JAUNŲJŲ BENDROVIŲ VEIKLA IR PASIEKIMAI
Jaunoji bendrovė RICH PIGGY, bendrovės nariai:
Medeina Martinkevičiūtė, Erika Manko. III gimn. kl.
JB RICH PIGGY komanda sukūrė išmaniąją taupyklę, kurią pakėlus pradeda skambėti garsinis signalas
įspėjantis aplinkinius apie lindimą prie jūsų santaupų. Su šia taupykle komanda siekia užtikrinti
žmonėms saugumo jausmą, bei skatinti juos taupyti. Santaupas apsaugoti ne vien tik nuo kitų, bet ir nuo
paties savęs.
Lapkričio 23-27 d. gimnazistės dalyvavo Lietuvos junior Achivement organizuotame renginyje
#AcceleratorX akcijų biržoje | Jaunoji bendrovė „Rich piggy“ pardavė visas akcijas ir surinko pradinį
kapitalą iš kurio galės toliau plėsti savo veiklą, kurti įvairių dizainų taupykles.
Verslo idėjos pristatymas: https://www.youtube.com/watch?v=c5NgEBa7vNQ
Verslo idėjos reklama: https://youtu.be/X4-_DSom5Y4

Jaunoji bendrovė NUMCUT, bendrovės nariai: Gytis Oržekauskas, Ugnė
Tamulaitytė, Gerardas Ramanauskas, Deividas Šiaulys. III gimn. kl.
JB NUMCUT komanda turi sukurtą naują klaviatūros prototipą, kuris pagreitiną darbą „Office“ ir kitose
programose.
Lapkričio 23-27 d. gimnazistai dalyvavo Lietuvos junior Achivement organizuotame renginyje

#AcceleratorX akcijų biržoje | Jaunoji bendrovė „NUM CUT“ pardavė visas akcijas ir susirinkę pradinį
kapitalą susipirko priemones ir sukūrė naują klaviatūros priedą.
Verslo idėjos pristatymas: https://youtu.be/4euDW_qH6co
Verslo idėjos reklama: https://youtu.be/Gj0L89CSM34
Lapkričio 9-30 dienomis dalyvavo Kauno miesto „Verslo idėjų konkurse 2020” ir pagal taškų bendrą
vertinimo lentelę 17 vertintojų nuomone JB NUM CUT pripažinta turinti įdomiausią technologinį
sprendimą, inovatyviausią idėją iš visų 33 komandų Kauno mieste, prizai nuo KPKC. Taip pat ISM
ekonomikos ir vadybos universiteto atstovai skyrė nominaciją ir prizus kaip „Startuoliškiausiai verslo
idėjai“.

Jaunoji bendrovė ONE UP, bendrovės nariai: Gustas Grėbliūnas, Nojus
Gaidamavičius, Povilas Juškevičius. III gimn. kl.
JB ONE UP komanda sukūrė internetinę žaidimų parduotuvę, kurioje galima įsigyti populiariausius
žaidimus visiems prieinama kaina.
Internetinės svetainės adresas: https://www.oneup.lt/
Verslo idėjos pristatymas: https://youtu.be/3PG-edxW0RU
Verslo idėjos reklama: https://youtu.be/l1ODsQsX14Q

Jaunoji bendrovė RELEVERI, bendrovės nariai:
Viltė Ševčiukaitė, Austėja Račkauskaitė, Eigintė Šmigelskytė, Eimantas
Rutkauskas, Miglė Laukytė. II gimn. kl.

JB RELEVERI komanda sprendžia taršos problemą kurdami juvelyriką iš nebenaudojamų klaviatūrų,
diskų bei kitų elektroninių produktų.
Lapkričio 9-30 dienomis dalyvavo Kauno miesto „Verslo idėjų konkurse 2020”. Komandai skirtos
dvi nominacijos. ISM ekonomikos ir vadybos universiteto atstovai skyrė nominaciją ir prizus už
„Socialiai atsakingą verslą“. Įmonės „NT Tarnyba“ atstovai skyrė nominaciją už puikų pristatymą ir
analizę.
Verslo idėjos pristatymas: https://youtu.be/lr-bOhfEMtU
Verslo idėjos reklama: https://youtu.be/EDx9pjaDulY

Jaunoji bendrovė MASX, bendrovės nariai:
Andrėja Artemanovskytė, Miglė Amankavičiūtė, Jieva Juodgudytė,
Austėja Malyginaitė, Giedrius Naujokas. I gimn. kl.
MasX komanda pasiūlė idėją apsauginę kaukę. Prie kaukės yra pritvirtinta grandinėlė, todėl jos niekada
nepamesite. Tamsiu paros metu, saugiam išlikti padės atšvaitai aplink kaukės kraštus.
Verslo idėjos pristatymas: https://youtu.be/rBNromlQ4lY
Verslo idėjos reklama: https://youtu.be/c7-VIcmK6LA
Nuo gruodžio 17 d. gimnazistų visos komandos dalyvauja „Verslo idėjų parodoje 2020”: Parodos
nuoroda: https://www.kpkc.lt/index.php/8-naujienos/183-verslo-ideju-konkursas-virtuali-startuoliuparoda-2020 šios parodos iniciatorė ir viena iš organizatorių mokinių mokytoja Sandra Paštuolytė, ME.

