
UAB „Ježvitas“ įgyvendino eksporto plėtros projektą

2014 m. liepos mėn. 1 d. UAB „Ježvitas“ baigė įgyvendinti projektą pavadinimu
„UAB „Ježvitas“   konkurencingumo užsienio  rinkose  skatinimas,  produkcijos
sertifikavimas ir  potencialių  partnerių  paieška“,  iš  dalies  finansuotą Europos
Sąjungos Regioninės plėtros fondo lėšomis pagal priemonę „Naujos galimybės“.
Bendrovė į projekto įgyvendinimą pagal finansavimo sutartį turėjo investuoti iki
64.543,00 Lt  nuosavų lėšų (neįskaitant  PVM),  o  paramos suma turėjo siekti
78.887,00 Lt. Bendra 24 mėn. trukmės projekto vertė pagal sutartį su Lietuvos
verslo paramos agentūra sudarė 143.430,00 Lt.

Projekto  įgyvendinimo  metu  įmonė  sudalyvavo  tarptautinėse  parodose
Baltarusijoje, Suomijoje, Latvijoje ir Estijoje bei atliko sieninės daugiasluoksnės
plokštės  atsparumo  ugniai  bandymus  (Europos  rinkai)  ir  sieninės
daugiasluoksnės  plokštės  degumo  klasės  nustatymą  (Europos  rinkai).  Šią
produkciją ketinama eksportuoti į užsienio rinkas. 

Dalyvaudamas  parodose  UAB  „Ježvitas“  pristatė  savo  produkciją,  išplatino
projekto  metu  parengtą  rinkodaros  medžiagos  komplektą,  kurio  dėka  buvo
plačiau skleidžiama informacija apie įmonės produkciją ir ieškoma potencialių
klientų bei tarptautinėse rinkose didintas įmonės žinomumas. 

Anot   įmonės   komercijos   direktoriaus   Audriaus   Tilviko,   Europos   Sąjungos   paramos   dėka
įgyvendintas   projektas   atvers   naujas   galimybes   įgyti   didesnį   konkurencinį   pranašumą   vykdant
tolimesnę sėkmingą verslo plėtrą tarptautinėse rinkose.
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