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PROJEKTAI / UAB GLOBALITA

Miunchene, Vokietijoje vykstanti didžiausia pasaulyje
statybų ir kasybos sektoriaus paroda BAUMA šiais
metais neapsiėjo be industrijos naujovių. Pristatytos
statybų sektoriaus naujienos ir tobulesnės technikos
galimybės. Pastoliai - įranga be kurios neįsivaizduojama
statybų aikštelė.  Šešiems GLOBALITOS vyrukams
paskirta užduotis - 26 metrų aukščio eksponuotos
pastolių konstrukcijos demontavimas. 03



PROJEKTAI / UAB GLISERIS
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UAB GLISERIS ALUMINIUM
BOATS pradeda individualų
užsakymą - katerių gamybą
klientui iš Švedijos. Brėžiniai
pirmąjam prototipui jau beveik
užbaigti, atsižvelgiant į visus
užsakovo norus ir komentarus.
Katerio gamybą planuojama
užbaigti vasario mėnesį, o kovo
mėnesį užsakovo planuose -
Švedijoje vykstanti paroda,
kurioje bus eksponuojamas ir
Gliserio gamybos kateris. 

Aliuminiai kateriai
gaminami pagal

individualų užsakymą



PROJEKTAI / UAB TWIN BOATS

TWIN BOATS namai ant
vandens bus nuomojami

Drevernoje
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UAB TWIN BOATS namai ant
vandens žiemą praleis
Drevernoje. Jau netrukus durys
bus atvertos pirmosioms žiemos
sezono rezervacijoms nuomai.



KOMANDIRUOTĖS/ PARODOS 
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Didžiausia pasaulyje jūrinės įrangos
medžiagų ir sistemų paroda
METSTRADE Amsterdame,
Nyderlanduose. Trijų dienų renginys,
suteikiantis progą susipažinti su jūrų ir
laivų sektoriaus atstovais iš viso
pasaulio. Tiekimo vadybininkas Olegas
parodoje apžvelgė šių metų
tendencijas laivų statyboje, naujas
technologijas, jų pritaikymą gamyboje.
Įvertino ir palygino tiekėjų kainas. 

Keturias dienas Berlyne, Vokietijoje
vykusioje parodoje BOOT & FUN pasirodė
ir vienas iš GLISERIS ALUMINIUM BOATS
katerių - GS53.  Parodoje dalyvavęs
pardavimų vadybininkas Aleksandras
pasakojo, kad lankytojai susižavėjo ne tik
išradingu katerio dizainu, bet ir techniniais
sprendimais bei suvirinimo 
siūlių technologija. 
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MES - DALIS VISUOMENĖS

Kaip ir kiekvienais metais, Sigmaris
įmonių grupės darbuotojai
prisidėjo prie akcijos "Pyragų
Diena", organizuojamos paramos ir
labdaros fondo "Vilties liepsna".

Susitikimas su JK delegacija,
atstovaujančia jūros vėjo
energetikos sektorių

Pardavimų vadybininkas Vilius ir
viešųjų ryšių atstovė Deimantė
Klaipėdos mokslo ir technologijų
parko organizuojamame susitikime
su JK delegacija, užmezgė daug
naujų ryšių ir pasidalijo jūros vėjo
sektoriui aktualia informacija. 

700 MW vėjo jėgainių parko statybų Baltijos jūroje Lietuvoje pasirengimo etapas jau yra
prasidėjęs. Investuotojai bus atrinkti konkurso būdu, o maždaug 30 kilometrų nuo
kranto nutolusių vėjo jėgainių parką ketinama pastatyti iki 2030-ųjų. Sigmaris Group
tikisi prisidėti prie šio gigantiško projekto įgyvendinimo.
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MOKYMAI

 
Lapkričio 22-23 d. Žmogaus Studijų Centro
seminaras - Komandos Formavimas,
trumpam atitraukė nuo kasdienių darbų
biure. Programa padedanti įvertinti
komandos veikimo efektyvumą ir suprasti,
kas lemia sėkmę. 
Seminare, praktinių užduočių ir
komandinių žaidimų patyrimų pagalba,
įprasminti kritiniai komandos sėkmės
veiksniai ir įgyta nauja energija bendram
rezultatui siekti.
Užsiėmimų metu akcentuota:
• bendra vieno tikslo svarba;
• įvairių komandos vaidmenų svarba;
• atviras ir konstruktyvus komunikavimas
tarpusavyje;
• komandos elgsena svarbiose situacijose.

Naujų idėjų pasisemta
komandos formavimo
seminare
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