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APIE MUS
Mes esame vienas iš TDHI International
padalinių. TDHI International savo ruožtu
priklauso DH Group kuri buvo įkurta dar 1989
metais.
Mes dirbame visame CEEMEA regione. TDHI
International koncentruojasi padėti įmonėms
žengti į tarptautinę rinką. Skiriame prioritetą
įsitvirtinimui vietinėje rinkoje. O vėliau
pradedame kalbėti apie plėtros galimybes.
Kai pasaulyje didžioji dalis koncentruojasi į
naujų Startuolių kūrimą. Mes
koncentruojamės į jau egzistuojančius verslus.
O šis projektas yra specialiai skirtas padėti
verslams kurie nukentėjo nuo Covid-19
pandemijos.
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TRUMPAI
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 Konsultuojame veiklos atnaujinimo klausimais per ir po Covid-19 pandemijos;
 Konsultuojame projektų kurie buvo pradėti iki Covid-19 pandemijos atnaujinimo klausimais;
 Konsultuojame verslo plano arba investavimo sutarčių sudarytų prieš Covid-19 pandemiją

klausimais;
 Tarpininkaujame tiekiant pagalbą ir finansavimą įmonių plėtrai Covid-19 pandemijos laikotarpiu.

Žengti į tarptautinę rinką, sukurti ir pagaminti įmonės katalogą, sukurti ir valdyti pardavimų tinklą,
restruktūrizuoti įmonės valdymo struktūrą, sukurti naują produktą, rasti naujus partnerius, sudaryti
sutartis ir t.t. Noras tobulėti, augti ir plėstis reikalauja investicijų.

Dažnai mažos ir vidutinės įmonės neturi atitinkamų resursų. Ir čia yra vieta kur mes galime tai
pakeisti. Jeigu mes tikėsime Jūsų produktu arba Jūsų įmone, arba būsime įsitikinę kad galime Jums
padėti dirbti pelningiau – mes esame tai ko Jūs ieškote. Jums bus suteiktos visos mūsų paslaugas su
galimybe padengti iki 50% konsultavimo kaštų be jokių įsipareigojimų, o likusią sumą sumokėsite
išsimokėtinai per tris metus.

Taip, Jūs perskaitėte teisingai. Mes vienintelė konsultacinė bendrovė pasaulyje kuri gali Jums pateikti
tokį unikalų pasiūlymą.
Parašykite mums ir mes atliksime Jūsų įmonės ir susijusių projektų vertinimą. Tada su Jumis susisieksime
ir pranešime kuo galime Jums padėti.



JĖGA VIENYBĖJE
MES SUSIBŪRĖME DĖL BENDRO TIKSLO – PARAMOS FONDAS
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TARPTAUTINIS PASIŪLYMAS 
MAŽOMS IR VIDUTINĖMS ĮMONĖMS
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TDHI International pasirašė susitarimus su žinomomis įmonėmis, skirtingais
fondais bei fondus valdančiomis įmonėmis, kad galėtų įgyvendinti šitą
unikalų projektą.

Dėl konsultacijų kompensacijų galės kreiptis įmonės kurios buvo įkurtos prieš
2019 12 31.

Įmonė turi pateikti šiuos dokumentus:
 Įmonės prezentaciją apie veiklą ir produktus;
 Situacijos 2020 12 31 aprašą.

Visi užklausimai sulauks mūsų atsakymo.
Atsakymo terminas iki 30 dienų.

Dokumentai turi būti siunčiami šiems adresatams:
info@tdhi-international.com and CC mackelis@tdhi-international.com

mailto:info@tdhi-international.com
mailto:mackelis@tdhi-international.com


UNIKALUS PASIŪLYMAS
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KĄ GALIME FINANSUOTI GREITAI IR PATOGIAI

1. Įmonių veiklos atnaujinimo klausimais Covid-19 pandemijos
laikotarpiu konsultacijas;

2. Įmonių veiklos atnaujinimo klausimais pasibaigus Covid-19
pandemijai konsultacijas;

3. Projektų kurie buvo pradėti prieš Covid-19 pandemiją atnaujinimo
konsultacijas;

4. CEEMEA regione įsteigtų įmonių verslo plano atnaujinimo
konsultacijas;

5. Investicinio memorandumo sudaryto iki Covid-19 pandemijos
atnaujinimo konsultacijos;

6. Pagalbą įmonėms tarptautinėse rinkose Covid-19 pandemijos
laikotarpiu;

7. Korporatyvinių ir pramoninių projektų sudarytų iki 2020 12 31
atnaujinimą;

8. Rinkos tyrimus įmonėms registruotoms CEEMEA regione;

9. Rinkos tyrimus ir stretegijos vystymą įmonėms;

10. Tolimesnį tyrimų vystymą pramoniniams produktams sukurtiems prieš
2020 12 31;

11. Produkto sukurto iki 2020 12 31 (arba bent įregistruoto ‚prototipo‘)
dizaino tyrimus ir vystymą;

12. Komercinio tinklo sukūrimą įmonėms registruotoms CEEMEA regione.

a. Potencialus klientas atsiunčia reikalingus dokumentus;

b. Per 30 dienų mes paruošiame ir atsiunčiame pirminį
vertinimą bei pasiūlymą;

c. Gavus raštišką patvirtinimą, kad pasiūlymas domina
klientą, mes perduosime užklausą ‚paramos fondui‘ kad
jis įvertintų kokio dydžio sumą gali subsidijuoti;

d. Gavus atsakymą iš paramos fondo mes atsiųsime
supaprastintą sutartį potencialiam klientui;

e. Pasitvirtinus sąlygas ir pasirašius sutartį bus pradėtas
bendradarbiavimas.



SPECIALUS PASIŪLYMAS
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SANTYKIAI SU 
„PARAMOS FONDU“

KODĖL ŠIS PASIŪLYMAS 
TOKS VILIOJANTIS?

1. Mes galėsime pateikti paraišką paramos fondui tik
padengti paslaugos išvardintoms septintame puslapyje.

2. Mes galime pateitki paraišką ir gauti iki 50%
kompensaciją įvardintoms paslaugoms sutartyje.

3. Mes privalome pateikti paramos fondui pusmetines
ataskaitas apie nuveiktus darbus. Klientas taip pat
gauna identišką raportą.
Paramos fondas turi teisę nutraukti finansavimą TDHI
International. Nepriklausomai nuo to, mes ir toliau
teiksime sutartyje įvardintas paslaugas. Kol bus teikiamos
paslaugos klientas tūrės mokėti fiksuotą mėnesinį
mokestį.

a. Mes galime gauti paramą iki 50% skirtą finansuoti Jūsų
perkamoms paslaugoms.

b. Likusią sumos dalį Jūs galėsite sumokėti per 36-ias
vienodas mėnesines įmokas.

c. Nereikia jokių garantijų iš Jūsų pusės.

d. Supaprastinta sutartis.

e. Galimybė nutraukti sutartį po pirmo semestro.
a. Sutartį Jūs galite nutraukti bet kurį ketvirtį pateikę savo prašymą

raštiškai. Nereikia įvardinti nutraukimo priežasčių. Mes dirbame
tik su klientais kur tikime galintys pasiekti norimų rezultatų. Tuo
pačiu, mes pasiliekame teisę nutraukti sutartį iš savo pusės
matydami, kad klientas nevykdo mūsų rekomendacijų ir mes
negalime atlikti savo darbo tinkamai. Mūsų tikslas padėti klientui
pasiekti norimus rezultatus ir gauti už tai atlygį.



UNIKALUS PASIŪLYMAS
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BENDRADARBIAVIMO PRIVALUMAI

• Klientai kurie pasinaudos šiuo pasiūlymu galės įsigyti prekių skirtų kovojant
su Covid-19 virusu su 5% nuolaida iš TDHI Medical and Health padalinio.
TDHI International taip pat gali padėti įsigyti kitus produktus/įrenginius
kurie yra perkami dėl Covid-19 viruso.

JŪSŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

• 36-i fiksuoti mėnesiniai mokėjimai.

• Sėkmės mokestis nuo pasiektos naujos įmonės 
apyvartos. Jeigu tai yra įvardinta sutartyje. 

• Bonusai už pasiektus ir viršytus tikslus. Jeigu tai yra 
įvardinta sutartyje. 



FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
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Ar mano įsipareigojimai yra tik fiksuoti mėnesiniai mokėjimai?
TAIP. Pirmas mėnesinis mokėjimas turi būti atliktas per pirmas
penkias dienas pasirašius supaprastintą sutartį. Tuo atveju jeigu bus
susitarta dėl sėkmės mokesčių, mokėjimai turės būti atlikti per
penkias dienas nuo tos datos kai klientas gaus papildomas pajamas už
kurias turi būti mokamas sėkmės mokestis.

Ar reikės grąžinti subsidijuojamą sumą?
NE. Jokių subsidijų nereikės grąžinti. Mes turime prieigą prie
paramos fondo, kad padėtume Jums atkuriant verslą. Didžiausias
privalumas yra tai, kad Jūs gausite paslaugas, už kurias kiti moka iki
50% daugiau.

Jeigu mes pasirašysime sutartį kurios tikra vertė yra 18 000 eurų, ar tai
reiškia, kad aš tūrėsiu sumokėti 9 000 eurų mokant po 250 eurų 36
mėnesius?

TAIP. Komercinio pasiūlymo vertei esant 18 000 eurų. Jūs
pasirašysite sutartį kurios vertė bus tik 9 000 eurų. Mes Jums
pateiksime supaprastiną sutartį pasirašymui, kad galėtume kuo
greičiau pradėti darbus išvengdami teisinių atidėliojimų.

Ar bus papildomų finansinių įsipareigojimų?
Sėkmės mokestis ir kiti bonusai jeigu jie bus įtraukti į sutartį.
Pasiūlyme kurį Jūs gausite bus įvardinta ką mes galime padaryti ir
kiek tai kainuoja. Bei įvardintos papildomos mūsų siūlomos sąlygos.

Ar galiu nutraukti sutartį anksčiau laiko ir kaip tai padaryti?
Jūs galite nutraukti sutartį bet kurį naują ketvirtį. Prašymą turi pateikti
įmonės vadovas. Tačiau mes esame įsitikinę kad to neprireiks daryti.
Mes kruopščiai atsirenkame savo klientus ir dirbame tik su tais su
kuriais galime uždirbti kartu. Mūsų tolimesnis tikslas visada yra
sėkmės mokesčiai ir bonusai už įvykdytus įsipareigojimus.

Kaip galiu dalyvauti šioje programoje?
Sekite informaciją nurodytą šeštame puslapyje. Jums reikės atsiųsti
du dokumentus. Tačiau, kuo daugiau informacijos ir detalių
pateiksite, tuo geriau mes galėsime įsigilinti į dabartinę Jūsų situaciją
ir pateikti konkretesnį pasiūlymą. Mūsų padalinys esant reikalui
užduos papildomus klausimus ir padės Jums pateikti visą reikalingą
informaciją. Mes TDHI International visada atsirenkame su kuo
norime ir galime dirbti. Ir renkamės tik tas įmones su kuriomis galime
pasiekti gerų rezultatų. Negaišinam nei Jūsų nei savo laiko. Mūsų
orientacija yra į sėkmės mokesčius ir bonusus už pasiektus rezultatus.

Ar TDHI International dirba nuotoliniu būdu?
Taip, istoriškai dirbame tik nuotoliniu būdu. Tačiau esant reikalui,
tikrai rasime patogiausią būdą, kad galėtumėte pabendrauti su
Generaliniu direktoriumi arba Generaliniu projektų vadovu. Dirbdami
nuotoliniu būdu mes galima išlaikyti savo kainas žemame lygyje ir
pateikti konkurencingus pasiūlymus. Mes norime dalyvauti rinkose o
ne sėdėti ofiso susirinkimuose.

Ar mes gausime ataskaitas apie Jūsų nuveiktą darbą?
Kas pusę metų, mes turime pateikti ataskaitas DH Group. Jūs taip pat
būsite tarp laiško adresatų. Taip pat, viso laikotarpio metu mes
nuolatos palaikysime ryšį su Jumis, bei informuosime dėl ko dirbame
su Jumis ir kodėl pasirinkome Jus kaip klientus. Eigoje mums reikės
informacijos, sutarčių, pasiūlymų, kainų ir t.t. kad galėtume
nuodugniai atlikti savo darbą bei esant reikalui koreguoti veiksmus.
Jums bus priskirta nuotolinė komanda kuri dirbs Jūsų rinkoje. Mums
svarbu sukurti tarpusavio ryšį . Mes norime, kad mūsų partnerystė
truktu ilgiau negu 36 mėnesius.

Kas sprendžia dėl sėkmės mokesčio dydžio?
Išanalizavus Jūsų pateiktą medžiagą, įvertinus įmonės duomenis,
produktus bei siūlomas paslaugas, mes Jums pateiskime pasiūlymą.
Pasiūlyme bus įvardint laikai, kaštai ir metodai rezultatams pasiekti.
Tuo pačiu įvardinsime savo nuožiūra sąžiningą sėkmės mokesčio
dydį. Vėliau kartu aptarsime ar abi pusės su tuo sutinka.

Kokie yra bonusai?
Pasiekus norimus tikslus kurie iš anksto bus suderinti tarpusavyje.
Bonusai bus papildomas instrumentas skirtas atsiskaityti už pasiektus
ir viršytus rezultatus.

Ar galime sutarti, kad sėkmės
mokesčius mokėsime tik nuo parduotų
prekių / suteiktų paslaugų Jūsų
pristatytiems klientams?

TAIP. Klientams iš pramonės,
bei grafikos dizaino sektorių yra
tokia galimybė tartis dėl
vienkartinių sėkmės mokesčių.

Jeigu aš noriu praplėsti savo
komercinį tinklą ar galiu pasinaudoti
šia programa?

TAIP. Atsiųskite reikalingus
dokumentus, bei įvardinkite tai
ko Jūs siekiate šiame projekte.
Mes būtinai Jums atsakysime
kuo galime padėti.

Jeigu neturime pinigų ar galime  
dalyvauti projekte ir atsiskaityti 
komisiniais?

Iš principo ne. Tačiau mes Jums
rekomenduojame vis tiek
atsiųsti reikalingus dokumentus.
Gal po vertinimo galėsime ir
Jus įtraukti į projektą, bei
pateikti abiem pusėms priimtiną
variantą bendradarbiavimui.



Mes esame 
inovatoriai; mes 

niekada 
nesustojame; mes 

kuriame vertę savo 
klientams, o ne 

didiname jų išlaidas.
Nedelskite. Atsiųskite 

reikalingus 
dokumentus su 

aprašymu ką Jūs 
norite pasiekti su 

savo įmone.
O mes iš savo pusės 

padarysime viską, 
kad tai virstu 

realybe.
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DĖKOJAME UŽ DĖMESĮ
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Gediminas Mackelis 
Generalinis projektų 

vadovas
Lietuvių, Anglų, Rusų ir Lenkų kalbos

www.tdhi-international.com

mackelis@tdhi-international.com

+37 06 462 2355 

http://www.tdhi-international.com/
mailto:generalmanager@tdhi-international.com
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