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ACME įmonių grupė yra viena 
lyderiaujančių informacinių ir 
telekomunikacijų technologijų įrangos 
didmenininkų ir kino filmų teisių platintojų 
Baltijos šalyse. „ACME Grupė" vienija 
įmones: „ACME Europe", „ACC 
Distribution", „AVAD Baltic", „ACME Film", 
„Servisa ICT", „Audis", „Agropro", 
„Drąseikių karjeras" ir kitas. Grupei 
priklausančios įmonės užsiima 
elektronikos ir buitinių prietaisų gamyba, 
platinimu bei remontu, taip pat filmų 
platinimu ir nišinių produktų gamyba. 
Šiandien „ACME Grupę" sudaro 30 įmonių 
Lietuvoje ir užsienio šalyse, grupės 
įmonėse šiuo metu dirba 500 darbuotojų. 
 

 
 
 
 
 

PRAKTIKA KOMUNIKACIJOS SKYRIUJE 
 

 Susipažinsi su korporatyvinės komunikacijos principais ir jų 
taikymu praktikoje; 

 Susipažinsi su įvairiais komunikacijos kanalais; 
 Pamatysi iš arti bendradarbiavimą su žurnalistais, viešųjų ryšių, 

skaitmeninės komunikacijos, reklamos ir  media agentūromis 
bei kitais išoriniais partneriais; 

 Išbandysi save rašydama (-s) tekstus, skirtus vidinei bei išorinei 
komunikacijai.  

 
 

 

 

 
 
UAB "ACME Europe" - įkurta 1998 metais, 
šiuo metu yra didžiausia informacijos 
laikmenų ir kompiuterinių aksesuarų 
tiekėja Baltijos regione. Kompanijos 
asortimentą sudaro 30 produktų grupių – 
300 prekių modelių. Unikalieji ACME 
produktai dalyvauja tarptautinėse dizaino 
konkursuose, ir antrus metus iš eilės 
laimėjo prestižinį “If design awards 2014” 
apdovanojimą. 
  

 
 

PRAKTIKA KOKYBĖS SKYRIUJE 
 

 Susipažinsi su elektronikos ir IT produktų testavimu, išmoksi 
įvertinti produktų kokybę; 

 Susipažinsi su produktų rūšiavimu, išardymu / surinkimu, 
paruošimu utilizavimui; 

 Išmoksi komunikuoti su gamintojais, susipažinsi su kokybės 
reikalavimų valdymu. 

 
 

PRAKTIKA FINANSŲ SKYRIUJE 
  

 Susipažinsi su duomenų apdorojimu, ataskaitų rengimu; 
 Išmoksi analizuoti pardavimų, produktų ir klientų duomenis; 
 Išmoksi kurti įvairias ataskaitas pagal įmonės poreikius; 
 Užduotis atliksi naudodama (-s) įvairias Excel funkcijas, pagilinsi 

savo žinias.  
 

PRAKTIKA MARKETINGO SKYRIUJE 
 

 Susipažinsi, kaip yra kuriami naujienlaiškiai klientams; 
 Dalyvausi kartu su marketingo skyriaus darbuotojais, 

ieškodama (-s) idėjų; 
 Išmoksi vesti informaciją elektroninėje svetainėje; 
 Dalyvausi bendradarbiaujant su žurnalistais bei apžvalgininkais. 

 
 

mailto:recruitment@acme.lt
http://www.acmegrupe.lt/


 

 

Savo CV ir motyvacinį laišką atsiųsk e-paštu: recruitment@acme.lt  
Kontaktinis asmuo: Dovilė Bezubec, tel. +370 612 96913, www.acmegrupe.lt 

 

 

 
 
UAB "ACC Distribution" Lietuvoje buvo 
įkurta 1998 metais. Šiandien kompanija 
veikia devyniose Rytų Europos šalyse: 
Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Baltarusijoje, 
Gruzijoje. Tarp ACC teikiamų prekių grupių 
– kompiuteriai, techninė ir programinė 
įranga, tinklo įranga, fotografijos prekės, 
garso ir vaizdo aparatūra, buitinė 
elektronika, žaidimų įrenginiai ir kt. 
Bendrovėje šiuo metu dirba virš 250 
darbuotojų, kurie aptarnauja per 2500 
klientų. 

PRAKTIKA MARKETINGO SKYRIUJE 
 

 Susipažinsi su reklaminėmis priemonėmis naudojamomis 
didmeninėje prekyboje; 

 Padėsi projektų vadovams kurti reklaminius tekstus ir žinutes; 
 Padėsi ruošiant reklamines akcijas; 
 Išmoksi administruoti reklamines akcijas, lojalumo programas; 
 Atliksi rinkodaros veiksmų efektyvumo analizę.  

 
PRAKTIKA PARDAVIMŲ SKYRIUJE 

 
 Susipažinsi su klientų užsakymų administravimu; 
 Turėsi galimybę susipažinti su didmeninės prekybos procesais;   
 Išmoksi dirbti su AXAPTA apskaitos programa ir kitomis 

vidinėmis sistemomis; 
 Padėsi pardavimo skyriaus vadybininkams jų kasdieniuose 

darbuose. 
 

PRAKTIKA B2B PARDAVIMŲ SKYRIUJE 
 

 Turės galimybę susipažinti su įmonės B2B pardavimų skyriaus 
procesais ir kultūra; 

 Rengsi skyriui reikalingas ataskaitas ir skaičiavimus; 
 Išmoksi suvesti užsakymus, susipažinsi su rezervacijų sistema, 

stebėsi bei analizuosi kitus procesus; 
 Turėsi galimybę prisidėti prie procesų optimizavimo, teikiant 

pastabas ir pasiūlymus. 
 

PRAKTIKA PRODUKTŲ SKYRIUJE 
(SMART HOME PRODUKTAI) 

 
 Turėsi galimybę susipažinti su „Smart home“ pasauliu; 
 Ruoši produktų aprašymus ir atliksi vertimus iš anglų į lietuvių 

kalbą; 
 Susipažinsi su konkurencinės aplinkos stebėjimu, rengsi kainų 

ataskaitas; 
 Turėsi galimybę dirbti kartu su produktų vadybininkais.  

 
PRAKTIKA PRODUKTŲ SKYRIUJE 
(IT, ELEKTRONIKOS PRODUKTAI) 

 
 Turėsi galimybę susipažinti su tokių prekinių ženklų kaip Dell, 

Asus, D-Link produktų pardavimais; 
 Pildysi produktų pardavimų formas Amazon.com platformoje; 
 Turėsi galimybę susipažinti su e-prekybos sistema.  
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