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ABBI klasteris – vizija 

  

 
Stiprus gaiviųjų ir alkoholinių gėrimų pramonės susivienijimas, 

jungiantis tiek gėrimų gamintojus ir jų tiesioginius partnerius 

 

Orientuotas į tarptautinį verslą ir eksporto vystymą 

 

Skatina mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, pažangą 

 

Socialiai atsakingas 

 

 

 

 

 



Gėrimų pramonės klasteris – stipri gaiviųjų ir alkoholinių gėrimų 

pramonės organizacija, jungianti tiek gėrimų gamintojus ir jų tiesioginius 

partnerius 

  

 

Klasteris vienija: 

 

Gėrimų gamintojus ir distributorius (pvz. Birštono mineraliniai vandenys, 

Stumbras, Italiana LT, Boslita, Mineraliniai vandenys ir kt.) 

Svarbiausius tiekėjus (buteliai, etiketės, įranga, pakuočių tvarkymas ir 

pan. – Warta Glass Panevėžys, Tromina, EKO taškas ir kt.) 

Mokslo institucijas (Kauno Technologijos Universitetas) 

 

Kviečiame prisijungti naujus partnerius – Lietuvos ir užsienio įmones, 

mokslo įstaigas, savivaldybes ir kitus subjektus, susijusius su gėrimų 

pramone  

 

Klasterio koordinatorius – asociacija ABBI (Alliance of Baltic Beverage 

Industry 

 



Gėrimų pramonės klasteris – orientuotas į tarptautinį verslą 

ir eksporto vystymą 

  
 

Siekdamas suvienyti Lietuvos rinkoje tarpusavyje 

konkuruojančias įmones, klasteris orientuojasi į eksporto 

skatinimą  

 

Konsoliduodamas pirkimų kiekius klasteris ieškos stambių tiekėjų 

užsienyje 

 

 



Gėrimų pramonės klasteris – skatina mokslinius tyrimus, 

technologinę plėtrą, pažangą 

  
 

Laikydamasis principo, kad inovacijos – tai vienas iš pagrindinių 

pramonės variklių, klasteris skatina verslo ir mokslo 

bendradarbiavimą, padeda įmonėms susiorientuoti įvairiose 

mokslo programose, atrasti mokslo teikiamas galimybes 

 

 



Gėrimų pramonės klasteris – socialiai atsakinga 

organizacija 

 

  
Skatina ekologišką gamybą (mažai atliekų, kokybiški produktai) 

 

Remia pakuočių atliekų tvarkymą 

 

 

 



Veikla: 

  
 

Įmonių veiklos koordinavimas / kaštų optimizavimas 

 

Mokymai 

 

Eksporto vystymo projektai  

 

Inovacijų ir technologinės plėtros skatinimo projektai 

 

 



Veiklos planas 

  
Įmonių veiklos koordinavimas, kaštų optimizavimas: 

 

 

Mokymai bei konsultacijos skatinant efektyvesnių technologijų ir 

sprendimų, taupančių įmonių kaštus, diegimą  

 

Konsoliduoti pirkimai 

 

 

 



Konsoliduoti pirkimai: 

 
Dyzelinas 

Benzinas 

Stretch plėvelė automatui 

Stretch plėvelė rankiniam naudojimui 

Valymas 

Popierius spausdinimui A4 

Paletės EUR 

Mobilusis ryšys 

Cukrus 

Spiritas 

Kamšteliai PET buteliams 

Kamšteliai stiklo buteliams 

Termo pakuotės plėvelė PET buteliams 

Kartono perdangos 

Kartono filtrai 

PET butelių ruošiniai 

Elektra 

Dujos transportui 

Dėžės gofro kartono 

Dujos šildymui 

Banderolės 

Atliekos/antrinės žaliavos 

Atliekų tvarkymas // pažymos 

Apsauga 

Telekomas 



Veiklos planas 

  
Eksporto vystymo projektai: 

 

 

 

Bendros komercinės/marketingo akcijos 

 

 

Bendri partneriai užsienyje 

 

 

Rinkų tyrimai 

 

  

 

 



Veiklos planas 

  
Eksporto vystymo projektai: 

 

 

Numatomi rinkų tyrimai artimiausiu metu: 

 
Eksporto šalys: Latvija, Estija 

 

Produktai: 

Vanduo ir gaivieji gėrimai, sultys 

Alus 

Putojantis vynas 

Stiprieji gėrimai (degtinė, brendis, trauktinė, viskis, likeris) 

 
Tyrimų turinys: rinkos dalys, tendencijos (AC Nielsen), vartotojų apklausa 

(omnibusas), tyrimas vartotojų fokus grupėse (skonių, išvaizdos 

vertinimas, nuomonės) 

 



Veiklos planas 

  
Inovacijų ir technologinės plėtros skatinimo projektai: 

 

Kelionės į specializuotas technologijų parodas 

 

Pažintiniai renginiai su įvairiais tyrimų centrais ir institutais 

 

Darnios plėtros įgyvendinimo klasterio įmonėse programa 

 

Inicijuojamas ir vystomas Gėrimų tyrimo centro įkūrimo projektas 

 

 



AČIŪ  UŽ  DĖMESĮ 

 

 

 

Kontaktai: 

  

www.abbi.lt 
  


