AKCIJOS „IŠMANIAUSIAS PROJEKTO „KIEKVIENAS GALI BŪTI DIDELIS“
DALYVIO VERSLAS“ TAISYKLĖS

1.

Akcijos „Išmaniausias projekto „Kiekvienas gali būti didelis“ dalyvio verslas“ (toliau – Akcija)
organizatorius „Swedbank“, AB, juridinio asmens kodas 112029651 (toliau – Bankas).

2.

Akcijos esmė: vienas iš projekto „Kiekvienas gali būti didelis“ (toliau – Projekto) dalyvių, savo
versle, pasitelkiant technologijas, kuriantis išmanius produktus ar paslaugas, užpildęs Akcijos
anketą, turi galimybę dalyvauti renginio „Išmani Lietuva“ parodoje ir pristatyti savo verslą tik jam
skirtame stende kartu su „Swedbank“ ir projektu „Kiekvienas gali būti didelis“.

3.

Akcijos periodas / laikotarpis: 2017 m. rugpjūčio 11 d. – 2017 rugsėjo 3 d.

4.

Prizas: galimybė išmanių sprendimų ir produktų parodoje renginio „Išmani Lietuva“ metu
pristatyti savo verslą. Projekto dalyviui bus suteikiama vieta parodoje įmonės stendui įrengti,
taip pat padengiamos verslo pristatymui parodoje išlaidos. Renginys „Išmani Lietuva“ vyks
2017 m. spalio 27 – 28 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“.
4.1. Akcijos laimėtojui bus suteikta 18 m2 stendo vieta „Litexpo“ parodų rūmuose. Stendo vietos
nuomai, jos įrengimui ir dalyvio registracijai renginyje bus skiriama 1 500 Eur (vieno tūkstančio
keturių šimtų) + PVM suma, taip pat – 3 (trys) dalyvio kortelės, leidžiančios laisvai judėti iš ir į
parodos erdves bei 10 (dešimt) kvietimų parodos lankymui.
4.2. Stendo įrengimo išlaidas sudaro ir joms kompensuoti skiriama:
4.2.1. Ploto renginio parodoje nuomai – 900 Eur + PVM.
4.2.2. Stendo įrengimui ir papildomoms įrengimo priemonėms – 500 Eur + PVM.
4.2.3. Dalyvio registracijos mokesčiui – 100 Eur + PVM.
5. Akcijos dalyviai
5.1. Akcijoje gali dalyvauti visi Projekto dalyviai, iki 2017 m. rugsėjo 3 d. teisingai užpildę Akcijos
anketą, kurią galima rasti Projekto puslapyje https://kiekvienasgali.swedbank.lt/. Su projekto
taisyklėmis
galima
susipažinti
Projekto
puslapyje
https://kiekvienasgali.swedbank.lt/lt/registruoti-imone.
5.2. Anketoje projekto dalyvis turi pristatyti savo verslą ir jame taikomą išmanų sprendimą bei jo
aktualumą, apibūdinti, kaip ir kokiomis priemonėmis prekė ar paslauga būtų pristatoma
parodoje jos lankytojams gyvai.
5.3. Išmanus verslo sprendimas reiškia, kad pasitelkiant technologijas, kuriamos prekės ar
paslaugos tenkinančios šiuolaikinio žmogaus poreikius bei kuriančios unikalias patirtis,
inovacija gali būti pritaikoma kasdieniniame gyvenime, nes yra patogi ir paprasta naudoti bei
saugiai ir kokybiškai veikianti.

6. Akcijos laimėtojo nustatymas ir informavimas
6.1. Akcijos laimėtojas bus išrinktas komisijos, sudarytos iš Banko darbuotojų.
6.2. Nustatant Akcijos laimėtoją bus atsižvelgiama į siūlomo išmanaus, inovatyvaus produkto ar
paslaugos aktualumą, pritaikomumą kasdienėje veikloje, šviečiamąją naudą.
6.3. Akcijos dalyvis apie laimėjimą Akcijoje bus informuotas asmeniškai, registracijos į Projektą
anketoje nurodytais kontaktais telefonu ir e. paštu iki 2017 m. rugsėjo 8 d.
6.4. Informacija apie laimėjimą bus paskelbta viešai projekto „Kiekvienas gali būti didelis“
svetainėje bei projekto „Facebook“ paskyroje iki 2017 rugsėjo 8 d.
6.5. Tuo atveju, jei Akcijos laimėtojas nesutiks, jog nurodyti jo duomenys ir informaciją apie
laimėjimą Akcijoje būtų skelbiami viešai arba nebus pasiekiamas registracijos į Akciją ar
Projektą anketose nurodytais kontaktais, Bankas turi teisę anuliuoti laimėtojo rezultatus ir
Akcijos laimėtoju paskelbti kitą Akcijos dalyvį.
6.6. Bankas taip pat pasilieka teisę panaikinti Akcijos dalyvio laimėjimą, jei dalyvis pažeidė šias
taisykles.
7. Kitos nuostatos
7.1. Bankas turi teisę pakeisti šias Akcijos taisykles, apie pakeitimus iš anksto paskelbęs tuo pačiu
būdu kaip buvo paskelbtos šios taisyklės.
7.2. Tuo atveju, jeigu Prizai Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nustatyta
tvarka yra apmokestinami, gyventojų pajamų mokestį, susijusį su laimėtais Prizais, sumokės ir
deklaruos Bankas.
7.3. Bankas turi teisę pakeisti šias Akcijos taisykles, apie pakeitimus iš anksto paskelbęs tuo pačiu
būdu kaip buvo paskelbtos šios taisyklės.
7.4. Informaciją
apie
Projektą
ir
Akcijos
taisykles
galite
rasti
tinklapyje
https://kiekvienasgali.swedbank.lt/ arba kreiptis e. paštu kiekvienasgali@swedbank.lt.

