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AKTYVIOS PLĖTROS METU PRIORITETU IŠLIEKA KOKYBĖ IR PATENKINTI DARBUOTOJAI

Pastarieji metai GRIFS AG – vieni aktyviausių ir reikšmingiausių veiklos lai-
kotarpių. GRIFS AG plečiasi. Bendrovės siekis įtvirtinti savo poziciją didžiausių 
šalies saugos rinkoje, o taip pat bręstantys apsaugos paslaugų rinkos pokyčiai 
įtakojo sparčią GRIFS AG paslaugų plėtrą  daugelyje Lietuvos regionų.

2011 rUGpjūtis:
• GRIFS AG aktyviai plėtė stebėjimo ir reagavimo paslaugų 

apimtis šalies šiaurės vakaruose, į bendrovės veiklą buvo 
įjungta viena stambiausių šio regiono saugos tarnybų 
„Joringės sauga“.

• Net keturi GRG ekipažai startavo Telšiuose ir 
Mažeikiuose.

• Šiuose miestuose taip pat įsikūrė ir stambūs GRIFS AG 
padaliniai.

• Bendrovės kolektyvą papildė daugiau nei 
 šimtas darbuotojų.

Vis stiprėjantis gyventojų poreikis apsaugos paslaugoms lėmė GRIFS AG spren-
dimą teikti apsaugos stebėjimo ir reagavimo paslaugas kituose šalies miestuose. 
Įtakos turėjo ir besikeičiančios rinkos sąlygos, nuo 2012 metų pirmosios dienos 
Lietuvos viešosios policijos rinktinė „Vytis“ nutraukia komercinę apsaugos veiklą.

ArtimiAUsiU metU
Ekipažai patruliuos Naujoje Akmenėje 
bei Akmenėje.

2011  spAlis
GRG ekipažai išlydėti į Plungę, 
Klaipėdą, Joniškį, Marijampolę 
ir Panevėžį.

2011 rUGsėjis
GRG ekipažai veiklą pradėjo 
Skuode ir Šiauliuose.

2010 GrUodis
Po mėnesio GRG ekipažai 
veiklą pradėjo Prienuose 
ir Birštone.

2011 sAUsis
„ORLEN Lietuva“ patikėjo 
GRIFS AG apsaugai dar 
vieną 40 kilometrų ilgio  
magistralinio vamzdyno 
ruožą.

2011 vAsAris
 GRG ekipažai pradėjo 
patruliuoti  Varėnoje.

GRG ekipažų tinklas kone dvidešimtyje Lietuvos miestų!!!  

Reagavimo paslaugų žemėlapio plėtra 
bendrovei yra labai reikšmingas įvykis. Džiu-
gina spartūs plėtros rezultatai – mūsų, visų 
GRIFS AG darbuotojų, susitelkimo ir nuošir-
daus darbo vaisiai. 

Tam, kad pasiektume užsibrėžtų tikslų, 
turime ne tik plėsti reagavimo paslaugų 

tinklą, bet ir ženkliai padidinti GRIFS AG ap-
tarnaujamų objektų skaičių. Todėl ir toliau 
užtikrintai įgyvendinkime užsibrėžtą planą 
ir siekime maksimalaus rezultato. 

Norime augti ne tik darbuotojų skaičiumi, 
kuris šiandien siekia apie 750, o nauja ir ver-
tinga patirtimi, dideliu noru siekti bendro 

tikslo.  O svarbiausia – matyti bendro darbo 
rezultatus, jais dalintis tarpusavy bei pasi-
krauti energijos naujiems darbams.

Todėl kiekvieno darbuotojo nuoširdus 
darbas, jo nuomonė ir tobulėjimas yra vienas 
iš svarbiausių įmonės vertybių ir prioritetų.     

Vytautas Kregždė

2011  liepA
GRIFS AG perėmė dar apie 160 
kilometrų ilgio „ORLEN Lietuva“ 
magistralinio vamzdyno 
ruožą.

2010 lApkritis
Greitojo reagavimo grupės – 
GRG išleidimas Širvintose 
tapo plėtros regionuose  
startu. 

2011 BAlAndis
GRG ekipažai  jau ir Biržuose.

2011 kovAs
GRG ekipažai – Rokiškyje.
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KARJERA „Grifs AG“
 Augant organizacijai, auga ir jos darbuo-

tojai. GRIFS AG dirba daug entuziastingų 
žmonių, siekiančių tobulėti ir išnaudoti visas 
galimybes – ir tai žinoti yra nuostabu.

         vidas Bižys: „GRIFS AG – regiono ly-
derė, kokybe ir geru vardu nenusileidžian-
ti nė vienai saugos tarnybai.“

 Rokiškio regiono objektų vadovas Vidas 
Bižys yra GRIFS AG projekto darbuotojams 
„Talentų paieška – I etapas“ nugalėtojas. Vidas 
– tikra sėkmės istorija ir gyvas pavyzdys to, ką 
galima pasiekti turint stiprų norą ir tikslą.

 – Vidai, pradėkime nuo pradžių. Kada 
prisijungei prie GRIFS AG kolektyvo?

 – Į „Grifsus“ dirbti apsaugos darbuotoju 
atėjau šių metų sausio pirmąją dieną.  

 – O kaip prasidėjo tavo kelias projekte 
„Talentų paieška“?

 – Aš neturėjau tikslo dalyvauti šiame pro-
jekte, turėjau visai kitą tikslą, tačiau paaiškėjo, 
kad jame dalyvauju (juokiasi). 

 Pastebėjau, kad Rokiškyje yra reali gali-
mybė GRIFS AG teikti techninės apsaugos 
paslaugas. Tuomet mieste šias paslaugas tei-
kė „Vytis“ ir dar viena saugos tarnyba. Mačiau 
ir žinojau, kad įmonė ten turės veiklos ir pers-
pektyvų, todėl susisiekiau su Viktoru Luka-
šovu ir viską jam išdėsčiau. Maždaug vasario 
pradžioje su manimi susisiekė ir administraci-
jos darbuotojai, klausė „kas ir kaip?“, tuomet 
susitikome centriniame biure, apsitarėme ir  
manęs paklausė, ar nenorėčiau užrimti reaga-
vimo veiklos organizavimu bei objektų paieš-
ka Rokiškyje. Aš, žinoma, sutikau.

 – Kaip tau sekasi dabar?
 – Rezultatai šiai dienai yra geri, tikiu, kad 

jie bus dar geresni. GRIFS AG – regiono lyde-
rė, kokybe ir geru vardu nenusileidžianti nė 
vienai saugos tarnybai.

 – Kokie tavo ateities planai?
 – Pirmiausia, išlaikyti nepriekaištingą pas-

laugų kokybę. Ir žinoma, plėstis, nes tai yra 
taip pat gyvybiškai svarbu, kaip ir gera repu-
tacija. Šios savybės yra įmonės koziris.

         vytautas januškevičius: „Per ke-
letą veiklos metų mes tapome lyderiais 
šiame krašte.“

 Trakų objektų vadovo Vytauto Januškevi-
čiaus dėka GRIFS AG yra daugiausia objektų 
Trakų krašte sauganti apsaugos bendrovė.

 – Vytautai, kada pradėjai dirbti GRIFS AG?
 – Į bendrovę atėjau 2009 metais. Nuo tada 

ir dirbu Trakų regiono objektų vadovu.
 – Šiais metais esi išrinktas GRIFS AG ta-

lentu. Ar gali plačiau apie tai papasakoti?
 – Pagrindinis tikslas buvo ir yra – GRIFS 

AG paslaugų plėtra Trakuose. Per keletą vei-
klos metų mes tapome lyderiais šiame krašte. 
Žinoma, malonu gauti ir įvertinimą, noriu pa-
brėžti, kad įvertinti yra ir visi Trakuose dirban-
tys darbuotojai. 

 – Kokie gi yra tie veiksniai, įtakojantys 
sėkmingą veiklą?

 – Paslaugų kokybė yra pagrindinis veiks-
nys, didelės įtakos plėtrai turi rekomenda-
cijos. Labai svarbi yra ir darniai dirbanti dar-
buotojų komanda. Manau, kad tai yra netgi 
neatsiejama. Štai esami klientai, GRIFS AG 
vertina dėl paslaugų kokybės. Nuomonę apie 
kokybiškumą jie paprastai susiformuoja ma-
tydami mūsų darbuotojų veiksmus, o tada ir 
rekomenduoja savo draugams ir kaimynams, 
t. y. būsimiems mūsų klientams. 

 – Kokie tavo ateities planai?
 – Judėti į priekį, juk negali sustoti! Ateity-

je siekiame dar aktyviau bendradarbiauti su 
tikrai stambiais Trakų objektais, jiems teikti 
kelių tipų, t. y. visą kompleksą apsaugos pas-
laugų.

       neringa karalienė: „Dabartinė veikla 
man tikrai yra įdomi ir nepažinta.“

 – Neringa, kada prisijungei prie GRIFS 
AG kolektyvo? Kaip klostėsi tavo profesinė 
veikla?

 – GRIFS AG pradėjau dirbti nuo 2007 metų 
lapkričio mėnesio ir iki 2011 metų vidurio dir-
bau Vilniaus regiono pardavimo vadybininke. 
Šių metų gegužės mėnesį tapau techninės 
apsaugos produkto vadove.

 – Kaip vertini dabartines pareigas?
 – Jeigu sakyčiau, kad šis darbas yra įdo-

mesnis, aktyvesnis ir įvairesnis, tai tikrai 
nereikštų, kad ankstesnės pareigos tokios 
nebuvo. Praėjus tam tikram laikotarpiui už-
duotys tampa jau pažįstamos ir monotoniš-
kos, tuomet atsiranda poreikis tobulėti. Da-
bartinė veikla man tikrai yra įdomi ir vis dar 
nepažinta. 

 – Kaip manai, kas tavęs laukia ateityje?
 – Augimas ir nauja patirtis, ypač dabar – 

tokios sparčios įmonės plėtros metu.  

       loreta Bačiš: „...pajutau, kad atėjo 
laikas kažką savo veikloje keisti“.

 – Loreta, kada pradėjai dirbti GRIFS AG?
 – Atėjau 2006 metais. GRIFS AG penkerius 

metus dirbau centrinio stebėjimo pulto ope-
ratore, o šių metų rugsėjo mėnesį pradėjau 
dirbti visai kitose, apskaitininkės pareigose.

 – Pastaroji pozicija yra visai kitos srities. 
Kuo apskaitininkės darbas tave sudomino?

 – Tiesiog pajutau, kad atėjo laikas kažką 
savo veikloje keisti. Kai gavau šį pasiūlymą, 

beveik nedvejojau – labai norėjau išbandyti 
save šiose pareigose, tikėjau, kad pavyks. Be 
to, palaikė ir mintis, jog šią įmonę ir kolektyvą 
jau pažįstu, beliko susipažinti su naujomis už-
duotimis.

 – Kaip vertini šį darbą?
 – Pradėjau dirbti apskaitininke tokiu 

metu, kai, dėl sparčios plėtros, darbai darbus 
veja. Labai vertinu šią, kupiną atradimų ir pa-
siekimų, patirtį.

          valdas ribokas: „...nėra kaip pa-
lyginti – abi pareigybės, apsaugos dar-
buotojo ir techniko, yra visiškai skirtingų 
sričių“.

 Šiuo metu GRIFS AG apsaugos sistemų 
departamente techninio aptarnavimo ir prie-
žiūros techniku dirbantis Valdas Ribokas iki 
tol penkerius metus buvo fizinės apsaugos 
darbuotoju.

 – Valdai, kada atėjai į GRIFS AG? Kaip 
klostėsi tavo profesinė veikla bendrovėje?

 – Į šią įmonę atėjau dirbti kandidatu į ap-
saugos darbuotojus dar 2006 metų pradžio-
je. Maždaug po metų tapau apsaugos dar-
buotoju. Dar po metų – jau ir vyriausiuoju 
apsaugos darbuotoju, kuriuo dirbau iki šių 
metų birželio.

 – O tuomet? Kodėl pretendavai, būtent, į 
techniko pareigas?

 – Šių metų birželio mėnesį pradėjau dirb-
ti GRIFS AG apsaugos sistemų departamente. 
Apskritai, aplinkybės taip jau susiklostė, kad 
iš pradžių siekiau ne techniko, o visai kitų 
pareigų, mat sužinojau, kad įmonė ieško ir 
klientų aptarnavimo vadybininko. Aš nusiun-
čiau savo gyvenimo aprašymą pretenduoti 
į šias pareigas. Deja, man nepavyko, tačiau 
personalo darbuotoja, perskaičiusi mano gy-
venimo aprašymą, žinojo, kad turiu inžinerinį 
išsilavinimą, todėl pasiūlė laisvą poziciją ap-
saugos sistemų departamente.

 – Kaip vertini naująsias pareigas?
 – Džiaugiuosi dirbdamas pagal specialy-

bę, na, gal teisingiau būtų sakyti – pagal labai 
giminingą specialybę, mat mokiausi metalo 
apdirbimo inžinerijos.  Apskritai, man sunku 
vertinti, nes nėra kaip palyginti – abi parei-
gybės, apsaugos darbuotojo ir techniko, yra 
visiškai skirtingų sričių.  

 – Ar turi ateities planų, susijusių su šio-
mis pareigomis?

 – Vis dažniau pamąstau apie tai, kad norė-
čiau toliau studijuoti – siekti bakalauro laips-
nio. Tiesiogiai su GRIFS AG siejami planai yra 
labai aiškūs – įnešti ir savo indėlį į įmonės plė-
trą, o tuo pačiu tobulėti, dar daugiau pasiekti. 
Aš jau žinau, kad tai yra įmanoma ir to sieksiu.

        ignas misiukas: „... tokia proga ir 
sąlygos, ypač tik baigus studijuoti, pasi-
taiko retai“.

 Į apsaugos sistemų departamentą atėjęs 
atlikti praktikos Ignas Misiukas per metus 

įveikė tris pareigų pakopas ir tapo projektų 
vadovu.

 – Ignai, kaip ir kada atėjai į GRIFS AG?
 – 2010 metų kovo mėnesį. Mokyda-

masis paskutiniame kurse turėjau atlikti 
praktiką. Į GRIFS AG nusiunčiau savo CV ir 
buvau pakviestas. Pasibaigus praktikai at-
sirado galimybė įsidarbinti šioje įmonėje 
montuotoju.

 – Per metus trimis pakopomis į viršų. 
Tavo profesinė veikla vystėsi labai jau dina-
miškai.

 – Turiu pripažinti, kad tokia proga ir są-
lygos, ypač tik baigus studijuoti, pasitaiko 
retai. Tokiu greičiu karjera vystėsi man ir 
dar dviem mano bendramoksliams visame 
kurse. Montuotoju teišdirbau tris mėnesius. 
Tuomet taip jau susidėliojo aplinkybės, kad 
tapau inžinieriumi, kuriuo dirbau apie devy-
nis mėnesius.

 – O vėliau – ir projektų vadovu?
 – Taip. Tuo metu jau buvo įsibėgėjusi 

GRIFS AG plėtra, trūko pajėgumų ir mūsų de-
partamente, todėl man pasiūlė tapti antruoju 
projektų vadovu.

 – Kaip vertini dabartines pareigas?
 – Projektų vadovams darbo ir įtampos ne-

trūksta. Lyginant jau nueitą kelią galiu drąsiai 
atsakyti, kad būti projektų vadovu yra daug 
daugiau ir sudėtingiau. Ir tai natūralu – visų 
pirma, tenka daug daugiau atsakomybės. Ir 
ne tik už savo, bet ir už visos savo komandos 
darbą. Einant šias pareigas vien žinių, susiju-
sių su diegiamomis sistemomis, nepakanka. 
Čia tenka nuolat susidurti su administravimu, 
konsultavimu, montuotojų darbo organizavi-
mu, įvairių sprendimų paieškomis ir pan. 

 Tai puiki patirtis – per visą šį laikotarpį, 
kuomet dirbu GRIFS AG, aš sužinojau daug 
daugiau, nei trejus metus mokydamasis ko-
legijoje.

 – Ar turi planų ateičiai?
 – Labai vertinu palaipsniui įgyjamą patir-

tį. Mano tikslas – išlaikyti tai, kas jau pasiekta, 
nes kilimas buvo tikrai staigus. Siekiu tapti 
savo srities specialistu, nes žinau, kad augti ir 
tobulėti tikrai yra kur.

 Andrius Grigonis: „Dabar ir atei-
tyje svarbiausia – nesustoti.“

 Atėjęs į GRIFS AG centrinio stebėjimo 
pulto operatoriaus poziciją Andrius Grigonis 
aktyviai siūlė sprendimus tobulinti stebėjimo 
pulto veiklą.

 – Andriau, kada atėjai į GRIFS AG?
 – GRIFS AG dirbu nuo 2010 metų vasaros. 

Kadangi centrinio pulto operatoriumi esu dir-
bęs kitoje saugos tarnyboje, siekiau sukauptą 
patirtį ir žinias išnaudoti šioje bendrovėje.

 – Kaip klostėsi tavo profesinė veikla 
GRIFS AG?

 – Po metų, 2011-aisias, plečiantis kom-
panijai didėjo ir darbo krūvis – teko atskirti 
administracinę pulto veiklą nuo techninės 
dalies. Štai tada tapau pulto techninės dalies 
inžinieriumi.

 – Ar turi planų ateičiai?
 – Dabar ir ateityje svarbiausia – nesustoti. 

Šiuo metu studijuoju inžinerinę informati-
ką, įgytas žinias planuoju pritaikyti centrinio 
stebėjimo pulto veikloje. Planų ir minčių atsi-
randa nuolat, ypač pastaruoju metu, tereikia 
juos susidėlioti pagal svarbą ir galimybes, o 
tuomet – pirmyn! 
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             Žvarbstant rudens dienoms 
kviečiame pasišildyti saulėtomis 
akimirkomis iš aštuntojo Grifs AG 
gimtadienio sąskrydžio, vykusio 
liepos 30 dieną.

Saugesnė mokslo 
metų pradžia!

Minėdama naujus mokslo metus GRIFS AG 
jau antri metai iš eilės surengė socialinę akciją 
„Saugesnė mokslo metų pradžia!“ Skirtingai nei 
praeitais, šiais metais GRIFS AG iniciatyvą rengė 
ne tik Vilniaus, bet ir Mažeikių bei Telšių moky-
kloms. Rugsėjo ir spalio mėnesiais vykusią inici-
atyvą padėjo surengti šių miestų savivaldybės 
švietimo skyriai  ir policijos komisariatai.

Akcijoje dalyvaujančių mokyklų darbuotojai 
galėjo skambinti į GRIFS AG centrinį stebėjimo 
pultą ir pranešti apie mokykloje rengiamą ar 
daromą nusikalstamą veiką, viešosios tvarkos 
pažeidimą, nepageidaujamus asmenis, kitus 
veiksmus, keliančius grėsmę moksleivių ir mo-
kytojų saugumui. Gavę tokius pranešimus sau-
gos tarnybos centrinio stebėjimo pulto opera-
toriai nedelsiant siuntė greitojo reagavimo gru-
pės (GRG) ekipažą, kuris atvykęs teikė reikiamą 
pagalbą, padėjo atstatyti bei palaikyti viešąją 
tvarką mokyklos teritorijoje.

Šioje socialinėje iniciatyvoje pageidavo da-
lyvauti 49 iš daugiau nei šimto dvidešimties 
Vilniaus miesto mokyklų, gimnazijų ir licėjų, 9 
iš 15 Telšių miesto mokyklų ir 11 iš 13 Mažeikių 
miesto mokyklų.

Aktyviausioms Mažeikių ir Telšių mokyklų 
klasėms, panorusioms susipažinti su saugos 

tarnybos veikla ir vykstančia akcija buvo su-
rengtos nedidelės paskaitėlės, išdalinti GRIFS 
AG suvenyrai.

Per visą akcijos laikotarpį GRG ekipažo pa-
galbos teprireikė keturioms šalies mokykloms. 

Vėlų vakarą į GRIFS AG centrinį stebėjimo 
pultą paskambino Mažeikiuose esančios mo-
kyklos atstovė ir pranešė, kad dingo vienas šios 
specialiosios mokyklos auklėtinis. Atstovė įtarė, 
kad jis gali būti neblaivus. Atvykus į mokyklos 
teritoriją GRG ekipažui dingęs auklėtinis greitai 
atsirado ir buvo sėkmingai pristatytas į moky-
mo įstaigą.

Į vienos Vilniuje esančios mokyklos terito-
riją GRG ekipažui teko vykti apie trečią valan-
dą nakties, gavus pranešimą apie siautėjantį 
girtą pilietį. Dėl šio incidento buvo iškviesta ir 
policija. Dar kelios Vilniaus vidurinės mokyklos 
paprašė pagalbos sutramdyti agresyvius paša-
linius asmenis.  
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Premijų dydžiai už kiekvieną paslaugą 

Techninė apsauga Premija, Lt

Be montavimo Su montavimu

Buto ir namo techninė apsauga 50 70

Komercinių patalpų techninė apsauga 70 100

Tik montavimas Premija, Lt

Buto ir namo montavimas (be TA) 20*

Komercinių patalpų montavimas (be TA) 30*

Fizinė apsauga
Premija, Lt

100
* Iki 2 000,00 Lt, nuo 2 000,00 Lt – po 2 proc. už objektą („į rankas“). 

pardavimų ir rinkodaros 
departamentas
Tel. +370 5 244 9665
El. p. komercija@grifsag.lt
personalo ir administracijos 
departamentas
Tel.+370 5 244 5755
Apsaugos sistemų departamentas
Tel. +370 5 270 6514
El. p.apsaugossistemos@grifsag.lt

kauno regionas
Tel. +370 37 26 55 50
Mob. +370 616 36 092
klaipėdos regionas
Mob. +370 618 08 003
Šiaulių regionas
Mob. +370 618 72 708
Alytaus, marijampolės regionai
Mob. +370 618 07 752

mažeikiai
Tel. +370 443 35 158
Mob. +370 686 51 289
telšiai
Tel. /faksas +370 444 51 302
Mob. +370 652 52 009
trakai
Mob. +370 682 01 021
prienai, Birštonas
Mob. +370 687 94 288 

rokiškis
Mob. +370 678 04 696
plungė, skuodas
Mob. +370 616 95 612
joniškis
Mob. +370 687 79 590
varėna
Mob. +370 659 75 907
Širvintos
Mob. +370 686 14 909

Geriausieji liepos–rugpjūčio mėnesių darbuotojai
Antanas Dzidzinavičius, Valentas Lemežis, 
Neringa Plentaitė-Kuzmauskienė.

sveikiname
vArdAs, pAvArdė AmžiUs

Andrius Norkus 20
Tomas Tumasonis 20
Tomas Aglinskas 20
Jaunius Vazgys 20
Darjuš Tankeliun 20
Giedrius Melenis 20
Žilvinas Solovjovas 20
Tomas Tiukša 25
Tadas Dambrauskas 25
Ignas Semėnas 25
Ramūnas Žvikevičius 25
Paulius Galginas 25
Aurelijus Urniežius 25
Marius Baužys 25
Olegas Grafovas 25
Vidmantas Žilys 25
Konstantin Trimailov 30
Roman Rumiancev 30
Vitalijus Tichonovas 30

jubiliejų švenčia (liepa–rugsėjis)
vArdAs, pAvArdė AmžiUs

Gitana Plaušinaitienė 35
Kristina Žiogaitė 35
Remigijus Sinkevičius 40
Irmantas Masaitis 40
Andrius Ružauskas 40
Darius Stanevičius 40
Linas Semėnas 40
Alvydas Raustys 40
Svajūnas Buivydas 40
Andrejus Mackonis 40
Olegas Zakroiščikovas 45
Rima Ardinskienė 45
Dalius Kečioris 45
Arvydas Toleikis 50
Stasys Juozas Stabingis 50
Mindaugas Čibiras 50
Rolandas Stašelis 50
Romanas Šopa 55
Jonas Eimutis Soraka 60

 Gandrai aplankė:
MARTYNą ARMALĮ – liepos 7 d. gimė sūnus Benas.
INGą AUKŠTINAITIENę – liepos 12 d. gimė sūnus Dovydas.
OLEGą STOLBUNą – rugpjūčio 17 d. gimė duktė Siuzana.

   PROJEKTAS „tAlentų pAieŠkA“ – TęSIASI!
Liepos mėnesį vykusio GRIFS AG gimtadienio sąskrydžio metu buvo paskelbta projekto 
„Talentų paieška“ pirmojo etapo pabaiga ir antrojo etapo pradžia.
Norime kartu pasidžiaugti tokiu aktyviu jūsų dalyvavimu ir puikiais rezultatais! Nuo š. m.  
sausio iki liepos mėnesio iš darbuotojų sulaukėme 72 užklausų dėl įvairių paslaugų, iš kurių 
pasirašytos 28 sutartys, sumokėtos 28 premijos ir... 

ATRASTI DU „GRIFS AG“ TALENTAI!
 DRąSIAU – dalyvauk antrajame projekto „talentų paieška“ etape – išbandyk jėgas parda-
vimų srityje ir atmink, kad kiekvienas atvestas klientas – premija tau!

premija (arba premijų suma, jeigu pasirašoma daugiau nei viena sutartis) išmokama kartu su dar-
bo užmokesčiu (kiekvieno mėnesio 10–15 dienomis).

UAB „Grifs AG“
Ukmergės g. 223, vilnius

Tel. +370 5 244 5755
Faks. +370 5 244 9913
El. p. info@grifsag.lt

Šių metų spalio 23 dieną Barysių 
aerodrome, Joniškio rajone, vyko 
BMW fanų organizuojamas auto 
slalomo 4 – asis etapas. 
Jame Grifs AG Vyr. apsaugos 
darbuotoja viktorija Urmonaitė 
užėmė II vietą!

 Plėtra Lietuvos miestuose yra neatsiejama nuo bendrovės veiklos pristatymo miesto 
gyventojams ir verslo atstovams. Nuo šių metų birželio GRIFS AG stengėsi kuo aktyviau 
dalyvauti įvairių miestų šventėse, būti visuomeniška, tapti artimesne jų gyventojams. 

fotoreportAžAs

dėmesio! 

Birželio mėnesį 

•	 Dalyvavome Birštono kurorto dienose, 
kurių metu buvo vykdoma aktyvi 
reklamos priemonių sklaida, 
miesto gyventojams ir sve-
čiams buvo pristatyta saugos 
tarnyba  GRIFS AG. Už daly-
vavimą renginyje bendrovė 
gavo padėkos raštą iš Kauno 
policijos viršininko 
Algirdo Kaminsko.

•	 Dalyvavome Trakų 
miesto šventėje 
„Trakų vasara 
2011“, renginio 
metu buvo vyk-
domi aktyvūs re-
klamos priemonių 
platinimo darbai.

Rugpjūčio mėnesį
•	 Dalyvavome Biržų miesto 

šventėje, renginio metu 
buvo pristatyta saugos 
tarnyba GRIFS AG, platina-
mos reklamos priemonės. 
Už dalyvavimą renginyje 
bendrovė gavo padėką iš 
Biržų savivaldybės merės 
Irutės Virzienės.

Rugsėjo mėnesį
•	 Dalyvavome Rokiškio miesto Rugsėjo 1-osios ren-

ginyje, kurio metu mokiniams dalinome GRIFS AG 
atšvaitus.

•	 Dalyvavome Varėnos miesto renginyje 
„Grybų šventė 2011“. Renginio metu 
miesto gyventojams, o taip pat ir šven-
tės svečiams iš visos Lietuvos buvo 
pristatyta saugos tarnyba GRIFS AG. 

Renginį saugoję GRIFS AG darbuotojai mažiesiems 
dalyviams dalino bendrovės atšvaitus. Už dalyvavi-
mą renginyje Varėnos savivaldybės meras Elvinas 
Jankevičius įteikė bendrovei padėką.  


