KVIETIMAS
“IT AKADEMIJA PREKYBAI IR RESTORANAMS” kviečia į seminarą tema:

KARAI PARDUOTUVĖSE: KOL VIENI SNAUDŽIA, KITI VEIKIA
TEMOS PRISTATYMAS:
Nors vidutinis procentas nuostolių, patiramų dėl vagysčių, lyginant su ankstesniais
metais, sumažėjo, parduotuvės išlieka tyliojo karo su nesąžiningais lankytojais lauku.
Pakaks tik atsišaudyti nuo ilgapirščių gudrybių – laikas perimti geriausios gynybos
taktiką – puolimą. Juk pralaimėjimo kaina skaudi – nuostoliai.
Nuostoliai – žodis, sukeliantis kontūziją. Ypač šis skaudulys opus prekybininkams, kur
nuostolius generuoja visa eilė veiksnių: tiek vidinės, tiek išorinės vagystės, tiekimo
klaidos bei kitos sukčiavimo formos.
Seminaro metu pristatysime šiandieninę status quo ir tendencijas, kurias atskleidė
naujausias vagysčių prekyboje tyrimas; o svarbiausia, amuniciją ir taktikas, kurios leis
pereiti į puolimą.
Kviečiame atvykti ir sužinoti daugiau!
REGISTRACIJA:
el. paštu a.stonyte@new-vision.com arba telefonu 8 700 70022 iki gegužės 18 d.
Dalyvavimas nemokamas. Vietų skaičius ribotas.

SEMINARO INFORMACIJA:
Data: 2015 gegužės 21 d.
Pradžia: 14 val.
Vieta: „Park Inn by Radisson Vilnius“ viešbučio
konferencijų salėje, Ukmergės g. 363, Vilniuje

DIENOTVARKĖ
PREKYBOS NUOSTOLIŲ TENDENCIJOS. PASAULINIO TYRIMO PRISTATYMAS.
Julius Stulpinas, „New Vision Baltija“ pardavimų skyriaus vadovas
14:00 – 14:20
Naujausi pasaulinio vagysčių prekyboje tyrimo duomenys rodo, kad 2013-2014 metais Europoje vidutiniškai
nuostoliai dėl vagysčių sudarė 1.13% bendros apyvartos ir šiek tiek sumažėjo lyginant su ankstesniais metais.
Kokios priežastys lėmė teigiamus pokyčius?

NUOSTOLIŲ MAŽINIMAS ŠIUOLAIKINĖMIS TECHNOLOGIJOMIS
14:20 – 15:00

Aleksandras Švabas, „New Vision Baltija“ produktų vadovas
Povilas Kepalavičius, „New Vision Baltija“ produktų vadovas
Siekiant realiai mažinti patiriamus nuostolius būtinas kompleksinis požiūris. Kaip nespasiklysti klaidžiuose
technologijų labirintuose, o pasitelkti apčiuopiamus rezultatus teikiančius sprendimus.

15:00 – 15:15

KAVOS PERTRAUKĖLĖ
PROFESIONALAUS VAGIES IŠPAŽINTIS. KAS JĮ GALI SUSTABDYTI?
Per Venbakken, profesionalus vagis ir „Pegasus Group Sweden“ generalinis direktorius, „Group 4 Securitas”
įkūrėjas

15:15 – 16:00

Daug patirties tarptautinėse apsaugos kompanijose sukaupęs ekspertas nėra vien sausas teoretikas. Jis savo kailiu
išbandęs abi barikadų puses. P.Venbakken neslepia, jog gali vadintis ir profesionaliu vagimi: susirinkusiems
demonstruos, kaip akiplėšiškai pats maustė prekybos centrus, be rūpesčių švarindamas prekes darbuotojams iš
panosės. Pranešimo metu pateikiamos įžvalgos yra paremtos neišgalvotais lozungais, o tikrais faktais ir realia
patirtimi. Pranešimas vyks anglų kalba.

