
2020 m. spalio 8-9 d. Vilnius
INFORMACIJA
DALYVIAMS

MAITINIMAS
Jūsų troškuliu pasirūpinsime mes. 

Renginio metu bus kavos pertraukėlės su užkandžiu, kurios įeina į bilieto kainą.

Alkiu teks pasirūpinti patiems, tačiau mes esame sutarę spec. mažesnes kainas 
pietums (švediškas stalas) – 13,50 eur/asm.

SVARBU: patvirtindami registraciją pažymėkite, jei renginio dienomis norėsite 
įsigyti maitinimą. Nenurodžius, viešbutis negalės užtikrinti, kad visi norintys bus 
sotūs. Už pietus iš anksto atsiskaityti nereikės – mokama grynais renginio 
dieną.

Papildymas VIP bilietų savininkams 

Pasirūpinsime ne tik Jūsų troškuliu, bet ir alkiu. Pietums Jums skirsime atskirą, 
tik VIP dalyviams skirtą restorano zoną su švedišku stalu. Viso renginio metu 
dar galėsite naudotis ir kavos pertraukėlėmis su užkandžiu.

KOMUNIKACIJA
Dalyvių bendravimui yra sukurta uždara Facebook grupė:
www.fbgrupe.pardavimudirbtuves.lt

Grupėje bus dalinamasi svarbiausia informacija apie renginį.

REGISTRACIJA
Data: 2020 m. spalio 8 d. (ketvirtadienis).
Laikas: nuo 8:30 iki 10:00

Registracija vyks pagal vardą pavardę, pateikus asmens tapatybę įrodantį 
dokumentą.

Ežeraičių km, Ežeraičių g. 2,Vilnius
Vietos nuoroda į žemėlapį: https://goo.gl/maps/8rN88v9GWb62.

1-oji diena: nuo 10:00 iki 18:00.*
2-oji diena: nuo 09:00 iki 17:00.*

*Renginio laikas yra preliminarus ir gali kisti priklausomai nuo mokymų eigos.

Spalio 8-9 d. 

Vilnius Grand Resort 

VIETA IR LAIKAS

SVARBUS ŽINGSNIS:
REGISTRACIJOS PATVIRTINIMAS

Papildomo pasiruošimo renginiui nereikia. 

Jungtinės pardavimų dirbtuvės įprastai specialaus fizinio ar emocinio 
pasiruošimo nereikalauja. Užtenka, kad atvyktumėte pailsėję. Tačiau svarbios 
detalės - jūsų maitinimas, specialūs poreikiai ir saugumas. 

Dėl COVID-19 pandemijos, registracijos formoje BŪTINAI nurodykite savo 
gyvenamąjį adresą, nes to reikalauja SAM Renginių organizavimo taisyklės. 

Prašome užpildyti šią anketą:
www.dalyvis.pardavimudirbtuves.lt

NAKVYNĖ
Turime suderinę išskirtines, mažesnes, kainas viešbučiuose.

Mažesnės kainos renginio dalyviams sutartos:

Vilnius Grand Resort 5* (Ežeraičių km, Ežeraičių g. 2, Vilnius) – viešbutis, 
kuriame ir vyks Jungtinės Pardavimų Dirbtuvės. 
Dviviečio kambario kaina – 100 eur/naktis.
Vienviečio kambario kaina – 90 eur/naktis.

Į kainą įskaičiuota: stovėjimo aikštelė, pusryčiai. 
Kaina galioja apsistojant 2020 m. spalio 7 – 9 dienomis.

Kambarių rezervacija:
Telefonu +370 5 273 9700 arba 
el. paštu: reservations@vilniusresort.com.

Green Park Hotel Vilnius 3* (Ukmergės g. 363, LT-06327, Vilnius). Atstumas nuo 
renginio vietos – 11 min. automobiliu.

Vienvietis/ dvivietis kambarys - 32eur/naktis (be pusryčių)
Dviviečio kambario kaina – 38 eur/naktis + pagalvės mok. (po 1 eur/asm. 
nakčiai).
Vienviečio kambario kaina – 34 eur/naktis + pagalvės mok. (po 1 eur/asm. 
nakčiai).

Į kainą įskaičiuota: pusryčiai. 
Kaina galioja apsistojant 2020 m. spalio 7 - 9 dienomis.

Kambarių rezervacija: 
Telefonu +370 5 238 8000 arba 
el. paštu: frontoffice.vilnius@greenhotels.lt .

Dėl nuolaidos, rezervuojant nurodykite, kad esate PARDAVIMŲ DIRBTUVIŲ 
dalyvis. Kambarių skaičius ribotas, todėl nedelskite. Artėjant renginiui įprastai 
vietų nebelieka.

BILIETO PERKĖLIMAS
Negalint dalyvauti renginyje, dalyvavimą galime perkelti į kitą renginį tokiomis 
sąlygomis: 

Likus daugiau kaip 14 dienų - nemokamai.
Likus 13 - 7 dienoms - 15 % nuo Tavo bilieto kainos.
Likus 6 - 2 dienoms - 20 % nuo Tavo bilieto kainos.
Paskutinę dieną / neatvykus - 100 % nuo Tavo bilieto kainos.
Sumokėtos įmokos už “Jungtines Pardavimų Dirbtuves” yra negrąžinamos. 

Visas bilietų įsigijimo ir dalyvavimo renginyje taisykles galite rasti
www.arnasmarkevicius.lt 

SAUGUMO REIKALAVIMAI
Mes imsimės visų būtinų priemonių, tačiau ir Jūsų prašome apsvarstyti ir 
įsivertinti, ar tikrai galėsite dalyvauti renginyje gyvai.

Įsitikinkite, jog neturėjote kontakto su jums žinomu COVID-19 sergančiu 
asmeniu. Taip pat įsivertinkite savo sveikatos būklę (ar nėra karščiavimo ar 
viršutinių kvėpavimo takų ligos požymių).

Renginio metu kaukių dėvėjimas privalomas.

JEI LIKO KLAUSIMŲ
+370 649 44499
seminarai@arnasmarkevicius.lt

LAUKSIME TAVĘS...

https://www.facebook.com/groups/884882758513321/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciSvjrVK17CrDErggPkXnM_RxzJHWhaE_7raKsOM3Fjqnf1g/viewform
www.arnasmarkevicius.lt

