
VšĮ „Globalūs 
projektai“



VšĮ „Globalūs projektai“ įsteiga 2012 m. Nuo 2013 m. įmonė 
specializuojasi dizaino ir maketavimo, spaudos ir IT sprendimų srityse. 
Įmonės misija – siekti visapusės pažangos teikiamų paslaugų srityje, 
būti kokybiškas paslaugas teikiančia, besimokančia, pažangia ir 
socialiai atsakinga įmone, skatinančia nuolatinį tobulėjimą ir mokymąsi 
visą gyvenimą. 

„Globalūs projektai“ –
Jūsų patikimas pakeleivis į sėkmę ir pažangą!

Apie įmonę
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Teikiamos paslaugos

∗ Dizainas ir maketavimas;
∗ Reklamos kūrimas ir gamyba;
∗ Spaudos darbai;
∗ IT sprendimai;
∗ Mokymai ir seminarai;
∗ Projektinė veikla.
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Presenter
Presentation Notes
The target groups of these courses are: teachers, private people, employees of governmental institution and other.



∗ Logotipai;
∗ Vizitinės kortelės;
∗ Įvairūs plakatai;
∗ Katalogai;
∗ Atvirukai, sveikinimai, kvietimai;
∗ Skrajutės, lankstinukai, reklaminiai lapeliai;
∗ Kalendoriai;
∗ Knygos, bukletai, brošiūros;
∗ Diplomai, padėkos, sertifikatai;
∗ Dovanų kuponai, nuolaidų kortelės;
∗ Laikraščiai ir žurnalai;
∗ Reklaminė atributika.

∗ Teksto redagavimas.

Dizainas ir maketavimas. 
Spaudos darbai.
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∗ Interneto svetainių ir e. parduotuvių kūrimas;
∗ Svetainių administravimas ir turinio rengimas;
∗ Kiti web programavimo darbai;
∗ Registracijos sistemų nuoma;
∗ SEO optimizacija;
∗ Serverio nuoma.

IT paslaugos
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∗ „Kokybiškas dokumentų rengimas“;
∗ „Vaizdų paruošimas publikavimui“;
∗ „Kompiuterinė leidyba“.

Mokymai ir seminarai
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Projektinė veikla

Nacionaliniai projektai:
„Skaityk su manimi“;
„Susitinka kartos – išlieka tradicijos“;
„Prisijaukinkime savo baimes – vaikų ir jaunimo socializacija“;
„Kartu mes galime daug“;
„Savarankiško gyvenimo namai“.
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Presenter
Presentation Notes
„Globalūs projektai“ aktyviai dalyvauja ne tik nacionaliniuose, bet tarptautiniuose projektuose. Džiaugiamės turėdami partnerių ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Glaudaus bendradarbiavimo dėka galime vykdyti tarptautinius projektus ir vystyti tarptautinį bendradarbiavimą.



Tarptautiniai projektai:
„Be creative and smart: text analize and media literacy 
for youth workers“ (Lenkija, 2018);
„European Citizenship: creat and act“ (Estija, 2014).
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vilma.gudeikaite@globalusprojektai.lt
www.globalusprojektai.lt

Kontaktai
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