1.

Konkurso „Ekspertų konsultacijos“ (toliau – Konkursas) organizatorius „Swedbank“, AB,
juridinio asmens kodas 112029651 (toliau – Bankas).
2. Konkurso esmė: verslumo platformos „Kiekvienas gali“ dalyviai platformos paskyroje
„Facebook“ tinkle komentaruose rašo „Kiekvienas gali“ ir užbaigia sakinį – vienam tokiam
komentavusiam verslui Konkurso pabaigoje bus suteikta galimybė pasinaudoti specialiai
atrinktų mentorių konsultacijomis siekiant efektyvinti savo veiklą.
3. Konkurso periodas: 2019 m. gegužės 30 d. – 2019 m. birželio 6 d. (imtinai).
4. Konkurso Prizas:
4.1.
Trijų mėnesių trukmės konsultacinė, edukacinė pagalba verslui. Kurios metu
numatoma: pirminis susitikimas su nugalėtojais, trijų mentorių, kurių pagalbos konkrečiam
verslui reikia labiausiai, parinkimas iš šių sričių: rizikos valdymas (Credit info, Scorify),
rinkodara, finansavimas (Swedbank), ir kt; konsultacijos su parinktais mentoriais (fizinis
susitikimas kartą per mėnesį), kurių metu savo srities specialistai teikia edukacinę pagalbą,
konsultuoja rūpimais klausimais; rezultatų matavimas (kas mėnesį).

5. Konkurso dalyviai:
5.1.
Konkurse dalyvauja visi platformos „Kiekvienas gali“ dalyviai, kurie komentaruose po
„Kiekvienas gali“ paskyroje „Facebook“ tinkle esančiu skelbiančiu apie vykstantį konkursą
įrašu parašė „Kiekvienas gali“ ir užbaigė sakinį. Įrašo paskelbimo data gegužės 30 d. Įrašą
galite rasti paskyroje: https://www.facebook.com/KiekvienasGali/
5.2.
Pretenduoti į Konkurso prizą gali tik tie smulkiojo verslo atstovai, kurių įmonės
metinės pajamos neviršija 2 mln. Eur.

6. Konkurso laimėtojo nustatymas ir informavimas

1.1. Konkurso laimėtojas bus išrinktas burtų keliu.
1.2. Akcijos laimėtojas bus nustatomas iš visų po konkurso įrašu komentavusių smulkaus
verslo atstovų esančių platformos „Kiekvienas gali“ dalyvių.
1.3. Konkurso dalyvis apie laimėjimą Konkurse bus informuotas asmeniškai per „Facebook“
paskyros anketą iki 2019 m. birželio 7 d.
1.4. Informacija apie laimėjimą bus paskelbta viešai „Kiekvienas gali“ „Facebook“ paskyroje
iki 2019 birželio 7 d.
1.5. Tuo atveju, jei Akcijos laimėtojas nesutiks, jog būtų nurodyti jo duomenys ir informacija
apie laimėjimą Konkurse būtų skelbiami viešai arba nebus pasiekiamas registracijos į
Konkursą ar Platformą anketose nurodytais kontaktais, Bankas turi teisę anuliuoti laimėtojo
rezultatus ir Konkurso laimėtoju paskelbti kitą Konkurso dalyvį.
1.6. Konkurso laimėtojas turi teisę atsisakyti Konkurso prizo, tokiu atveju jis perleidžiamas
kitam akcijos dalyviui.
1.7. Bankas taip pat pasilieka teisę panaikinti Konkurso dalyvio laimėjimą, jei dalyvis pažeidė
šias taisykles.
7. Kitos nuostatos

1.8. Bankas turi teisę pakeisti šias Konkurso taisykles, apie pakeitimus iš anksto paskelbęs
tuo pačiu būdu kaip buvo paskelbtos šios taisyklės.
1.9. Informaciją apie Platformą ir Konkurso taisykles galite rasti tinklapyje
https://kiekvienasgali.swedbank.lt/ arba kreiptis e. paštu kiekvienasgali@swedbank.lt.

