
JAY SAMIT
“DEKONSTRUOK SAVE!”

SPECIALUS PASIŪLYMAS 
LiMA nariams ir konferencijos dalyviams

I var. Individualus knygos viršelis pagal Jūsų įmonės dizainą ir poreikius;
Jūsų įmonės vadovo pratarmė ar linkėjimas knygos pradžioje  ( 2 puslapiai)

II var. Individualus knygos viršelio aplankas pagal Jūsų įmonės dizainą ir 
poreikius;

III var. Audioknyga su Jūsų įmonės vadovo įrašyta pratarme ar sveikinimu;

IV var. Originalus knygos leidimas lietuvių k. LiMA nariams ir konferencijos 
dalyviams tik 21 Eur su pristatymo išlaidomis.

Daugiau: www.dekonstruoksave.lt arba el. p. knygos@dekonstruoksave.lt

http://www.dekonstruoksave.lt/
mailto:knygos@dekonstruoksave.lt


Jay Samit atrado formulę, kaip galima kitu kampu pažiūrėti į įvairias kasdienes 
profesines problemas, sistemiškai jas dekonstruoti, ir pasiūlyti pasauliui jų 

sprendimus. 

Apie ką knygoje rašo autorius:
💡 Prekinis ženklas — kaip jį kurti bei palaikyti, ir kodėl tai taip svarbu;
💡 Kaip pastebėti problemas, galimybes ir rasti pačius tinkamiausius sprendimus;
💡 Kaip dekonstruoti savo asmeninę kelionę: nuo dabartinio taško iki to, kur nori 
atsidurti;
💡 Kaip laiku sureaguoti į pasikeitusias sąlygas;
💡 Vertės kūrimo grandinė – kaip atrasti pelningiausias vertės kūrimo grandinės 
grandis;
💡 Kaip atrodo dekonstrukcija per dizaino, gamybos, platinimo, rinkodaros prizmę; 
💡 Kokie galimi kapitalo šaltiniai siekiant įgyvendinti savo idėją ir kaip įdarbinti 
didžiausią savo turtą – turimas žinias. 

Knygoje rasi šimtus pavyzdžių ir istorijas tokių kompanijų bei prekių ženklų kaip Sony,
Microsoft, Facebook, Google, Twitter, Youtube, Waze, airbnb, Spanx, Zappos ir
daugybę kitų.

Jeigu nežinai ko šiuo metu griebtis ar ieškai naujų idėjų savo profesinėje veikloje — ši
knyga tikrai įkvėps pažiūrėti į daugybę profesinių sričių (ir gal net savo gyvenimą) visai
kitu kampu.

IŠLEISTA 9 KALBOMISAPIE KNYGĄ 



Dinamiškas serijinis verslininkas
Technologijų profesorius

Vienas iš pirmaujančių pasaulyje inovacijų ekspertų
Milijardų dolerių vertės verslų konsultantas

Dekonstravimo metodo praktikas ir knygos “Dekonstruok save” autorius

Jis pritraukė daugiau nei 800 milijonų dolerių investicijų startuoliams
Jis konsultuoja Fortune 500 kompanijas

Jis daugiau nei tris dešimtmečius yra pasaulinių tendencijų priešakyje
Jis yra interpreneris ir antrepreneris, pranokęs daugumą abiejose srityse

Specializacija: Gebėjimas sudaryti ilgalaikę strateginę partnerystę pasauliniu lygiu; 
įskaitant milijonų dolerių vertės sandorius: McDonald's, Coca Cola, Liberty Global, 

BBC, United Airlines, Microsoft, Ford, GM, Best Buy ir kt.
Patyręs technologijų ekspertas, padėjęs pasiekti proveržį tokioms verslo gigantėms

kaip Apple, IBM, Intel, Facebook, LinkedIn ir Microsoft.

Daugiau: www.jaysamit.com 

APIE JAY SAMIT

www.dekonstruoksave.lt 



Šiandien daug globaliai reikšmingų dalykų galima pasiekti ir Lietuvoje – tiesiog reikia ambicijų, svajonių komandų, aktyvaus veiksmo – ir atkaklumo:
jei nelaimėjai “aukso” šį kartą – bandyk dar ir dar, ir būsi nustebintas rezultatais. Ši knyga apie tai, kaip, pasimokius iš kitų, tai padaryti greičiau:
kasdien nors truputį “dekonstruokite save”. Gero skaitymo!

Dr. Vladas Lašas
Verslininkas, VšĮ “Lietuvos Junior Achievement” valdybos pirmininkas

Kiekvienam norinčiam inovuoti – privalu suprasti kaip veikia pasaulis ir kodėl jis toks yra? Nuo budizmo ir savęs pažinimo ištakų iki pasaulėveikos
įžvalgų bei inovacijų vystymosi strategijų. Jay knyga yra fantastiškai tikslus gidas, pilnas praktinių pavyzdžių, parodančių, koks tas kelias galėtų būti ir
kokių savybių bei požiūrio jums prireiks juo keliaujant.

Justinas Katkus
Inovatorius, verslininkas

“Dekonstruok save!” – tai puiki knyga tiek verslininkui, tiek ir mokslininkui norinčiam savo idėjas paversti realybe. Jay Samit praktiniais ir
gyvenimiškais pavyzdžiais iliustruoja visus inovatoriaus kelionės etapus. Knyga dar kartą primena, kad patys turime keistis tiek, kiek norime pakeisti
pasaulį aplink save. Verta ir malonu skaityti.

Prof. Asta Pundzienė
Mokslininkė, Kalifornijos universiteto Berklyje vizituojanti tyrėja

Įkvėpianti knyga ne tik tiems, kas svajoja apie savo verslo ar startuolio kūrimą, bet visiems, kurie nori išgyventi nuolat besikeičiančiame pasaulyje.
Paprasti ir konkretūs patarimai, kaip pakeisti save, savo požiūrį ir pastebėti galimybes, paremti žinomų žmonių pavyzdžiais bei paties Jay Samit
patirtimi.

Roberta Rudokienė
“Startup Lithuania” vadovė

ATSILIEPIMAI 


