
Pirmoji Lietuvoje Produktų Inovacijų konferencija, kurios tikslas – dalinti ir skleisti gerąsias 

Produktų Inovacijų praktikas, įkvėpti kurti tokius naujus produktus ir paslaugas, kurie didintų 

įmonės konkurengingumą ir augimą. 

PRANEŠĖJAI PROGRAMA 

Daugiau nei 10 pranešėjų ir įmonių 
atvejų, atspindinčių pačių 
įnovatyviausių tarptautinių ir 
Lietuvos įmonių patirtį ir praktikas. 

Gegužės 26 d. 
Vilnius Grand Resort 

              2016 

 

08:15 -09:00 Registracija 

09:00-09:10 Įžanga, Alex Gibb 

09:10 -09:45 
 

Produktų Inovacijos – neišnaudotas Lietuvos 

įmonių potencialas ir kaip tai pakeisti? 

Modestas Gelbūda, Forumo įkūrėjas, inovacijų 

tyrėjas ir ekspertas 

09:45 -10:30 Apple – vertingiausios pasaulyje įmonės – 

sėkmingų inovacijų pamokos 

Mark Turner, Apple įmonėje dirbo technologijų ir 

pardavimų vadovu 

10:30 - 10:50 Kavos pertrauka 

10:50 -11:20 Google "Inovacijų receptų" taikymas finansų 

sektoriuje 

Marcus Castenfors, Nordnet Bank produktų kūrimo 

ir dizaino vadovas 

11:20 -11:50 Produktų Inovacijų svarba ir jų kūrimo procesai 

Indrė Urbienė, UAB Švyturys–Utenos Alus, produkto 

vadovė 

11:50 -12:30 Kaip sukurti produktus, užkariaujančius 

lentynas? 

Jonny Bingham, Bingham & Jones maisto inovacijų 

kūrėjas 

12:30 - 13:30 Pietūs 

13:30 -14:00 Produktas – superžvaigždė 

Arūnas Matačius, Inovacijų globalioms 

rinkoms kūrėjas 

14:00 -14:30 Kaip išauginti perlą bulvių lauke? 

Alvydas Naujėkas, Elektrobuso projekto 

"Dancer" kūrėjas ir vadovas 

14:30 -15:00 Gamybos kaip paslaugos užsienio 

klientams kūrimas ir plėtra 

Tomas Jaskelavičius, ARGINTA GROUP 

verslo plėtros direktorius 

15:00 - 15:20 Kavos pertrauka 

15:20 -15:55 Nauji produktai – įmonės augimo variklis: 

BIOK Laboratorijos atvejis 

Romualda Stragienė, BIOK laboratorija, 

rinkodaros vadovė 

15:55 -16:25 Nuo mokslinio išradimo iki pasaulio rinką 

užkariaujančio produkto 

Juozas Šiurkus, Thermo Fisher Scientific,  

R&D vadovas 

16:25-16:45 Diskusija su Andriumi Baranausku, VINTED 

produktų vadovu 

16:45-17:00 Panelinė diskusija 
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Produktų Inovacijų Forumas “DeNOVO” 

Mark Turner  
Su Apple steigėjais, 
kūrė inovacijų kultūrą 
ir produktus. 

REGISTRACIJA  
 www.inovacijuforumas.lt  
info@inovacijuforumas.lt 

Marcus Castenfors  
Nordnet banko 
produktų kūrimo ir 
dizaino vadovas. 

Jonny Bingham  
Kuria inovatyvius 
produktus Tesco, 
M&S, ASDA. 

Arūnas Matačius  
Inovacijų globalioms 
rinkoms kūrėjas. 

Romualda Stragienė  

Metų marketingo 
vadovė 2015. 

*Organizatoriai pasilieka teisę tikslinti forumo programą. 

DeNOVO taps kasmetiniu renginiu ir bendruomene siekiančia plėtoti Produktų Inovacijų veiklą Lietuvoje. 

Forumas vyks lietuvių ir anglų kalbomis su sinchroniniu vertimu.  
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