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UAB Kamė

• UAB Kamė – 1990 vonios baldus gaminančios UAB Raguvos 
Baldai & Co. dukterinė įmonė įkurta 2013

• 3 gamyklos – 12000 m2 gamybinio ploto

• Virš 160 darbuotojų

• Asortimentas – daugiau nei 750 skirtingų standartinių baldų

• Pristatymas – užsakymai nuo 1 gaminio į Baltijos šalis (LT, LV, EE), 
Skandinaviją (NO, SE, FI), Daniją, Belgiją, Vokietiją, Olandija; 

- konteineriai užsakymai į UK, Jordaniją, Kanadą. Galimybės plėstis

• Apyvarta – 16mln. Euro (2016)



KAME

Gaminių 
asortimentas

Kame – aukštos kokybės 
baldai įvairaus stiliaus ir 

dydžio vonios kambariams

Dušo kabinos – standartinių 
išmatavimų įvairių formų ir stilių  

Natura – Vonios baldai 
iš natūralaus medžio 

fanieruotės

RB bathroom – puikaus 
kokybės ir kainos santykio 

baldai kiekvienam



Įmonių grupės rinkos

ANTRI namai – Suomija, 
Švedija, Norvegija, Danija –

17% 

PIRMI namai – namų rinka 
Lietuvoje (8%)

ir Latvija, Estija – 12%

TRETI namai – UK 57% ir 
Vokietija, Nyderlandai, Belgija, 

Prancūzija– 3%

TOLIMOS eksporto rinkos
– JAV, Kanada, Jordanija –

2%



Skandinavijos rinkų potencialas

2016 Bendras LT eksports
~ 3 milijardai €

Įvairių baldų eksportas 
~ apie 20% (600mln.)

Kamės eksportas
~ 3,5mln. (0,6%)

Vonios baldų rinka 
~ 300 mln. €

Kamės užimama rinka 
Skandinavijoje 

~ 3,5 mln. (1,2%)



Verslo vystymas – pasiruošimas
Pagrindiniai klausimai ir aspektai

• Rinkos analizė - gaminių atitikimas ir paklausumas tikslinėje rinkoje, produkto bei jo marketinginės medžiagos pritaikymas

• Tinkamas būdas įeiti į rinką – pasirinkimas tarp savo verslo padalinio įkūrimo, strateginio partnerio produkcijos distribucijai paieškos, 
bendradarbiavimo su sauja didelių klientų, tiesioginio ryšio su dideliu skaičiumi mažių žaidėjų rinkoje

• Pasirinkti tinkamus partnerius ar ieškoti patiems – Jūsų produktą suprantantis ir Scandinavijos šalių kultūrą bei rinkas išmanantis  partneris 
duos didelį konkurencinį pranašumą kontaktų paieškoje ir didesnį pirmųjų susitikimų bei laiko, per kurį jie surasti santykį. 

• Eksportą skatinančių priemonių paieška ir naudojimą – Investuok Lietuvoje eksporto diagnostika, IL bei Statistikos departamento teikiama 
rinkų analizė, parodos ir verslo misijos, Lietuvos eksportuotojų duombazė, LR eksporto atašė paslaugos, privačios eksporto paslaugas 
teikiančios įmonės

• Auginti eksportą ar kartu plėtoti ir prekinio ženklo žinomumą

• Nusiteikti maratonui Švedijoje – Lietuva –yra mažai pažįstama tiek kultūriškai tiek versle, todėl gali tekti investuoti nemažai laiko, kad kita 
pusė suprastų Jūsų galimybes ir Lietuvos kaip eksportuotojos pranašumus. Kantrybė, ryžtas ir pastovumas – vertinami Švedijoje Norvegijoje 
ir Suomijoje

• ir sprintui Danijoje – lankstumas, prisitaikymas, greitis – arkliukai dirbant to Danijos ir Olandijos rinkomis



Verslo vystymas – ryšių užmezgimas

Marketinginės
medžiagos 
ruošimas

Parodos

Analizė ir 
potencialių 
kontaktų sąrašo 
formavimas

Kontaktavimas 
telefonu, el. paštu, 
paštu su pasirinktais 
potencialiais 
partneriais 

Ilgalaikis 
bendradar
biavimas ir 
verslo 
plėtra

Daugkartiniai vizitai, 
pasiųlymų
koregavimai, derybos

Vizitai

Pavyzdžių 
siuntimas

Aptartų 
pasiūlymų 
suformavimas, 
pateikimas 

1
2

3
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Verslo vystymas - kultūriniai skirtumai
Švedija ir Suomija

• Daug ilgesnis sprendimų priėmimas – vyrauja procedūrų laikymasis, išklausomos visų nuomonės, 
siekiama bendro sutarimo prieš priimant sprendimus

• Pareigoms nėra suteikiama daug dėmesio – svarbu užmegsti ryšį su tiesiogiai atsakingu asmeniu 

• Kam keisti jeigu veikia? – pagrindinis principas 

• Susidraugavus sunku nuvilti – didelė tolerancija

• Dažnai „ ne“ nėra verbalizuotas, jį reikia „išskaityti“ tarp eilučių

• Komunikabilumas – vyrauja atvirumas tiek verslo tiek asmeninių reikalų temomis

• Aukšti moralės standartai – pagarba, tiek verslo tiek tarpusavio santykiuose

• Skandinavijos šalys ir kultūros skirtingos – nemėgsta būti lyginami su norvegais, dažnai juokauja 
suomių tema

Norvegija

• Lepi, tingi „Sukramtytų 
sprendimų“ rinka

• Vidurys tarp konservatyvumo ir 
liberalumo – Švedijos ir 
Nyderlandų kontekste

• Punktualumas - labai svarbu

• Jie galva, Jūs kaklas – pasiryžę 
pokyčiams ir greitiems 
sprendimams, jei jie jų

• Skandinavijos šalys ir kultūros 
skirtingos – nemėgsta būti 
lyginami su danais ir dažnai juos 
pašiepia

Danija ir Nyderlanadai

• Gajus oportunizmas – visada ieškoma naujų galimybių tiek su 
senais tiek su naujais tiekėjais

• Mažesnis lojalumas – daugiau priklauso nuo pelno ar verslo 
naudos nei nuo santykių 

• Konkretumas, lakoniškumas – bendraujant nedaugžodžiaujama



Kame produkcija Skandinavijos šalyse



Kame produkcija Skandinavijos šalyse
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