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  rimA ruTKAuSKAiTė

kosmetikos bendrovė „Biok 
laboratorija“, aplenkusi 
pasaulines kompanijas, 
suskubo plaukų priežiūrai 
pritaikyti gintarą. nuolat 
asortimentą papildanti 
gamintoja pastebi augantį 
susidomėjimą lietuviška 
produkcija.

„Smalsumo vedami atlikome 
nedidelį tyrimą – peržiūrėjome 
Lietuvoje notifikuotas kosme-
tikos priemones. Iš 3.500 regis-
truotų rūšių produktų gintaro 
ekstraktą pavyko rasti trijuo-
se. Vis dėlto tai naujovė kosme-
tikos rinkoje“, - aiškina Linas 
Čereška, UAB „BIOK Labora-

torija“ direktorius.
Gintaro ekstraktą lietuviš-

kos kosmetikos gamintojai 
perka užsienyje. Tiek tiekėjų, 
tiek pačios „BIOK Laboratori-
jos“ bandymų rezultatai rodo, 
kad gintaro ekstraktas stipri-
na, švelnina, glotnina plaukus, 
suteikia jiems žvilgesio.

Trys nauji gaminiai su gin-
taru - tai šviesiems plaukams 
skirtas šampūnas su ramunėlių 
ekstraktu, šampūnas tamsiems 
plaukams su ąžuolo žievės eks-
traktu ir plaukų kremas, į kurio 
sudėtį papildomai įeina medžia-
gos, apsaugančios plaukus nuo 
ultravioletinių spindulių.

Neatmetama galimybė, kad 
vėliau tris pirmuosius produk-
tus su gintaru gali papildyti ir 

veido kremas. Panašiai, pasak 
p. Čereškos, vyko ir su alaus 
mielių ekstraktu - plaukų prie-
žiūrai skirtus produktus po 
gero pusmečio, kai įsitikinta 
mielių stangrinamuoju povei-
kiu, papildė kremas.

„Esame skaitę apie užsienyje 
gaminamus kremus su gintaro 
ekstraktu“, - užsimena įmonės 
vadovas.

lietuviški – malonesni
Kosmetikos gamintojai ben-
dradarbiauja su Santariškių 
klinikų dermatologais ir, prieš 
pateikdami gaminius pirkė-
jams, išbando, ar jie nesukelia 
pleiskanojimo, neerzina odos, 
negraužia akių ir pan.

Į gintarinės linijos kūrimą 

investuota 40.000 Lt.
Tai, kad įmonės pardavimai 

auga sparčiau nei pati rinka, 
pasak p. Čereškos, rodo, jog 
lietuviai atranda lietuvišką 
kosmetiką. Jos pranašumai 
– tai, kad kosmetikos nerei-
kia gabenti iš toli, ji visuomet 
šviežia, pagaminta iš natūra-
lių produktų. Pirmąjį pusmetį 
„BIOK Laboratorija“ pardavi-
mai sudarė 4,6 mln. Lt ir buvo 
1�% didesni nei tuo pačiu lai-
kotarpiu pernai. Gaminiai eks-
portuojami į Latviją, Didžiąją 
Britaniją, Airiją, JAV.

Lietuvoje kosmetikos prie-
mones, daugiausia šampūnus 
ir muilą, gamina vos kelios 
įmonės – „Koslita“, „Naujoji 
Ringuva“, „Higėja“, „Ineco“.

  VyTAuTAS GAižAuSKAS

kauno UaB „radijo fortas“, 
prieš metus įsikūrusi įmonė, 
prekiauja radijo stotimis 
ir navigatoriais. auganti 
paklausa leido įmonei greit 
įsibėgėti – per pastaruosius 3 
mėn. pardavimai pasiekė 0,5 
mln. lt.

„Mūsų verslas prasidėjo nuo to, 
kad mums atsibodo važinėti po 
Lietuvą ir mokėti baudas poli-
cininkams, - juokiasi Arūnas 
Adomaitis, UAB „Radijo for-
tas“ direktorius. - Sugalvojome, 
kaip legaliai to išvengti. Nėra 
geresnio būdo sužinoti, kur 
krūmuose tyko policininkai, 
negu tolimųjų reisų vairuotojų 
pamėgtos radijo stotelės, vei-
kiančios vadinamąja civiline, 
27 MHz banga, kurią galima 
naudoti nekomerciniais tiks-
lais. Iš pradžių sunkiai sekėsi 
įtikinti nuosavų automobilių 
savininkus, kad pirktų stotelę, 
tokie atvejai būdavo pavieniai. 
Bet pastaruoju metu pirkėjų 
smarkiai gausėja. Tokia stote-
lė nepamainoma, pavyzdžiui, 
keliems ekipažams važiuojant 
į kelionę užsienyje. Įsivaizduo-
kite situaciją: paklystate kad 
ir Milane. Kokios po to būtų 
mobiliųjų telefonų sąskaitos? 
O kalbėtis per radijo stoteles 
galima nemokamai.“

Iki 15 km spinduliu už mies-

to veikiančių radijo stotelių 
pardavimai sudaro 70–�0% 
įmonės pajamų, daugiausia 
jas perka vežėjų ir logistikos 
įmonės savo sunkvežimių vai-
ruotojams. Pasak p. Adomai-
čio, pastaruoju metu stotelių 

pardavimai gana greitai auga 
- labiausiai tai susiję su šalies 
sunkvežimių parko augimu.

Prie sunkvežimių vairuo-
tojų poreikių įmonė derinosi 
ir kurdama biurą Palemone 
- kad būtų patogu privažiuoti 

iš magistralinių kelių ir būtų 
kur sustoti didžiuliams auto-
mobiliams.

„Mes taip pat teikiame garan-
tinės ir pogarantinės priežiū-
ros, stotelių montavimo ir deri-
nimo paslaugas - visą komplek-

są, - pabrėžia įmonės vadovas. 
- Be to, galime ir išnuomoti 
įrangą, kuria prekiaujame.“

„Radijo fortas“ taip pat siūlo 
nedidelio nuotolio radijo stote-
les, veikiančias iki 3 km atstu-
mu - jos populiarios tarp kalnų 
slidinėjimo mėgėjų, turistų. 
Šių stotelių pardavimai sudaro 
apie 5% įmonės apyvartos.

Radijo stoteles įmonė impor-
tuoja iš Prancūzijos. Tikima-
si ateityje tapti jų gamintojo, 
Prancūzijos kompanijos „Pre-
sident Electronics“, oficialia 
atstove Lietuvoje.

iš navigacinių prietaisų
„Pats nustebau, kai pamačiau, 
kad mūsų įmonės, kurioje dirba 
5 žmonės ir kuriai tik rugsėjį 
suėjo metai, pastarųjų 3 mėne-
sių apyvarta pasiekė 0,5 mln. 
Lt, - pripažįsta p. Adomaitis. 
- Dabar mus augina radijo sto-
telių pardavimai, bet manau, 
kad ateityje smarkiai didės ir 
pajamos iš naujausios mūsų 
veiklos srities – prekybos navi-
gaciniais prietaisais. Lietuvoje 
jie dar nėra tokie populiarūs 
kaip Vakarų šalyse. Žmonėms 
neretai būna naujovė, kad jie 
„kalba“ lietuviškai, nors kai 
tą patį daro „Microsoft“ pro-
graminė įranga, atrodo visai 
normalus dalykas.“

Nedidelė bendrovė turi 2 
akcininkus, kurie abu dirba 
įmonėje.

▶Skundai 
pasitvirtina
Valstybinė ne maisto 
produktų inspekcija 
per 2007 m. pirmąjį 
pusmetį atliko 3.389 
patikrinimus mažmeninės 
ir didmeninės prekybos 
įmonėse, paslaugų teikimo 
ir gamybos įmonėse, 
turgavietėse.
47% patikrintų įmonių 
užfiksuota teisės aktų 
pažeidimų. inspekcija 
nustatė 43 rinkoje 
platinamus pavojingus 
gaminius. Europos 
Sąjungos skubaus keitimosi 
informacija apie pavojingus 
gaminius sistemai rApEX  
buvo išsiųsta 19 pranešimų 
apie Lietuvos rinkoje 
nustatytus nesaugius 
gaminius.
inspekcija per 2007 m. i 
pusmetį gavo 915 vartotojų 
skundus, iš kurių 69%  
buvo pagrįsti ir vartotojų 
teisės apgintos. 
inspekcijos patikrinimai 
pagal skundus 2007 m. i 
pusmetį sudarė 27% visų 
patikrinimų. (Vž)

▶„Protingos“ 
medžiagos
Lietuvos tekstilės 
institutas, atlikęs 
papildomus bandymus, 
dešimčiai Lietuvos įmonių 
pasiūlys rekomendacijas 
antimikrobinių medžiagų 
bei medžiagų, apsaugančių 
nuo elektromagnetinių 
bangų poveikio, gamybai.
Kai kurie medžiagų su 
specialiomis funkcinėmis 
savybėmis pavyzdžiai 
jau demonstruoti vasarą 
vykusioje tarptautinėje 
parodoje „Techtextil“ 
Frankfurte. (Vž)

PREKYBA radijo stotelių pardavėjus augina didėjantis šalies sunkvežimių parkas

Jauną įmonę kelia radijo 
stotys vairuotojams

PRAMONĖ Lietuviai įvertino lietuviškos kosmetikos pranašumus

Šampūnams pritaikė gintaro ekstraktą

linas Čereška, „Biok 
laboratorija“ direktorius: „tai, 
kad įmonės pardavimai auga 
sparčiau nei pati rinka, rodo, 
jog lietuviai atranda lietuvišką 
kosmetiką.“

Į KALNĄ arūnas adomaitis, UaB „radijo fortas“ direktorius: „dabar mus augina radijo stotelių 
pardavimai, bet manau, kad ateityje smarkiai didės ir pajamos iš naujausios mūsų veiklos srities 
– prekybos navigaciniais prietaisais.“

H
er

ka
u

s 
M

il
a

še
v

ič
ia

u
s 

n
u

o
tr

.
ro

be
rt

o
 M

is
iu

ko
n

io
 n

u
o

tr
.


