietuvos prekes tarp kurių buvo tik mėsos ir sūriai, o bendras 

kiekis siekė tik 2 euro paletes, distributoriai mūsų nesuprato. Jie tikėjosi, jog mes į šią rinką 

įsiveršime lygiai taip pat agresyviai kaip ir jau mano minėtas PRESIDENT gamintojas. Jis nuo 

pirmos partijos vežė pilnas mašinas, o jų prekės buvo vežamos į visus galimus prekybos 

taškus ir pardavinėjamos konsignacijos pagrindais.

Kartu mes galime geriau ir 
daugiau nei PREZIDENTAS



Pradžioje jaučiausi kaip treneris, kuriuo niekas netikėjo

Man nugalėti padėjo:

Esami partneriai

Požiūris

Žmonių pažinimas

Užsispyrimas ir tikėjimas


