
            

 

ČETRU SEMINĀRU CIKLS „E

MENEDŽMENTS MAZAM UN VIDĒJAM 

UZŅĒMUMAM” 
Kurzemes plānošanas reģions, īstenojot Centrālbaltijas 

INTERREG IV A programmas 2007

un vidējo uzņēmumu internacionalizācijas servisa pieejamības 

uzlabošana””, organizē bezmaksas

vidējiem Kurzemes reģiona uzņēmējiem, projekta biznesa 

konsultantiem, kā arī Kurzemes plānošanas reģiona 

pārstāvjiem par eksporta menedžmentu.

 

1.seminārs 2013.gada 1.novembrī Kuldīgā (

Apskatāmās tēmas: 

  Kas ir eksports un kāpēc tas būtu vajadzīgs?
 Eksporta tirgus izpēte un izvēle, tai skaitā 

konkurences izpēte.
 
2.seminārs 2013.gada 8.novembrī Kuldīgā
Apskatāmās tēmas: 

 Starptautiskā mārketinga plāna un stratēģijas 

izstrāde. 

 Uzņēmuma un produkcijas komunik

izstrāde. 

 

3.seminārs 2013.gada 29.novembrī Saldū

Apskatāmās tēmas: 

  Klientu identificēšana, izvērtēšana, uzrunāšana un 

atlase. 

  Tikšanās ar potenciālo klientu / partneri.

 

4.seminārs 2013.gada 6.decembrī Saldū

Apskatāmās tēmas: 

 Produktu paraugu, cenu un 

 Pasūtījumu piegāde, tirgus veicināšana.

 Eksporta tirgus klientu attiecību / komunikācijas

uzturēšana. 

 Finanšu un juridiskie jautājumi.

 

Darba valoda - latviešu. 

Reģistrējies šeit: 

https://docs.google.com/forms/d/1VhzHlQ4cv8gYmEMSXdMc

-cKTlm94n9ixENtr-9636ho/viewform

  

 

 

Seminārus vadīs:

999 Design Baltic direktors

Semināros piedalīsies un ar pieredzi 

dalīsies:

Eksportu pieredze:
DORES

(Skandināvija, Lielbritānija, Baltija, 

Vācija, utt.)

SALMO 

un tās piederumiem

LATVIJAS BALZĀMS 

dzērieni

www.lb.lv

RAPTURE 

aksesuāru ražošana un e

dažādās valstīs Eiropā un 

www.inesedesign.com

Interneta mārk

Sociālie mediji / e

WHITE DIGITAL 

grafiki, reklāma

Pārdošana:

WILSON LEARNING 
pārdošanas, vadības un individuālās 

efektivitātes attīstības risinājumiem

www.wilsonlearning.lv
NORDIC TRAINING INTERNATIONAL
lietišķās spēles visām biznesa sfērām 

www.nti.lv
Grāmatvedība / Eksportu Finanses / 
Juridiskie jautājumi
KAMELOTA

konsultāciju pakalpojumu 

www.kamelota.lv

 

PIETEIKŠANĀS

reģionā strādājošie mazo un vidējo 

uzņēmumu pārstāvji tiek

dalību 

31.oktobrim

Papildus 

plānošanas reģiona projektu vadītāja

Ieva Briede

e-pasts:

tālr. 29535697

Dalībnieku skaits seminārā 

ierobežots!

ČETRU SEMINĀRU CIKLS „EKSPORTA 

MENEDŽMENTS MAZAM UN VIDĒJAM 

Kurzemes plānošanas reģions, īstenojot Centrālbaltijas 

INTERREG IV A programmas 2007–2013 projektu CB33 „Mazo 

un vidējo uzņēmumu internacionalizācijas servisa pieejamības 

bezmaksas seminārus maziem un 

vidējiem Kurzemes reģiona uzņēmējiem, projekta biznesa 

konsultantiem, kā arī Kurzemes plānošanas reģiona 

pārstāvjiem par eksporta menedžmentu. 

s 2013.gada 1.novembrī Kuldīgā (9:00 – 17:00). 

Kas ir eksports un kāpēc tas būtu vajadzīgs? 
Eksporta tirgus izpēte un izvēle, tai skaitā 
konkurences izpēte. 

2.seminārs 2013.gada 8.novembrī Kuldīgā (9:00 – 17:00). 

Starptautiskā mārketinga plāna un stratēģijas 

Uzņēmuma un produkcijas komunikāciju materiālu 

3.seminārs 2013.gada 29.novembrī Saldū (9:00 – 17:00). 

Klientu identificēšana, izvērtēšana, uzrunāšana un 

Tikšanās ar potenciālo klientu / partneri. 

2013.gada 6.decembrī Saldū ( 9:00 – 17:00). 

Produktu paraugu, cenu un nosacījumu saskaņošana. 

Pasūtījumu piegāde, tirgus veicināšana. 

Eksporta tirgus klientu attiecību / komunikācijas 

Finanšu un juridiskie jautājumi. 

https://docs.google.com/forms/d/1VhzHlQ4cv8gYmEMSXdMc

9636ho/viewform 

Seminārus vadīs: Rolands Blezūrs, 

999 Design Baltic direktors 

Semināros piedalīsies un ar pieredzi 

dalīsies: 

Eksportu pieredze: 
DORES – koku mājas un cita produkcija 

(Skandināvija, Lielbritānija, Baltija, 

Vācija, utt.) - www.dores.lv 
SALMO – Viss saistīts ar makšķerēšanu 

un tās piederumiem - www.salmo.lv 
LATVIJAS BALZĀMS – Alkoholiskie 

dzērieni  
www.lb.lv 
RAPTURE – Dizaina apģērbu un 

aksesuāru ražošana un e-tirdzniecība 

dažādās valstīs Eiropā un AS - 

www.inesedesign.com 
Interneta mārketings / Web lapas / 
Sociālie mediji / e-veikali: 
WHITE DIGITAL - Web –aplikācijas, 

ki, reklāma - www.whitedigital.eu 
Pārdošana: 
WILSON LEARNING – konsultācijas 

pārdošanas, vadības un individuālās 

efektivitātes attīstības risinājumiem - 
www.wilsonlearning.lv 
NORDIC TRAINING INTERNATIONAL-

lietišķās spēles visām biznesa sfērām - 
www.nti.lv 
Grāmatvedība / Eksportu Finanses / 
Juridiskie jautājumi 
KAMELOTA - grāmatvedības un finanšu 

konsultāciju pakalpojumu - 

www.kamelota.lv 

IETEIKŠANĀS: Kurzemes plānošanas 

reģionā strādājošie mazo un vidējo 

uzņēmumu pārstāvji tiek aicināti pieteikt 

dalību semināriem ne vēlāk kā līdz 

31.oktobrim. 

Papildus informācija: Kurzemes 

plānošanas reģiona projektu vadītāja 

Ieva Briede 

pasts: ieva.briede@kurzemesregions.lv, 

29535697 

Dalībnieku skaits seminārā 

ierobežots! 


