
Baltic Retail Forum 2019

KAS naujo nuolat besivystančiuose 
elektroninės prekybos ir savitarnos 
sprendimų prekybai sektoriuose?

KAIP neatsilikti nuo pirkėjų, žaibiškai 
įsisavinančių technologinius 
sprendimus ir jų privalumus?

KO galime pasimokyti 
iš sėkmingų pavyzdžių ir 

realių prekybininkų patirčių?

Baltic Retail Forum 2019 - konferencija prekybos įmonių vadovams, kurios metu ieškosime 
teisingų atsakymų į šiuos klausimus bei gvildensime nuolat besivystančių technologijų tendencijas, 
aiškinsimės prekybos sektoriaus vystymosi perspektyvas ir prielaidas.

Regisracija vyksta iki lapkričio 8 d.
el.paštu marketing.lt@strongpoint.com 
arba telefonu +370 685 84488 

Dalyvio mokestis 69 EUR + PVM

Dalyvių patogumui visų pranešimų metu bus atliekamas 
sinchroninis vertimas iš anglų į lietuvių kalbą ir atvirkščiai

Multikino kino teatras, 
prekybos ir pramogų 
centras Ozas (3 aukštas), 
Ozo g. 18, Vilnius

14
lapkričio



Baltic Retail Forum 2019

Registracija

Įžanginis sveikinimo žodis

Lietuvos ir pasaulio ekonomikos apžvalga  

9:00 – 9:30

9:30 – 9:40

9:40 – 10:10

Rūta Vainienė
Lietuvos prekybos įmonių asociacijos vykdančioji direktorė 

Rimantas Mažulis
StrongPoint vadovas Baltijos šalims

Vytenis Šimkus 
Swedbank Vyresnysis Ekonomistas  

Dėl prekybos karo ir Brexit vis labiau kyla nerimas dėl pasaulio ekonomikos 
būklės. Tarptautinės institucijos viena po kitos blogina ekonomikos prognozes, 
o Vokietija balansuoja ant recesijos slenksčio. Lietuvos ūkis kol kas rodo 
atsparumą išorės sukrėtimams, tačiau rizikos ateities augimui kaupiasi.



Kavos pertraukėlė

Greito apyvartumo prekių Baltijos mažm. 
prekybos apžvalga: augančios kategorijos 
ir pirkėjus pritraukiantys kanalai. Kokios el. 
prekybos FMCG perspektyvos Baltijos šalyse?

10:30 – 10:50

10:10 – 10:30

10:50 – 11:20

Julius Ambroza 
Nielsen Senior Retailer Services Executive  

Pasaulinės prekybos internetu atradimai, rodantys šios naujausios prekybos 
arenos subtilumą, kaip ji keičia nusistovėjusias tvarkas, reikalauja išradingumo, 
bei ypatingai gero vartotojų elgsenos supratimo. Ji gali būti sėkminga ten, kur 
neturėtų būti, ir nepasiteisinusi ten, kur atrodė itin perspektyvi. 

Artūras Urbonavičius 
Rinkos tyrimų bendrovės „Retail Zoom” vadovas

Sumažintos kainos reali įtaka pardavimams bei vartojimui. Akcijų “meta” 
analizė paremta 42 tyrimų rezultatais. 

Akcijos – gėris ar blogis? 



Pietūs

Skaitmenizacija Vokietijos maisto prekybos 
sektoriuje kovoja sudėtingą mūšį. Edeka 
patirtis.

12:20 – 13:30

11:20 – 11:50

11:50 – 12:20 Frank Heinrich 
Pentland Firth Software generalinis direktorius 

Šiandien, kai įvairaus pobūdžio pažangios technologijos lengvina mūsų 
kasdienybę, apsipirkimą vis vien turime užbaigti laukdami eilėje. Keista, 
tiesa? Padiskutuosime apie to priežastis ir galimus sprendimo kelius. Kartu 
pristatysime naują sprendimą – ateities išmanų prekių vežimėlį, kurį jau 
naudoja Vokietijos prekybos milžinė EDEKA.

Jon Seddon 
Reflexis sprendimų konsultantas EMEA šalims

Prekybos sektorius ir vėl išgyvena greitą ir radikalią transformaciją, kuri keičia 
parduotuvės vaidmenį ir darbuotojų darbo pobūdį. Pažangios technologijos –  
besimokančios sistemos ir dirbtinis intelektas, derinami su vis labiau 
mobilėjančia darbo jėga, – keičia prekybos darbuotojų valdymo strategijas. 
Sužinosite, kaip Reflexis kartu su pasauliniais prekybos tinklais padeda 
išnaudoti šių technologijų privalumus kasdienėje veikloje bei perbraižo 
parduotuvės darbo jėgos valdymo strategijas. 

Parduotuvės darbo organizavimo ateitis



13:30 – 14:00

14:00 – 14:30

Tomas Bazys 
Maxima IT departamento direktorius 

Jau ilgiau nei pusmetį didžiausiose, klientų itin pamėgtose lietuviško prekybos 
tinklo „Maxima“ parduotuvėse veikia pirmasis Lietuvoje savarankiško prekių 
skenavimo sprendimas „Scan&Go“. Apie iššūkius ir išmoktas pamokas 
diegiant technologiją bei klientų atsiliepimus ir ateities planus pasakos 
„Maximos“ IT departamento direktorius Tomas Bazys.

„Scan&Go“ Lietuvoje. Prekybos tinklo 
„Maxima“ patirtis.

Neišnaudotas kasos zonos potencialas 

Andrius Kalašisnkas 
StrongPoint sprendimų konsultavimo vadovas 

Įvairūs automatizacijos procesai jau funkcionuoja ir vykdo savo misiją – 
gerinti apsipirkimo proceso eigą. Pranešimo metu pasidalinsime patirtimi ir 
praktika, kaip išnaudoti esamas, jau patikrintas technologijas bei inovacijas, 
apsipirkimo kasos zonoje gerinimui ir parduotuvės darbuotojų produktyvumo 
kėlimui – kad kasos zonos potencialas būtų maksimaliai išnaudojamas.



14:30 – 15:00

15:15 – 15:45

Patogi apsipirkimo patirtis ir nuostolių 
prevencija. Ar įmanomas kompromisas?

Evaldas Budvilaitis 
Neto Baltic valdybos pirmininkas  
Linas Švaikauskas 
Neto Baltic verslo vystymo vadovas
Siekiant kurti patogesnį ir pirkėjui patrauklesnį apsipirkimo kelią, savitarnos 
sistemos vis labiau populiarėja ir įgauna naujų formų. Tačiau kartu atsiranda 
ir naujų iššūkių kaip užtikrinti prekių saugumą ir išvengti nuostolių. Pranešimo 
metu pasidalinsime įžvalgomis iš tarptautiniu mastu atliktų tyrimų ir aptarsime 
būdus pusiausvyrai pasiekti.

Kavos pertraukėlė15:00 – 15:15

Justas Ložinskas 
Google Senior Analytical Consultant

Kaip elgiasi vartotojai naršydami internete? Kokios pagrindinės tendencijos 
stebimos online prekyboje globaliai bei kurios jų jau persikėlė ir į Baltijos šalis? 
Pranešimo metu pažvelgsime į atsakymus į šiuos klausimus ir dar daugiau.

Prekyba internetu: vartotojai, pasaulinės 
tendencijos ir Baltijos šalių perspektyva



15:45 – 16:15

16:15 – 17:00 Pokalbiai ir diskusijos

Forumą moderuoja Rūta Vainienė, Lietuvos prekybos įmonių asociacijos 
vykdančioji direktorė

Forumo partneriai:

Baltic Retail Forum 2019

Kas naujo programinės įrangos 
mažmeninei prekybai pasaulyje

Katja Ocvirk 
LS Retail Europos regiono pardavimų vadovė 

TBA


