
Kaip turėtų atrodyti
www.enterpriselithuania.com?



Sąvokos

Sąvoka Paaiškinimas

EK Europos Komisija

EUGO Europos kontaktinių centrų tinklas

IL VšĮ „Investuok Lietuvoje“

KC Kontaktinis centras

R&D Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

SEO Optimizavimas paieškos sistemoms

SVV Smulkus ir vidutinis verslas

Ūkmin Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

VL VšĮ „Versli Lietuva“



Kodėl reikia pokyčių?

◎ Dubliuojasi Business Gateway ir Enterprise 
Lithuania turinys

◎ Komplikuota komunikacija

◎ Kuriame vieną langelį



Koks enterpriselithuania.com 
tikslas? 

◎ Portalas skirtas smulkiems ir vidutiniams verslininkams 
iš užsienio:

◉ Lietuvos rinka – kodėl verta?

◉ Kaip Lietuvoje įkurti/pradėti verslą?

◉ Kaip Lietuvoje vystyti verslo plėtrą?

◉ Kaip importuoti į Lietuvą?



Tikslinės rinkos

◎ Smulkūs ir vidutiniai verslininkai (iki 250 darbuotojų) 
iš užsienio, norintys:

◉ Kurti verslą Lietuvoje (jau apsisprendę)

◉ Pasirinkti naują rinką verslo plėtrai (vertinantys kelias 
potencialias rinkas)

◎ Prekybos partnerių Lietuvoje ieškantys verslininkai iš 
užsienio



Tikslinės rinkos (geografiškai)

◎ Estija

◎ Vokietija

◎ Latvija

◎ Nyderlandai

◎ Skandinavijos šalys

◎ Jungtinė Karalystė

◎ Airija

◎ Rusija

◎ Ukraina

◎ Baltarusija

◎ Lenkija 



Enterprise Lithuania –
Lietuvos pozicionavimo 
įrankis

Patraukli rinka 
verslo plėtrai

Patraukli rinka 
perkelti verslą

Geras eksporto 
krypties 
pasirinkimas

Patraukli rinka 
ieškoti verslo 
partnerių

Patraukli rinka 
verslo steigimui



Enterprise 
Lithuania

Portalo struktūra



Esama struktūra





Why Lithuania?

◎ Talent

◎ Infrastructure

◎ Quality and costs

◎ Business Environment

◎ Business sectors



Start

◎ Starting business

◎ Permits

◎ Funding

◎ Running business



Business Development

◎Mergers & Acquisitions

◎ Buying and selling a franchise

◎ Opening affiliates and representative office

◎ Providing temporary service



Partners

◎ Exporters Database



Close

◎ Selling your business

◎ Business transfer

◎ Business reorganisation

◎ Business liquidation



Komunikacija

◎Matomi elektroninėje erdvėje – SEO

◉ Būtinai angliškas domenas

◉ Pavadinimų formuluotės:

ar 

◉ Dauguma vartotojų mus pasiekia ne per pagrindinį puslapį – kaip mes 
nukreipiame į kitas sritis?

◉ Paieškų sistemoje konkuruojame su IL, kaip galime bendradarbiauti?

Product contact point Specific requirements for
products



Bendradarbiavimas su IL

◎ IL savo skiltyje apie paslaugas įdės nuorodą į Enterprise
Lithuania

◎ IL užklausoms iš SVV nusiunčia laišką su nuoroda į VL

◎ Enterprise Lithuania skiltyje „Business Sectors“, 
kiekvienos skilties apačioje įdedama nuorodą į IL

http://www.investlithuania.com/info-stop/our-services/?tab=1
http://www.enterpriselithuania.com/en/business-sectors


“
Dear [Mr./ Ms Name Surname],

Thank you for your e-mail and interest in Lithuania.
Invest Lithuania is a government agency focused on attracting large export-focused 
operations to Lithuania, primarily in the fields of manufacturing, services and R&D. 
To better meet your needs and provide you with specific information you require, we 
advise you to contact Enterprise Lithuania, a government agency focused on 
providing services for small and medium enterprises. You can do so by either visiting 
www.enterpriselithuania.com or contacting one of their experts for a personal 
consultation contact list.

Yours Faithully, 

http://www.enterpriselithuania.com/
http://www.verslovartai.lt/en/our-contacts/


“

Are you a large enterprise focused on sectors 
such as manufacturing, services and R&D? 

Click here for tailored assistance from

http://www.investlithuania.com/info-stop/our-services/?tab=1


Pavyzdys – „Types of companies“

Most widespread types of companies in Lithuania:

◎ Individual enterprise

◎ Private limited liability company

◎ Small partnership

Looking for export opportunities? 

Find a suitable partner



Turinys

◎ Interaktyvumas – kuo daugiau video, paveikslėlių. 
Kuo mažiau matomo teksto – kuo daugiau skaitančių 
mygtukų „Read more“, „Click here“

◎ Tinkamumas įvairiems įrenginiams



◎ Visos skiltys turi tikslą – kuo mažiau bendrinės 
informacijos ir kuo daugiau specifinės informacijos

Turinys



Tikslinės rinkos

Estija, Vokietija, 

Latvija, Nyderlandai, 

Šiaurės šalys ir 

Jungtinė Karalystė, 

Lenkija, Rusija, 

Ukraina, Baltarusija

Žinutė

Verslo 

administracinę

naštą mažinančios 

el. paslaugos ir 

verslo informacija  

vienoje vietoje!

Kanalai

Ambasados

Komercijos atašė 

Chamber of Commerce

Eksporto departamento 

naudojami 

komunikacijos kanalai

Ūkmin ir IL

Kiti EUGO KC ir EK 

kanalai

Pasaulio Lietuvių 

Jaunimo Sąjungos

Priemonės

El. sprendimai 

Dalomoji medžiaga

SEO

Partnerystės su kitais 

KC

Bendradarbiavimas su 

IL

Bendradarbiavimas su 

„Renkuosi Lietuvą“

Rezultatų 

įvertinimas

Vartotojų iš užsienio 

srauto padidėjimas



Ačiū!


