
         
 

LIAA 2012./2013. gada MENTORINGA PROGRAMMA UZŅĒMĒJIEM 
 

2.KOMPETENCES CELŠANAS SEMINĀRS 
2013. gada 7.martā; plkst. 10:00-16:30 

 
Norises vieta: Biznesa augstskola TURĪBA, 

Graudu ielā 68, Rīgā, 323. telpa 

  
 

1. daļa - daļa - KKOOMMPPEETTEENNCCEESS  CCEELLŠŠAANNAASS  SSEEMMIINNĀĀRRSS 
TĒMA: KKĀĀ  SSĀĀKKTT  IIEEKKAARROOTT  EEKKSSPPOORRTTAA  TTIIRRGGUU?? 

 
2. daļa – PPRRAAKKTTIISSKKĀĀ  DDAAĻĻAA  ––  VVAAII  SSPPĒĒJJUU  PPRREEZZEENNTTĒĒTT  SSAAVVUU  

PPRROODDUUKKTTUU//PPAAKKAALLPPOOJJUUMMUU?? 

  
DARBA KĀRTĪBA 

 

9:40-10:00 Dalībnieku reģistrācija 

10:00-10:30 LIAA Ārējās tirdzniecības veicināšanas departamenta 
Eksporta veicināšanas nodaļas vecākā projektu vadītāja 
Inga Valdmane par: 

 LIAA piedāvātajiem pakalpojumiem 
uzņēmumiem, kuri vēlas uzsākt eksportu, 

 kas jāizdara mājās, pirms sākam uzrunāt 
potenciālos sadarbības partnerus eksportā, 

 kur atrast potenciālos sadarbības partnerus, 

 kā strādāt ar iegūtajiem kontaktiem. 
10:30-11:30 Dalos savā pieredzē –Lilita Sparāne, Latvijas IT 

klastera izpilddirektore - no pieredzes (nevis no teorijas) 
skata punkta par to: 

 kā sākt,  

 ar ko kopā iet,  

 kā labāk rīkoties, 

 kļūdas, no kurām var izbēgt. 
11:30-12:00 Dalos savā pieredzē – Ilze Garanča, Taste CAPS! 

saimniece – „mans meklējumu ceļš eksportam.” 
12:00-12:20 Kafijas/tējas pauze 

12:20-13:20 Dalos savā pieredzē –Kristīne Rudzīte, Develop 
Baltic, rīkotājdirektore 

 patreizējā stāvokļa novērtēšana (kādā konkrētā 
stadijā, statusā ir uzņēmums/produkts, resursi, 
pieredze, ražošanas kapacitātes utt), 

 tirgus izpēte (kvalitatīvi, kvantitatīvi, mērķa tirgus 
(klientu) identificēšana, kā atrast klientus 
konkrētos tirgus segmentos, kurus tirgus 
segmentus izvēlēties), 

 produkta pozicionēšana pārdošanai (tas ir viss 
kopā – prezentācijas spējas, produkta 
nosaukums, brandings, iepakojums, atbilstība 
tirgus nišai utt), 



         
 pārdošanas ētika budžeta plānošana (lai mērķi 

atbilst faktiskajai naudas plūsmai. Atkarībā no 
budžeta lieluma, iespējams. jāmaina eksporta 
taktika. Vai ir esošs, ģenerējošs ienākums, vai 
kāds investors, vai fin. atbalsts), 

 kādas ir pieredzes kļūdas, ko nedrīkst darīt. 
13:20-13:50 Pusdienu pauze. 

 
 2.DAĻA 

13:50-15:20 Pieredzes pārņēmēju prezentācijas par 

produktu/pakalpojumu angļu valodā un to analīze 

15:20-15:30 Kafijas/tējas pauze 

15:30-16:30 Turpinām prezentācijas! 

 

2.daļas darba kārtība 
 
Katram pieredzes pārņēmējam jāsagatavo angļu valodā: 

1) max 5 min prezentācija par produktu – PowerPoint; sesijas ietvaros auditorijai tā būs 
jāprezentē, varēs izmantot arī savus produktus ,vai kādus citus uzskates līdzekļus; 

2) īss (1-2 teikumi „elevator pitch”) produkta/piedāvājuma apraksts. 1 min! 

 Prezentācijas galvenais akcents – ar ko produkts/pakalpojums ir īpaši 
konkurētspējīgs, kas ir tā unikalitāte, un kādēļ klientam izvēlēties tieši šo 
produktu/pakalpojumu. 

 

 Pēc katras prezentācijas mentori/eksperti sniedz viedokli (10 min),kas ir labs, 
uzlabojams, maināms un tml. 

 

 Pēc tam – vārds tiek dots nākošajam prezentētājam! 
 

Savu dalību seminārā, lūdzu, apstipriniet 

e-pasts: zanda@lid.lv vai tālrunis: 29195835. 

līdz 06.03.2013. 

 

 

mailto:ilze@lid.lv

