Kęstučio Cvetkovo
profesinės veiklos reziumė
Kęstutis Cvetkovas yra pardavimų srities profesionalas,
specializuojasi profesionalaus pardavimo, derybų, pardavimų proceso
konsultavimo srityse taip pat yra sertifikuotas ekspertas vadovų ugdymo ir
plėtojimo programų pripažintu tarptautiniu mastu.
Kęstutis turi įvairiapusę 20 metų profesinę patirtį: iš kurių 13
metų darbo pardavimų srityje, šiuo metu taip pat yra konsultacinės
kompanijos „LPP organization“ vykdantysis partneris - ekspertas. Kęstutis
turi VU verslo vadybos (2003) ir ekologijos (1998) magistro laipsnius bei
VPU biologijos (1996) ir chemijos (1997) bakalauro laipsnius.
Kaip pardavimų specialistas jis yra sertifikuotas dirbti pagal SST®: Successful
Selling to Type – sėkmingi pardavimai pagal tipus metodiką. Naudodamos šį
metodą, didelių laimėjimų pasiekė įmonės, veikiančios įvairiose verslo šakose:
finansinių paslaugų, apskaitos, mechaninės kontrolės, draudimo, leidybos,
architektūros, informacijų technologijos ir kitos. Tarp besinaudojančių šia
metodika yra tokios organizacijos kaip JAV Federalinis rezervų bankas, BNP
Paribas, Trane, KPMG, Džono Hopkinso (John Hopkins) universitetas, Credit Suisse First Boston
bankas, Johnson Controls, Barclay Global Investors, Fortis bankas ir daugelis kitų įmonių. Lietuvoje
SST® metodiką įsideigė virš 20 įmonių tokių kaip: Schindler liftai, Karcher, Elektrum, GSK,
Infostruktūra, Avitela, Stateta, Maxpharma.
2006-2007 metais Kęstutis Cvetkovas sėkmingai baigė National Training
Laboratories (NTL) Instituto parengtą organizacijų vystymo konsultantų
tobulinimo ir sertifikavimo programą. Studijavo organizacijų vystymo
pagrindus, diagnostiką organizacijoje ir jos poveikį, intervencijų planavimą ir atlikimą, grupės darbo
proceso konsultavimą. NTL – daugiametį tarptautinį pripažinimą pelniusi organizacijų vystymo ir
konsultavimo institucija, įkurta 1947 m. JAV. Jos specialistų darbai pagrįsti mokymusi per patyrimą
(Action learning), dabar jau tapę klasikiniais akademiniais pavyzdžiais, yra žymūs tiek viešajame
sektoriuje, tiek ir stambiose bei vidutinėse verslo įmonėse įvairiose pasaulio šalyse.
2011 m. Užbaigė MBTI® Step I and Step II Certification programą ir yra
sertifikuotas dirbti su CPP, Inc. MBTI® (Myers Briggs tipų indikatorius Myers Briggs
Type Indicator).
2015 m. užbaigė „Coaching and Management Development using the MBTI
Instrument“ ir „Advanced Coaching using the MBTI Instrument“sertifikavimosi
programas, bei įgijo teisę konsultuoti visais šio instrumento naudojimo
klausimais.

2011 m. baigęs MBTI® sertifikavimo kursus įgijo teisę dirbti su CPP, Inc
psichometriniu instrumentu: FIRO® (The Fundamental Interpersonal Relations
Orientation ).
2015 m. pakartotinai sertifikavosi „FIRO® Qualifying Programme“ bei „Using the
FIRO® Instrument with Teams“ programas, įgijo teisę konsultuoti visais šio
instrumento naudojimo klausimais.
2011 m. baigęs MBTI® sertifikavimo kursus įgijo teisę dirbti su CPP, Inc
psichometriniu instrumentu: TKI (Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument), bei
kitais klausimais susietais su šio produkto naudojimu bei konsultuoti visais šio
instrumento naudojimo klausimais.
2014 – 2015 m. studijavo ir baigė ISM Universiteto, MBA „Strateginio valdymo“ ir
„Verslo procesų valdymo“ modulius

Profesinėje veikloje jis įgijo patirties dirbant įvairiose įmonėse pardavimų srityje.
Didžiausia patirtis sukaupta dirbant farmacijos kompanijose MSD (Merck Sharp & Dohme) ir
Schering – Plough.
Per paskutinius 10 metų kaip konsultantas jis bendradarbiavo su eile verslo ir ne pelno
siekiančių organizacijų. Vedė mokymus ir dalyvavo konsultaciniuose projektuose su tokiomis
įmonėmis kaip: Faurecia, GSK, Schindler liftas, Karcher, Klaipėdos nafta, Elektromarkt, VICI GROUP,
VMI, Vičiūnų restoranų grupė, AB Geonafta, APVA, SEB bankas, Berlin-Chemie Menarini Baltic, DnB
Nord Bankas, Alnos įmonių grupė, ARVI ir Ko, GNT Lietuva, Tokvila, AirBaltic, PZU Lietuva, ir kt.
Klientai įvertino jo atliktų darbų kokybę vykdant personalo mokymus ir konsultacijas.
Nuo 2008 m. Kęstutis Cvetkovas dalyvavo ilgalaikiuose projektuose kaip ekspertas
švietimo programų kūrimo bei diegimo veiklose. 2009-2011 metais buvo pagrindinis ekspertas
apmokant daugiau kaip 300 visuomenės sveikatos biurų vadovų ir specialistų, dalyvavo kuriant ir
įgyvendinant 8 ugdymo programas pagal MBTI ir FIRO. Nuo 2011m. tarptautinėje ekspertų
komandoje kaip pagrindinis MBTI instrumento specialistas kūrė ir adaptavo inovatyvius ugdymo
modelius verslumo ugdymui Lietuvos švietimo sistemoje ir buvo atsakingas už MBTI modelio
diegimą 10 Lietuvos apskričių skirtingose mokyklose, apmokė daugiau kaip 100 specialistų, vykdė
beveik 500 mokinių testavimą.
2010 m. kaip praktinis magistro tiriamojo darbo vadovas ISM (UAB Ekonomikos ir
Vadybos universitetas ISM) konsultavo magistrantus MBTI ir FIRO instrumento pagrindu sukurto
Leadership reporto kaip efektyvaus vadovavimo priemonės taikymo srityje ir teikė metodinę
pagalbą atliekant tyrimą trijose įmonėse.
Taip pat Kęstutis Cvetkovas padeda klientams plėtoti savo kompanijas, konsultuodamas
juos verslo efektyvumo klausimais, apmokydamas jų darbuotojus, konsultuodamas pardavimų
komandos formavimo klausimais bei padėdamas joms planuoti strategijas bei ugdyti vadovus.

