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  ZIBKONTAKTU FORUMS  
BIZNESU SADARBĪBAI

DIENAS PROGRAMMA 
Zemgales biznesa attīstības kontakttirgus

26.augusts 
11:00 - 15:00 
JELGAVA

   AKTUĀLI  
SEMINĀRI BIZNESAM

Aizraujoša lietišķo kontaktu un sadarbības veicināšana starp 
uzņēmumiem Zemgalē un visā Latvĳā!

Viena vērtīga diena ārpus biroja!

11:00 Ko vajag pārdošanas komandai?

12:00 Franšīze straujai biznesa izaugsmei

13:00 Kas rada “beigtus mērkaķus”?

14:00 ALTUM atbalsta programmu 
piedāvājums uzņēmējiem

PIETEIKTIES ZIBKONTAKTIEM |

PIETEIKTIES KONSULTĀCIJĀM |

   INDIVIDUĀLĀS KONSULTĀCĲAS 
UN PADOMI NO EKSPERTIEM 
Kā palielināt pārdošanas apjomu?

Produktivitātes rīki tirdzniecības un ražošanas 
uzņēmumiem
Franšīze Jūsu Biznesam un Eksportam
Kā uzņēmējam pieteikties ALTUM atbalsta 
programmām
Efektīva biznesa procesu vadība

Finanšu piesaiste un uzņēmējdarbības attīstības 
projekti
Uzņēmuma stratēģiskā vadība
Efektīva personāla vadība un attīstība

   ZEMGALES GADATIRGUS 
“IZGLĪTĪBA PIEAUGUŠAJIEM”
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INDIVIDUĀLĀS  
KONSULTĀCĲAS UN PADOMI  
NO EKSPERTIEM 

Vigants Lesausks, SCORO 
Kā palielināt pārdošanas apjomu? 
• Kā organizēt pārdošanas procesu? 
• Vai mēs pārdodam pareizi? 
• Kā uzrunāt jaunus klientus X tirgū vai tirgus 

segmentā? 
• Kā izmērīt pārdošanas komandas darbu?

Maĳa Prikule, Baltic Data 
Produktivitātes rīki tirdzniecības un 
ražošanas uzņēmumiem 
Sniegsim individuālas konsultācĳas, kā var strādāt 
efektīvāk! Iepazīstināsim Jūs ar  Office Line Tirdzniecības, 
Noliktavas un ražošanas risinājumiem. 
Kā arī  iepazīstināsim ar mūsu jaunajiem produktiem 
EBIZNESS4 un Baltic Data  ALGAS un personāla vadību.

Andris Balodis, FORCEO partneris 
Efektīva biznesa procesu vadība 
(uzņēmumiem ar vairāk nekā 50 darbiniekiem)  

Ja organizācĳā ir pazīmes, ka tās efektivitāte 
pazeminās, visdrīzāk problēma ir mērķu neatbilstība 
notiekošajiem procesiem un esošajai organizācĳas 
struktūrai. Organizācĳa nespēj pielāgoties izmaiņām 
ārējā vidē un tāpēc tā ir jāmaina. Tas nav ne ātri, ne 
vienkārši! 
Uzņēmuma īpašnieku un augstākās vadības 
konsultēšana par uzņēmuma efektīvas pārvaldes 
sistēmām, uzņēmuma vai atsevišķu struktūrvienību 
(piem., pārdošanas kanālu, filiāļu) darbības 
efektivitātes uzlabošanu, procesu optimizēšanu un 
strukturālajām reformām.

Artūrs Beiers, FRANCORP BALTIC 
Franšīze Jūsu Biznesam un Eksportam 
Franšīze ir salīdzinoši jauna eksporta tirgu apguves 
metode, ko uzņēmumi visā pasaulē izmanto arvien biežāk, 
lai palielinātu tirdzniecības vietu skaitu, apgrozījumu, 
ienākumus, kā arī lai veicinātu zīmola atpazīstamību. 
Aicinam uzņēmējus, kuri vēlas paplašināties ārējos tirgos, 
iegūt vairāk informācĳu par franšīzes biznesa modeli: 
- Kas ir franšīze? Franšīzes veidi. Franšīzes priekšrocības. 
- Kādi ir kritērĳi lai noteiktu vai franšīzes biznesa modelis ir 
piemērots Jūsu biznesam? 
- Kas nepieciešams lai izveidotu veiksmīgu franšīzi?

Silva Gātere- Kredītprojektu vadītāja/Starta 
programmas konsultants, Agita Sabule-
Jelgavas reģionālā centra vadītāja vietniece 
Kā uzņēmējam pieteikties ALTUM 
atbalsta programmām 
Individuālās konsultācĳās atbildēsim uz  
jautājumiem, piemēram, kā pieteikties valsts 
atbalsta programmām, kā sagatavot biznesa 
plānu dalībai Starta programmā, kādas ir 
uzņēmēju visbiežākās kļūdas sagatvojot 
biznesa plānus un naudas plūsmas.

Rita Juhņēviča, CMC, Indigo Line 
Finanšu piesaiste un uzņēmējdarbības 
attīstības projekti 
Konsultācĳas par ES struktūrfondu līdzekļu piesaisti: 
• pārrobežu sadarbības programmas, Baltĳas jūras 

reģiona vai Eiropas Komisĳas finansējums;  
• dalība starptautiskajos gadatirgos  
• projekti saistībā ar pāreju uz ekonomiku ar zemu oglekļa 

emisĳu līmeni;  
• projekti pašvaldībām un pašvaldību uzņēmumiem, 

uzņēmumiem, biedrībām ,nodibinājumiem, kas plāno 
pasākumus dabas un kultūras mantojuma saglabāšanā 
un attīstībā. 

Dr.eoc. Jānis Caune, FORCEO partneris 
Uzņēmuma stratēģiskā vadība 
(uzņēmumiem ar vairāk nekā 50 darbiniekiem)  
Darbības, kas nenodrošina uzņēmuma stratēģisko 
mērķu sasniegšanu ir ne vien veltīgas, bet arī 
kaitīgas uzņēmumam kopumā!  
Uzņēmuma īpašnieku un augstākās vadības 
konsultēšana par uzņēmuma stratēģĳu noteikšanu, 
mērķu izvirzīšanu un to izpildes kontroli. 
Konsultēšana par uzņēmumu pirkšanu, pārdošanu 
un apvienošanos.

Elita Locāne, TRIVIUMS apmācība 
Efektīva personāla vadība un attīstība 
Elita dalīsies ar savām zināšanām un praktisko pieredzi, ko 
guvusi kā personāla attīstības vadītāja A/S “Latvĳas 
Dzelzceļš” un SIA “Lattelecom BPO”, kur bĳusi atbildīga par 
darbinieku atlasi un kompetenču novērtēšanu, darba 
izpildes vadību, mācību sistēmas izveidošanu un 
uzturēšanu, karjeras attīstības un pēctecības plānošanu, 
veikusi apmierinātības novērtējumu un piedalījusies 
uzņēmuma attīstības procesos un pārmaiņu vadības 
projektos, kā arī motivācĳas sistēmu izstrādē.
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PIETEIKTIES KONSULTĀCIJĀM |
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AKTUĀLIE SEMINĀRI BIZNESAM 
11:00 - 11:45 
Ko vajag pārdošanas komandai? 
Vigants Lesausks, SCORO 

Ko darīt un kā darīt, lai Jūsu pārdošanas komanda kļūtu efektīvāka, uzrunātu jaunus klientus un kopumā pārdotu vairāk.

12:00 - 12:45 
Franšīze straujai biznesa izaugsmei 
Artūrs Beiers, FRANCORP BALTIC 

• Franšīzes priekšrocības un ieguvumi: Kāpēc Franšīze?  
• Kā Franšīzes biznesa modelis strādā? 
• Vai Mans Bizness ir piemērots Franšīzei?  
• Ar ko sākt? Kas nepieciešams lai izveidotu veiksmīgu Franšīzi? 
• Tendences/Iespējas Latvĳā Franšīzes jomā

13:00 - 13:45 
Kas rada “beigtus mērkaķus”? 
Aleksis Daume, NORDIC group 

• Ko nozīmē līderība? 
• Kas ir līderis? Ar ko līderis atšķiras no vienkārši vadītāja? Vadīšanas prasmju atšķirība no līderības prasmēm. Līderība caur 

personisko izaugsmi. Diltsa līderības modelis. 
• Līdera personība. Savu personisko īpašību novērtējums – paša vērtējums un skats no malas. Rakstura „uzlabošana”. 

Nepieciešamo īpašību radīšana un attīstīšana.

14:00 - 14:45 
ALTUM atbalsta programmu piedāvājums uzņēmējiem 
Mārīte Lazdiņa, ALTUM 

ALTUM šobrīd uzņēmējiem piedāvā vairāk kā 15 dažādas valsts atbalsta programmas. Aizdevumi, riska kapitāls, garantĳas, 
galvojumi – daudzveidīgu atbalstu iespējams saņemt gan tieši ALTUM, gan pie ALTUM sadarbības partneriem. Piedāvājums 
piemērots gan biznesa uzsācējiem, gan pieredzējušiem uzņēmējiem dažādās darbības nozarēs.
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26. AUGUSTĀ ZEMGALES GADATIRGUS 
“IZGLĪTĪBA PIEAUGUŠAJIEM”

MĀCĪBAS
IKVIENAM

11:00 - 15:00
Tiekamies Jelgavā!

Zemgales reģiona kompetenču 
attīstības centrā, Svētes ielā 33

Ar Eiropas Savienības Erasmus+ 
programmas atbalstu


