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VPMF „Vilionė“ kolektyvas sveikina švenčių proga. 

VPMF „Vilionė“ kolektyvas, norėdamas pasveikinti partnerius ir klientus, sukūrė kalėdinį 
sveikinimo filmuką.  

VPMF „Vilionė“ sveikina visus su šventėm. 

 

 

VPMF „Vilionė“ direktorė Laura Gliaubicaitė 
sveikina visus su šventėmis. 

  

„Sveikinu Jus ir Jūsų artimuosius su Šv. Kalėdomis ir 
Naujaisiais metais. Tenepritrūksta Jums džiaugsmo ir 
šilumos. Tetampa Jums tvirta atrama išmintingi draugai ir 
patikimi partneriai. Meilė telydi Jūsų šeimas, jaukumas – 
namus, o sėkmė – darbą.“  

 
VPMF „Vilionė“ direktorė Laura Gliaubicaitė  

 



  

Artėjant Kalėdinei  šventei... 

 

Paskutinę darbo dieną prieš atostogas, Vilionės kolektyvas planuoja linksmai atšvęsti kalėdas 
įmonės viduje.  

Tarptautinių ryšių ir rinkodaros skyrius planuoja šventiškas orietacines varžybas.  

Finansų skyrius ruošia skanias vaišes ir šventinę atributiką. 

Žmogiškųjų išteklių skyrius ruošia nuotaikingas šaradas. 

Pirkimų ir pardavimų skyrius paruoš linksmus žaidimus ir vaišins skaniu kalėdiniu pyragu. 

 

 

VPMF „Vigora“ 15 metų gimtadienis 

 

Gruodžio 8 dieną VPMF „Vigora“ šventė savo 

jau 15 gimtadienį, kuriame dalyvavo ir mūsų 

atstovės - Laura ir Gintarė. 

VPMF „Vigoros“ darbuotojai surengė didelę 

šventę, kurios metu buvo pristatyta firmos 

istorija, jos veikla ir pasiekimai bei 

apdovanojimai. Renginio metu buvo kalbama 

įvairiomis temomis, žaisti linksmi žaidimai, bei 

šventę vainikavo nuostabus gimtadienio 

tortas. 
 
 
 

 
 

 

  



  

Šventinis horoskopas  

Tarptautinių  ryšių ir rinkodaros skyrius Pirkimo ir pardavimo skyrius 

Tarptautinių ryšių  ir rinkodaros skyriui 
šventės bus, ne tokios kaip tikėtasi, tačiau 
nusivilti neteks. Žvaigždės prnaašauja, jog 
paliksit daug nebaigtų darbų. 

Pirkimo ir pardavimo skyriui prieš šventes 
užgrius begalė darbų, todėl nieko nespėsite 
ir busite prastos nuotaikos, tačiau stenkitės 
į viska žiūrėti pozityviai ir tikėtis kalėdinio 
stebuklo. 

Žmogiškųjų išteklių skyrius Finansų skyrius 

Žmogiškųjų išteklių skyriui  šventės galvas 
apsuks gan per anksti ir tai erzins 
aplinkinius, bei trukdys darbams. 

Finansų skyrius per šventes tikrają to žodžio 
prasme, turės reikalų su mandarinais. 
Patartina pasirūpinti sočiomis vaišėmis, nes 
nuo to priklausys aplinkinių nuotaikos. 

Įmonės vadovei 

Garsiausi pasaulio astrologai vieningai sutaria, jog  viskas priklausys nuo Jūsų pačių. Kiek 
gerumo ir supratimo rodysite aplinkiniams, bei kolegoms, tiek pat atgal jo gausite ir Jūs. 
Patariama į viska žiūrėti pozityviai ir kiekvienoje darbuotojų klaidoje įžvelgti kažką 
teigiamo.     

 

Kalėdinis galvosūkis 

Išspręskite kryžiažodį ir perskaitykite užšifruotą žodį.  

 

 

                     1. Katės jauniklis. 

                     2. Povandeninis …  

                     3. Pokylis, vaišės arba …  

                     4. Žiemą dažnai kamuoja …  

                     5. Karlsono draugas.  

                     6. Rytą sunku praplėšti …  

 
 
                   

Atsakymą pateikti į VPMF "Vilionė" Tarptautinių ryšių 
 ir rinkodaros skyrių, kur bus atrinkti teisingi 

 atsakymai ir burtų keliu išrinktas nugalėtojas 
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