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„Baltic Management Institute“ vadovų studijų grup÷ grįžo iš Indijos, kur pasis÷m÷ žinių ir naujų id÷jų tarptautin÷ms verslo 
iniciatyvoms. Šio pirmojo BMI Indijos modulio metu dalyviai tur÷jo progą apsilankyti šalies gamyklose bei didžiuliuose 
nuotolinių užsakomųjų verslo paslaugų kompleksuose, pabendrauti su vietos milijonieriais, sužinoti apie kultūros ypatybes 
daugiausiai gyventojų turinčioje pasaulio demokratin÷je valstyb÷je. Savait÷s trukm÷s programa buvo rengiama 
bendardarbiaujant kartu su viena geriausių Indijos vadybos mokyklų, Delyje veikiančia „Jindal Global Business School 
(JGBS)“.

„Viešnag÷s Indijoje metu susipažinome su globalaus IT paslaugų ir gamybos verslo dalyvių procesų organizavimo 
ypatumais. Kai kurie iš jų yra tikrai originalūs ir, manau, pritaikomi praktiškai,“ – sak÷ į 16 šalių eksportuojančios metalo 
apdirbimo bendrov÷s UAB „Metalistas LT“ generalinis direktorius Mantas Gudas. Modulio dalyviams didžiausią įspūdį 
padar÷ vizitai „Maruti Suzuki“ automobilių gamykloje, ligoninių tinklo valdančioje „Fortis“ grup÷je ir „iEnergizer“ verslo 
procesų valdymo bendrov÷je. „Be to, paskaitos apie vadybos, teis÷s ir rinkodaros procesus leido pažinti kultūrinius Indijos 
verslo aspektus,“ – teig÷ M.Gudas, neseniai prad÷jęs BMI tarptautinę verslo vadybos programą vadovams.Mindaugas 
Jankauskas, tarptautin÷s IT ir vertimo paslaugų bendrov÷s „Synergium“ vykdantysis direktorius, sak÷, kad jis taip pat 
grįžo iš Indijos su „krūva“ verslo id÷jų. „Mes mat÷me, kas vyksta darbo rinkoje Indijoje ir ką ten galima pasiekti. Iš kultūros 
pus÷s yra daug dalykų, kurių nesuprasi, jei pats neatvyksi čia,“- pridūr÷ jis.Indija yra viena sparčiausiai kylančių 
ekonomikų pasaulyje. Didžiul÷s darbo j÷gos bei vartotojų skaičius sukuria neeilines investavimo ir prekybos galimybes. 
Pasak BMI generalinio direktoriaus Jauniaus Pusvaškio, būtent tai l÷m÷ apsisprendimą organizuoti vadovų mokymus 
Indijoje ir užmegzti ryšius ten su aukščiausio lygio vadybos universitetu. Kelion÷s metu BMI pasiraš÷ sutartį su JGBS d÷l 
abipus÷s pagalbos tyrimuose ir projektuose, studentų ir d÷stytojų mainų bei kitų partneryst÷s formų įmonių vadovų 
ugdymo srityje vystymo.Renata Beržanskien÷, advokatų kontoros „Sorainen“ partner÷, teig÷ gal÷sianti viešnag÷s metu 
gautas žinias iš karto pritaikyti darbe: „Pabuvus šioje intensyvioje programoje, gal÷siu patarti klientams apie galimybes 
daryti verslą Indijoje, o kadangi tokio paties formato intensyvi programa šiais metais buvo ir Šanchajuje, gal÷siu ir 
palyginti,“ – sak÷ ji, pridurdama: „Nors Indija turi labai didelę (90%) vidaus skolą, daugiau kaip 50% šeš÷linę ekonomiką, 
didžiulį biurokratinį aparatą ir korupciją versle bei egzistuojančią kastų sistemą, daryti verslą šioje didžiausioje pasaulio 
demokratin÷je valstyb÷je, kurioje du metus iš eil÷s yra beveik 10% augimas, yra perspektyvų“.Apie BMI:BMI 
organizuojama tarptautin÷ verslo vadybos programa vadovams („International Executive MBA“), seminarai ir mokymai 
įmon÷ms („Executive Trainings“) bendradarbiaujant su partneriais iš geriausių Europos verslo mokyklų, tarp kurių yra 
„HEC Paris School of Management“, „Copenhagen Business School“ Danijoje, „Louvain School of Management“ 
Belgijoje, „NHH School of Economics“ Norvegijoje bei Vytauto Didžiojo Universitetas Lietuvoje. Jau kelis metus BMI, 
siekdamas atverti globalius horizontus savo studentams, taip pat dirba kartu su Azijos vadybos mokyklų lyderiu 
„Shanghai Jiao Tong“ universitetu Kinijoje. Nuo 1999 m. BMI programą baig÷ daugiau nei 500 verslo lyderių, kurie jau 
s÷kmingai vadovauja kompanijoms 30 pasaulio šalių.Daugiau informacijos:Komunikacijos vadovas Bryan Bradley 370-5-
2487246, 370-679-29635, bryan@bmi.ltBaltic Management Institute (BMI), Konstitucijos pr. 7, Vilnius, www.bmi.lt.
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