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STEIGĖJO KREIPIMASIS
Mūsų įmonių grupės tikslas – įnešti ženklų indėlį į pramoninės
ekonomikos sričių vystymąsį, tobulinant lietuviškos kilmės prekių
ir paslaugų įvaizdį ir kokybę, atitinkančią aukštus pasaulinius
standartus. Džiugu, jog nepriklausomai nuo nuolat
besikeičiančios situacijos pasaulyje, mes nepailstamai judam
savo tikslo link ir rodome pastovų augimą.
2021 metų pradžia iš tikrųjų buvo labai gera dėl nuolatinio jau
egzistuojančių projektų progreso bei naujų
projektų pritraukimo.
Esu tvirtai įsitikinęs, jog šis rezultatas yra pasiektas mūsų
administracinės komandos, darbuotojų bei partnerių tikslingo ir
sistemingo darbo ir glaudaus tarpusavio sąveikavimo dėka.
2020-aisiais metais pavienių projektų įgyvendinimui buvo
tikslingai panaudoti įmonių grupės bendri resursai, tuo tarpu šių
metų numatoma tendencija sėkmingai vykdyti užsakymus
pasitelkus šiuos įmonių grupės sinergijos modelius:
UOLUS+GLOBALITA
SIPRO+UOLUS+GLOBALITA
SIPRO+GLISERIS.

Jevgenij Petrov,
SIGMARIS įmonių Grupės steigėjas
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NAUJI ŽMONĖS

''

Puikus kolektyvas ir psichologinė atmosfera.
Suteiktos pavyzdingos darbo sąlygos
laikantis griežtos disciplinos projektuose.
Išlaikytas puikus ryšys tarp
Sergėj Sobolėv
darbuotojų ir vadovų.
SIFAB direktorius

Artiom

''

Užsienio šalių
mokesčių
administratorius konsultantas

Prieš pradėdamas dirbti SIGMARIS
įmonių grupėje, buvau daug girdėjęs
apie įmonę, tačiau negalėjau net
pagalvoti, kaip šiltai būsiu priimtas bei
kaip struktūrizuotai vyksta naujų
žmonių apmokymai. Įmonės vadovas yra
tikras savo srities profesionalas bei
talentingas verslininkas, kuris
sugeba ne tik teikti kokybiškas
paslaugas klientams, bet ir surinkti
stiprią ir motyvuotą komandą.
Papildomą padėką norėčiau išreikšti
Kristinai už jos nuostabią šypseną,
pozityvumą bei norą padėti visiems ir
visada. Labai džiaugiuosi jog esu
SIGMARIS įmonių grupės
komandos narys.

''

Labai džiugu jog turiu
galimybę prisijungti
prie profesionalios,
veržlios ir draugiškos
komandos.
Gera atmosfera ir
produktyvumas tai faktoriai, kurie mane
žavi labiausiai.

Airida

Marketingo specialistė

Aleksandr

Pardavimų vadybininkas

''

Pradėjęs dirbti SIGMARIS
įmonių grupėje neturėjau žinių
susijusių su civiline inžinerija,
metalo darbais ir kitais
panašiais procesais
vykstančiais šioje industrijoje.
Tačiau, dėka profesionalios
komandos aš turėjau galimybę
greitai tobulėti ir mokytis.

Įsimintini
projektai 04

GS63 HARD TOP

UAB Gliseris repertuarą papildė naujas modelis - GS63
HARD TOP.Tokio modelio kateris tinkamas ir
atšiauresniam orui, stogelis apsaugo nuo
lietaus ir vėjo.
Pirmasis pagamintas GS63 HARD TOP modelis iškeliavo į
Norvegiją. Užsakovo noras įsigyti dar vieną, šįkart
standartinį GS63, taip pat buvo išpildytas.

Įsimintini
projektai 05

KILPILAHTI ELEKTRINĖ,
SUOMIJA

UAB Globalitos komanda jau metus laiko sėkmingai
vykdo pastolių montavimo darbus Suomijoje, naftos
perdirbimo gamykloje NESTE PORVOO ir jai
priklausančioje KILPILAHTI elektrinėje.

Įsimintini
projektai 06

UAB Sipro pasirašyti strategiškai
naudingi kontraktai

Kontraktas su Švediška įmone. Pagrindiniame
Švedijos jūrų uoste Goteborge bus instaliuoti
rampų atvartai.
Kontraktas su Šveicariška įmone. Projekto metu
bus įrenginėjamos sunkių krovinių
transportavimo sistemų dalys.
Pasirašytas kontraktas doko remonto
darbams Danijoje.

Papildomai prie jau pasirašytų sutarčių dėl uosto
struktūros tobulinimo UAB Uolus ir UAB SiPro komandos
sujungė jėgas dėl dar vieno projekto Švedijoje.

Įsimintini
projektai 07

MARSEILLE,
PRANCŪZIJA
Sujungus dviejų komandų UAB Uolus ir UAB Globalita jėgas remonto

darbai buvo atlikti laive"Fantastic".
Šių metų sausio mėnesį UAB Uolus ir UAB Globalita komandos pradėjo
vykdyti projektus ir kitame, beveik identiškame laive - "Excelsior".
Darbai atliekami šiuose projektuose - plataus profilio, pradedant
vamzdinių sistemų keitimu ir baigiant kietųjų dalelių valymo
įrangos instaliavimu.

"FANTASTIC"

"EXCELSIOR"

ĮMONIŲ GRUPĖS AUGIMAS
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Geriausių rezultatų SIGMARIS ĮMONIŲ GRUPEI siekti padeda
šie faktoriai:
Sėkmingai ir gretai įgyvendinami projektai
Plėtra tarptautinėje rinkoje
Didėjančios galimybės atilkti įvairesnio profilio darbus
Darbšti ir motyvuota komanda

