
PEPCO VERTYBIŲ 
INFLUENCERIAI
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Pepco vertybės

Influencerių projektas

Patirtis influencerių projekte

Projekto sėkmė įmonėje
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komandinė

dvasia

augimas meilė

klientui

pagarba paprastumas



Pajausk vertybes,

TAPK 

pepco kultūros

influenceriu!
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Match test
A little quiz never hurt nobody. Check if you 
match an Influencer’s profile. 

Oh, I am a positive person! Even through tough times I find a positive side of the situation

You know, my head is full of new ideas, creative thinking describes me well!

I am a people person.  I love working in team!

I am an active participant in the meetings, always have some questions to ask

I treat self growth as priority, seriously.

I just simply like helping others

I am proactive, usually coming with solutions rather than stating a problem only

I am  hands-on person, making  thing happen

I can communicate well in English (even if my language skills are not perfect)

Feel the Values, 

BECOME an Influencer!

Hey, we do not look for 
Superheroes. 
If more than a half of 
match test describes 
you well – you might 
be a pepcoolture
Influencer!



7

45
7     1      2      3      2       2      2      1      1       3       1       2        1        5      2     12 

HR

OPS Supprt

IT

Marketing

Expension

Alocation

Buying

Planning

Finance
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16 valstybių



MOKYMAI INTERNETU
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Užduotis - asmeninis įsipareigojimas

9



VERTYBIŲ MOKYMAI PARDUOTUVIŲ IR OFISŲ 

KOMANDOMS
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PEPCO KULTŪROS ATRIBUTIKA
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Kiekvieną mėnesį buvo nufilmuojamas interviu su

pasirinkto departamento vadovu apie vertybes ☺
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Kiekvieną mėnesį kvietėme dalyvauti vertybių konkursuose ☺



TOP 10 dėkingumo patarimų iš Lietuvos!

Dalinamės geriausiais jūsų dėkingumo patarimais ☺





DĖKINGUMO KORTELĖS
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PEPCO KONFERENCIJA
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Atėjo ir man metas išreikšti savo dėkingumą. Tai buvo nuostabi patirtis susipažinti su jumis artimiau ir kartu įsidiegti naujas bei puoselėti 
senas pepco vertybes.

Visų pirma ačiū Pepco kompanijai už šį didžiullį ir pozityvų projektą. Neringa Ž. tu tikra šio projekto fėja, ačiū tau už tavo darbą ir 
neblėstantį pozityvą☺

Sandra B. ačiū tau už paskatinimą sudalyvauti šiame projekte.

Kristina ačiū tau kad manimi patikėjei ir pakvietei prisijungti prie šio projekto.

Irma tu mano mieliausia kolegė, negalėjau tikėtis geresnės partnerės nei tu 

Goda, Rugile ačiū kad dalinotės mano info naujienlaiškyje.

Mano mielos parduotuvių vadovės ir nuostabiosios parduotuvių komandos  jūsų dėka puoselėjame pepco vertybes ir mažais žingsneliais 
įgyvendinime šį projektą.

Ačiū už mokymus kuriuos turėjote savo komandose ir nuotraukas kuriomis pasidalinote.

Didžiuojuosi už jūsų dalyvavimą vertybių konkursuose. 

Šiaulių Akropolio komanda žaviuosi jūsų veržlumu ir iniciatyva, noru sudalyvauti visose konkursuose. Rima wow ☺

Ir didelis ačiū mano Kėdainių komandai, kad palaikėte ir pavadavote mane parduotuvėje☺

Linkiu visiems Jums nebijoti sudalyvauti pepco projektuose, konkursuose. Emocijas ir patirtis kurias įgausite yra neįkainojamos ☺

Jūsų influencerė Simona R.

MIELIEJI
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