LIETUVOS PAŠTAS
KVIEČIA
BENDRADARBIAUTI
NEVYRIAUSYBINES
ORGANIZACIJAS

Lietuvos pašto skyriuose klientai gali ne tik išsiųsti laišką ar siuntą, atlikti piniginę perlaidą, bet ir nusipirkti
skirtingų produktų. Siekiame savo klientams pasiūlyti įdomių, išskirtinių bei vertę kuriančių prekių, tad
kviečiame nevyriausybines organizacijas bendradarbiauti!
Jei jūsų organizacija kuria ir gamina produkciją, atitinkančią žemiau išdėstytus reikalavimus –
atsiųskite mums užpildytą anketą ir galbūt jūsų prekės bus atrinktos ir atsidurs pašto skyriuose.
REIKALAVIMAI PRODUKCIJAI:
» Pagaminta nevyriausybinės organizacijos ir/ar jos narių;
» Neturi galiojimo termino ir specialių laikymo (saugojimo) sąlygų;
» Pagaminta iš nedūžtančios, tvirtos medžiagos, kad transportavimo metu būtų išvengta sugadinimo;
» Tinkamai įpakuota, turi etikete ir paženklinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
» Kiekviena prekė (SKU) supakuota atskirai, su brūkšniniu kodu (esant poreikiui, Lietuvos paštas padės);
» Privalumas, jeigu organizacija turi savo stovelius prekėms eksponuoti.
BENDRADARBIAVIMO SĄLYGOS:
» Produkcijos pardavimas vykdomas konsignaciniais pagrindais;
» Praėjus pardavimo periodui, neparduotas produkcijos likutis grąžinamas organizacijai;
» Organizacija prisideda prie akcijų, skirtų jos produkcijos pardavimams skatinti;
» Galutinę produkcijos pardavimo kainą nustato Lietuvos paštas. Lietuvos pašto taikomas antkainis dengs
tik faktiškai patiriamus su transportavimu į pardavimo vietą, sandėliavimu ir pardavimu susijusius kaštus;
» Produkcija pristatoma į Lietuvos pašto sandėlį Kaune.
Preliminarus bendradarbiavimo periodas: 2022.07.15 – 2022.10.15. Pastebėjus didelį klientų susidomėjimą, bendradarbiavimo periodą galima pratęsti ilgesniam laikui.
Paraiškų pateikimas: paraiškas dėl bendradarbiavimo galima teikti iki 2022 m. birželio 26 dienos. Užpildytas paraiškas ir produkcijos nuotraukas reikia siųsti adresu darnumas@post.lt.
Iki liepos 8 d. Lietuvos paštas įvertins paraiškas ir paskelbs, kurios organizacijos buvo atrinktos tolimesniam
bendradarbiavimui.

PARAIŠKOS
PILDYMO
FORMA
1. Organizacijos pavadinimas:
įmonės kodas:
kontaktai (el. paštas, tel. numeris, nuoroda į tinklapį ar socialinius tinklus):

2. Organizacijos aprašymas (kokioje srityje veikia, kokios pagrindinės veiklos ir pan.):

3. Techninė informacija apie prekę (matmenys, svoris, pakuotės informacija, produkto ir pakuotės
medžiagiškumas ir kita svarbi informacija):

4. Prekės kaina:
5. Prekių kiekis, kurį galėtumėte pateikti Lietuvos paštui per 1-2 savaites nuo bendradarbiavimo
sutarties pasirašymo:
6. Prekės aprašymas:

Vertinimo kriterijai (kai 1 – žemiausias įvertinimas; 5 – didžiausias):
• Prekės išskirtinumas (1 – produktą ar jo alternatyvą galima lengvai įsigyti daugelyje prekybos vietų;
produktas nėra tvarus; 5 – produktas yra unikalus, rinkoje mažai alternatyvų; produktas yra tvarus);
• Prekės ryšys su organizacijas (1 – produktas nesisieja su jos tiesiogine veikla; 5 – produktas siejasi su
pagrindine organizacijos veikla);
• Prekės reprezentatyvumas (1 – prekė įpakavimo neturi; 5 - prekė jau yra patrauklioje pakuotėje, su
etikete, pakuotė tvari);
• Prekės paklausa (1 – prekės panaudojimas yra siauras, prekės rinka labai nišinė; 5 – prekė yra
universali, ja domėtųsi platus klientų ratas);
• Organizacijos profilis (1 - organizacija neveikia darnaus vystymosi srityje; 5 – Organizacija įtraukia
socialiai pažeidžiamas grupes ar siejasi su aplinkos apsauga, socialine atsakomybe).

