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Preliminari baigiamojo bakalauro darbo tema Vadovas, kontaktai  

1. Lietuvos įmonių – startuolių prekinio ženklo plėtojimas 

2. Lietuvos mažų ir vidutinių įmonių marketingo strategijos 

socialiniuose tinkluose 

Prof. Renata Korsakienė 

renata.korsakiene@vgtu.lt 

1. Socialinis marketingas sprendžiant X socialinę problemą 

2. X veiklos srities marketingo komunikacija kuriant 

nevyriausybinių organizacijų ir organizacijų-donorų tinklą  

3. X organizacijos ryšių marketingo panaudojimas kuriant vertę 

vartotojui  

Prof. Rasa Smaliukienė  

rasa.smaliukiene@vgtu.lt 

1. X įmonės marketingo personalo sprendimų inovatyvimo 

vertinimas  

2. X įmonės marketingo priemonių sėkmės faktorių modelis  

3. X įmonės inovacinės marketingo veiklos tobulinimas  

Doc. dr. Rolandas Drejeris 

rolandas.drejeris@vgtu.lt 

1. X organizacijos paslaugų kokybės vertinimas 

2. X organizacijos pozicijos rinkoje vertinimas 

3. X organizacijos strateginės plėtros galimybės 

Doc. dr. Laima Jesevičiūtė Ufartienė 

Laima.JeseviciuteUfartiene@vgtu.lt 

1. X organizacijos marketingo plano įgyvendinimo vertinimas 

2. X organizacijos marketingo plano tobulinimas  

Doc. dr. Valentina Peleckienė 

valentina.peleckiene@vgtu.lt 

1. Socialinio verslo įmonių marketingo sprendimai 

 

Doc. dr. Asta Radzevičienė 

asta.radzeviciene@vgtu.lt 



1. X įmonės skaitmeninio marketingo sprendimai 

2. Kūrybinės komunikacijos strategijos: vertinimas, įtaka, 

efektyvumas 

3. Elektroninė komercija ir marketingas: nuo strategijos iki 

komunikacijos 

Doc. Živilė Šimkienė 

zivile.simkiene@vgtu.lt 

 

1. X įmonės pardavimo skatinimo priemonių tobulinimas 

2. X įmonės marketingo veiklos tobulinimas 

Doc. dr. Vilma Tamulienė 

vilma.tamuliene@vgtu.lt 

1. X produkto pridėtinės vertės valdymas/vertinimas  

1. Kultūrinių skirtumų įtaka X produktų vartojimui  

Doc. dr. Andrius Tamošiūnas 

andrius.tamosiunas@vgtu.lt 

1. Marketingo valdymo sprendimai X viešųjų paslaugų kokybei 

gerinti  

2. Marketingo strategija siekiant postmodernios X organizacijos 

statuso (padėties, būklės ar pan.) 

Doc. dr. Živilė Tunčikienė 

zivile.tuncikiene@vgtu.lt 

1. Įmonės X marketingo komunikacijos internete tobulinimas 

2. Įmonės X internetinės svetainės tikslų konversijų didinimas 

3. Įmonės X komunikacijos su vartotojais socialinėse medijose 

tobulinimas 

4. Įmonės vartotojų lojalumo didinimas skaitmeninio marketingo 

priemonėmis 

Lekt. Sigitas Davidavičius  

sigitas.davidavicius@vgtu.lt 

1. Darbo grupių marketingo žinių tobulinimo strategija 

organizacijoje 

2. Vadovo marketingo žinių įtaka organizacijos marketingo 

veiklos sėkmei 

3. Vadovo marketingo žinių tobulinimo sprendimai 

Lekt. dr. Aušra Katinienė, 

ausra.katiniene@vgtu.lt 

1. „X“ prekės (paslaugos) marketingo komplekso vertinimas 

2. „X“ įmonės vidinio marketingo valdymas  

Lekt. dr. Liudmila Lobanova 

liudmila.lobanova@vgtu.lt 

1. Kultūros renginio (modernios klasikos koncerto) marketingo 

strategija  

2. Baltijos šalių jaunojo kompozitoriaus konkurso viešinimo 

strategija  

3. Modernios klasikos kompozitorių populiarinimo strategija ir/ 

ar jos tobulinimas 

Lekt. Julija Nekrošienė 

Julija.nekrosiene@vgtu.lt 



1. X įmonės marketingo strategijos tobulinimas   

2. Marketingo strategijos plėtojant prekybą x produktais 

3. X organizacijos marketingo komplekso tobulinimas     

4. X produktų rinkodaros sprendimai  

Lekt. Vida Pipirienė 

vida.pipiriene@vgtu.lt 

1. Reklamos efektyvumas nemokamose mobiliosiose aplikacijose 

2. Elektroninės prekybos priemonėmis platinamų masinio 

vartojimo prekių ir paslaugų marketingo ypatybės 

Lekt. Mindaugas Samoška 

mindaugas.samoska@vgtu.lt 

1. Socialinės reklamos poveikio vertinimas  

2. Rėmimo priemonių naudojimo pardavimams skatinti 

vertinimas  

Lekt. dr. Jolanta Solnyškinienė 

jolanta.solnyskiniene@vgtu.lt 

1. X paslaugų įmonės klientų aptarnavimo vertinimas 

2. Profesinių paslaugų įmonės marketingo principų taikymas 

3. Y kartos Lietuvos vartotojų parodomąjį vartojimą skatinančių 

veiksnių vertinimas 

Lekt. – dokt. Jurga Vestertė 

jurga.vesterte@vgtu.lt 

1. Mažų ir vidutinių įmonių internacionalizacija ir perspektyvos 

2. Žmogiškojo kapitalo įtaka mažų ir vidutinių įmonių 

internacionalizacijai 

Dokt. Monika Bužavaitė 

monika.buzavaite@vgtu.lt 

1. X organizacijos vidinio marketingo priemonės darbuotojų 

motyvacijai didinti  

2. X organizacijos santykių marketingo priemonės klientų 

lojalumui didinti  

3. X organizacijos išorinio marketingo priemonės gerinant 

darbuotojų ir darbo vietų suderinamumą  

Dokt. Laura Gaižauskienė 

laura.gaizauskiene@vgtu.lt 

1. X įmonės darnaus marketingo galimybių tyrimas  

2. Vartotojų elgsena socialiai darnaus marketingo kontekste 

Dokt. Danguolė Oželienė 

danguole.ozeliene@vgtu.lt 

1. X įmonės marketingo priemonių taikymas paslaugos plėtrai 

2. "X" prekės ženklo įvedimas į rinką  

Dokt. Povilas Švogžlys 

povilas.svogzlys@vgtu.lt 
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