
PROJEKTS

Sieviešu uzņēmējdarbības veicināšana

vietas potenciāla attīstībai

09/11/2019

#OneStepToSucces

s

Āraišu biedrība 

sadarbībā ar 

Urbāna fondu 

izglītībai un zinātnei



PROJEKTA MĒRĶIS

● Iedrošināt īstenot savu biznesa ieceri, izmantojot vietas potenciālu

● Radīt sieviešu uzņēmējdarbību atbalstošu vidi/ platformu

PROJEKTA DARBĪBA

● Klātienes pasākumi: 12.10 | 9.11 | 14.12

● Atbalsta platforma - Facebook grupa

● Individuālas koučinga sesijas

PROJEKTA DALĪBNIEKI

30 CRLP teritorijas sievietes, kas vēlas uzsākt vai paplašināt savu biznesu:

● 13 no Amatas novada

● 2-4 no Līgatnes, Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas, Priekuļu un Raunas novadiem

● 1 no Vaives pagasta

PROJEKTA LAIKS

2019.gada septembris - 2020.gada februāris



Šodienas pasākumā

● Lekcijas par:

- ES fondu izmantošanu ideju/sapņu īstenošanā,

- mārketingu un tā mūsdienu tendencēm

● Pieredzes un iedvesmas stāsti

● Darbs grupās ar mentoriem un koučiem biznesa virzības veicināšanai

● Praktiskais darbs efektīvu mērķu uzstādīšanā biznesā

Līdz nākamajam pasākumam:

● individuāla koučinga sesija katrai dalībniecei

● atbalsts/ informācija Facebook grupā

#OneStepToSuccess



INESE KUKLE

Projekta vadītāja, uzņēmēja un astrologs

#OneStepToSuccess



ES struktūrfondu u.c. finansu 

instrumentu izmantošana 

ieceru/ideju realizācijai

Inese Kukle

2019.gada 9. novembrī



Prezentācijas saturs:

➢ mana pieredze projektu vadībā

➢ iespējas finansējuma piesaistē, tās plusi un mīnusi, 

ieteikumi

➢ aktuālie projektu konkursi

➢ jaunais ES fondu plānošanas periods



Labākā iespēja - grantu projektu 

konkursi

Kas tie ir? 

Kādi tie ir? 

► Pēc mērķa, mēroga

► Pēc atlases veida – IPIA, APIA

► Pēc finansējuma saņēmēja,

► Pēc iesasitītajām pusēm,

► Pēc atbildīgās institūcijas, pēc konkursa izsludinātāja

► u.c



Galvenās pazīmes, kas raksturīgas visiem 

grantu projektiem:

► Orientācija uz problēmas risinājumu

► Limitēts ilgums, termiņi, resursi

► Sasniedzamie rezultatīvie rādītāji

► Tiek radīts kaut kas jauns

► Atbalstāmās darbības

► Max atbalsta likme

► Pēcuzraudzības periods, saistības



Atbilstoša finansu instrumenta izvēle:

►Ieceres atbilstība programmas (konkursa) mērķim, 

►Atbilstība iesniedzēja statusam, finansu rādītājiem, 

►Granta apjoms, atbalsta intensitāte (%), 

►Atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas, 

►līdzekļu atguves laika grafiks, naudas plūsma projektā

►Uzņemtās saistības/ finanšu korekcija,

►Sagaidāmais konkurss, iespējas iegūt finansējumu



Kas vēl jāņem vērā, izlemjot par kāda 

finansējuma piesaisti:

► Ierobežojums laikā,

► Ārpakalpojumi tikai caur cenu aptaujām, 

iepirkumiem

► Dubultā finansējuma risks

► Pēcuzraudzības periods, ikgadējas atskaites, 

pārbaudes



Projektu vērtēšanas pamata kritēriji :

► Augsta gatavības pakāpe

► Līdzšinējā pieredze, līdz šim piesaistītais finansējums (de minimis)

► Rezultatīvo rādītāju sasniegums (ieguvums pret ieguldījumu)

► Neizmantotā max līdzfinansējuma likme

► Teritorijas attīstības indekss

► Detalizēti saplānots, aprakstīts, iepriekšēja izpēte,

► Kopprojekts, sadarbība

► Darbības ilgums nozarē

► Projekta ilgtspējība



Ieteikumi projekta vadībā:

► Rūpīgi izpēti visus līguma nosacījumus,

► Komunikācija ar projekta izpildītājiem, 

atbildīgo institūciju,

► Pazīsti savu partneri

► Iepirkumiem, cenu aptaujām laika rezerve

► Uzraudzība pār laika, finansu resursiem

► Par izmaiņām projektā laicīgi ziņo



Gatavot projekta pieteikumu pašam 

jeb piesaistīt ārpakalpojumu?



Aktuālie konkursi uzņēmējdarbības 

uzsākšanai vai attīstībai:

► Lauku atbalsta dienesta izsludinātie konkursi

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/

Atbalsts uzņēmumu izveidei un attīstībai ārpuss pilsētām, kā arī sociālā

labuma projektiem:

- Ar l/s nesaistītai ražošanai, aktivitāšu dažādošanai,

- Zivsaimniecībai, akvakultūrām, pārstrādei,

- Vietējās rīcības stratēģijas īstenošanai, arī pakalpojumu attīstībai

- Mežsaimniecībai, nevērtīgu l/s/ zemju apmežošanai,

- l/s produkcijas ražošanai, pārstrādei

- U.c.

http://www.lad.gov.lv/lv/at
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/


Šobrīd aktuālie konkursi LAD

► Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē:

► lauksaimniecības produktu pārstrāde, 

► un to  iepakošana un pirmapstrāde.

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-

pasakumi/4-1-atbalsts-ieguldijumiem-parstrade-184

► Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās:

investīcijas l/s produkcijas ražošanā (būvniecība, atjaunošana, pārbūve, 

tehnikas un iekārtu iegāde)

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-

pasakumi/4-1-atbalsts-ieguldijumiem-lauku-saimniecibas-183

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/4-1-atbalsts-ieguldijumiem-parstrade-184
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/4-1-atbalsts-ieguldijumiem-parstrade-184
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/4-1-atbalsts-ieguldijumiem-lauku-saimniecibas-183


LEADER Cēsu rajona lauku partnerība 

Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas

Projektu pieņemšana plānota 2020.gada sākumā. 

► Atbalsta likme 60-70 %

► Iesniedzēji: jauni un esoši uzņēmumi 

► Atbalsta:

► Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, 

► esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, 

► vietējās produkcijas realizācijas vides radīšana vai 
labiekārtošana

► max attiecināmās izmaksas – 50 000 euro

► Uzsvars uz kopprojektiem

www.partneriba.lv

http://www.partneriba.lv/


Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai

Sociālais 

mērķis
►Sociālā 

uzņēmējdarbība

Uzņēmēj 

darbība

SIA, kas ražo preces 

un sniedz 

pakalpojumus ar 

mērķi risināt 

sociālu problēmu

- Brīvprātīgais darbs

- ALTUM grants

- Priviliģēti iepirkumi

- Ziedojumi

- NĪN atlaide (50%)

- Pašvaldības manta

Statuss



ALTUM atbalsta programma sociālai 

uzņēmējdarbībai
► Darbības uzsākšanai vai paplašināšanai:

► materiālie - jauna aprīkojuma, iekārtu, transporta iegādes izmaksas;

► nemateriālie - patentu, licenču, datorprogrammu iegāde;

► apgrozāmie līdzekļi - izejvielu, materiālu iegādes izmaksas, īres un 
nomas, kā arī citas izmaksas;

► darba alga, arī apmācību, konsultāciju izdevumi.

► Apmērs no 5 000 līdz 200 000 EUR (uzsācējiem max - 20 tūkst. EUR);

► Pašu finansējums- 10%

► Projekta ilgums līdz 2 gadi

https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/uznemejiem/socialas-uznemejdarbibas-
programma/nosacijumi-granta-sanemsanai/

https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/uznemejiem/socialas-uznemejdarbibas-programma/nosacijumi-granta-sanemsanai/
https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/uznemejiem/socialas-uznemejdarbibas-programma/nosacijumi-granta-sanemsanai/
https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/uznemejiem/socialas-uznemejdarbibas-programma/nosacijumi-granta-sanemsanai/


Citi finansu instrumenti, kur šobrīd 

pieejami granti:

► Pašvaldību izsludināti neliela apjoma grantu konkursi

► Kultūrkapitāla fonds

► Latvijas NVO fonds/Sabiedrības integrācijas fonds (SIF)

► Vides aizsardzības fonds (LVAF)

► Erasmus + (VIAA)

http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/era
smus_plus_about/

► Eiropas teritoriālā sadarbība jeb INTERREG programma

https://www.interreg.lv/lv/aktualitates/konkursi/konkursu-grafiks/

http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus_plus_about/
https://www.interreg.lv/lv/aktualitates/konkursi/konkursu-grafiks/


LIAA konkursi - iespējas uzņēmējdarbībai

► LIAA granti biznesa inkubatoru uzņēmumiem

http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/biznesa-inkubatori/granti-biznesa-inkubatoru-atbalstam

► Atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai

http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/atbalsts-petniecibas-rezultatu-komercializacijai

► Starptautiskās konkurētspējas veicināšana (uzņēmējdarbība)

http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/starptautiskas-konkuretspejas-veicinasana/u

► Klasteru programma

http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/biznesa-inkubatori/granti-biznesa-inkubatoru-atbalstam
http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/atbalsts-petniecibas-rezultatu-komercializacijai
http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/starptautiskas-konkuretspejas-veicinasana/u


Inovāciju vaučeru atbalsta pakalpojumi

No 2019. gada rudenī ir atsākta projektu pieteikumu pieņemšana.

⮚ Atbalsta likme 85%

⮚ 1. vienreizējs atbalsts 5000 EUR apmērā,  tiek sniegts pirmreizējai 

sadarbībai ar pētniecības organizācijām sekojošām darbībām:

⮚ tehniski ekonomiskā priekšizpēte;

⮚ rūpnieciskie pētījumi, kas nepieciešami jaunu produktu vai 

tehnoloģijas izstrādei;

⮚ eksperimentāla izstrāde, arī prototipu izgatavošana;

⮚ produkta rūpnieciskā dizaina izstrāde;



2. atbalsts 25 000 EUR apmērā

► tiek sniegts sekojošām darbībām:

⮚ tehniski ekonomiskā priekšizpēte;

⮚ rūpnieciskie pētījumi, kas nepieciešami jaunu produktu vai 

tehnoloģijas izstrādei;

⮚ eksperimentāla izstrāde, tajā skaitā prototipu izgatavošana;

⮚ produkta rūpnieciskā dizaina izstrāde;

⮚ testēšanas un sertificēšanas pakalpojumi;

⮚ rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana (izgudrojums, 

dizainparaugs)

⮚ augsti kvalificētu darbinieku piesaiste;



ALTUM aizdevumi biznesa uzsākšanai

► 3.1.1.4. pasākums "Mikrokreditēšana un aizdevumi 

uzsācējiem«

⮚ Mikroaizdevumi līdz 25 000 euro (jāatdod vismaz 8 gadu 

laikā);

⮚ Starta aizdevums līdz 150 000 euro (savs līdzfinansējums 

vismaz 10%, jāatdod vismaz 10 gadu laikā)

► Ministru kabineta 2016.gada 31.maija noteikumi Nr. 328

«Noteikumi par mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem»

https://likumi.lv/doc.php?id=282520

https://likumi.lv/doc.php?id=282520


Jaunais plānošanas periods - tālākie soļi

- ES plānotais finansējums “uz galviņu”- 308 euro 

- ES līdzfinasējums 40-70%, LV - 70 %, LT, EST - 55%

- EK rekomendācijas LV: inovācijas, pieejami mājokļi, 

transports, resursu efektiv., digitālā infrastruktūra



Jaunais plānošanas periods

Nākamie soļi:

Neformāls dialogas starp EK un LV par programmu 

sagatavošanu - kopš 2019.gada aprīļa

Vienošanās par Eiropas budžeta apjomu - 2019.gada 

decembris

Pieņemt visas investīciju programmas līdz 2020.gada 

beigām

Pirmie projektu konkursi  - no 2021.gada beigām



Tendences ES struktūrfondu politikā:

⮚ Izmaiņas tematikā : uzsvars uz jauniešiem, 

migrācijas prblēmām, inovācijām un pētījumiem

⮚Finansējuma grantu programmām samazinājums

⮚Attiecināmo izmaksu veida izmaiņas (vienības 

cenas)

⮚ Iespējas kombinēt dažādus fondus un veidot 

kompleksus projektus



Veiksmi finansējuma piesaistē 

savu ieceru realizācijai!

Inese Kukle

Projektu vadītāja

29119797

inesekukle@inbox.lv

mailto:inesekukle@inbox.lv


VIVIĀNA ZIPA

Juriste,  finansiste, viesu nama “Springšļu dzirnavas” 

īpašniece un saimniece

#OneStepToSuccess



https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Lm5XwxECYNU&feature=emb_title


https://www.youtube.com/watch?v=O2d0-EaoyRo


KINTIJA BARLOTI

Biznesa vadības, līderības pasniedzēja un trenere ar 

mediķes un ekonomistes izglītību

#OneStepToSuccess



Dr. Kintija Barloti

Praktiskas atziņas par un 

ap mūdienu mārketingu



Atpazīstamas  (memorable)  icones



Brandu CV



Kas tad ir mārketings?

o Mārketings ir process, kurā jūs iegūstas jūsu mērķauditorijas 

jeb klientu interesi jūsu uzņēmuma ražotajā produktā vai 

piedāvātajā pakalpojumā.

o Mārketings ir arī savu klientu un mērķauditoriju izglītošana

o Mārketings ir precīzi un pārdomāti piemeklētu kanālu

kopums un instrumenti, kur un kā jūsu produkts vai

pakalpojums tiek virzīts tirgū.

o Mārketings sevī ietver visus uzņēmuma aspektus, ieskaitot 

produkta vai pakalpojuma veidošanu, distribūcijas veidus, 

pārdošanu un reklāmu.



9 pērkoni 
jeb galvenie punkti mārketingā 

1. Kvalitāte ir labākais mārketings

2. Pats galvenais ir Emocionālā saite ar patērētāju

3. Izmērāmi soļi / Analizējami skaitļi

4. Jebkuras akcijas mērķis: produkts pats sevi sāk pārdot jeb 

Pašpārdošanās

5. Vājība / Spēks

6. Problēma / Risinājums

7. Viegli atrodama Informācija

8. Unikāla un kreatīva reklāma

9. Radoši apvienot vairākus mārketinga virzienus (ieročus)



Formula: četri P

PRODUCT – prece vai pakalpojums, ko 

pārdodat (plānojat pārdot)

PRICE – cena par pakalpojumu vai preci

PLACE – vieta, kur tirgosiet savu produktu

PROMOTION – Kā un kur reklamēsiet savu 

produktu



Mārketings pēc tā darbības sfēras

 Reaģējošais mērketings – apmierina jau radušos 

vajadzību – ir gripas periods

reklāmas kampaņa vakcinācijai

 Prognozējošais mērketings – prognozē klienta vajadzības 

tuvakājā nakotnē –

elektrouzlādes stacijas

 Radošais mārketings – piedāvā jaunus veidus, 

ko klients vēl nav pieprasījis



«Ielec vilcienā»

Trīs soļi: 
1. Apzini tirgu

2. «Sagatavo augsni» -

iespēja apmierināt vajadzību

3.     Informē par vajadzības

apmierināšanu - PR

1

.

2

.

3

.

...“Ziņas” iztaujā valdes locekli Kintiju Barloti.:

http://www.zz.lv/vietejas-zinas/ieguldijumi-
tehnologijas-atmaksajas-tie-atved-pacientu-
243071

«Lielākā problēma ir ārstu piesaiste – ar to es 

nodarbojos katru dienu. Piemēram, tiklīdz kāds 

aiziet atvaļinājumā, jādomā, kur dabūt 

aizvietotāju – vai no Dobeles, Zemgales 

veselības centra, vai Rīgas.»

http://www.zz.lv/vietejas-zinas/ieguldijumi-tehnologijas-atmaksajas-tie-atved-pacientu-243071


Radošais mārketings – piedāvā jaunus veidus, 

ko klients vēl nav pieprasījis



Produkta dzīves cikls



Uzklausi tirgu – radi vajadzību – apmierini 

patērētāju – veicini «ažiotāžu» - izmanto 

rezultātu





Racionālā tipa reklāmas stratēģija: vispārēja 
stratēģija monopolists



Kad produkta kvalitātes un ieguvumi no tā lietošanas tiek 

paziņoti tieši, nesalīdzinot ar citiem produktiem un nenosaucot 

specifiskas īpašības, kas atšķir šo preci no konkurentu 

produktiem.

Tikai kad tirdzniecības zīmolam pieder monopols vai vismaz 

dominējošs stāvoklis tirgū vai gadījumos, kad produkts tirgū ir 

jauns un nezināms.

 Playboy - pirmais erotiskais žurnāls.

Coca-Cola - pirmais dzieriens ar Coke.

 Iphone - pirmais masveidīgs smart phone.

 Ipad - pirmais masveidīgs planšeta dators.



Digitalizācija jeb «robežu nav»

Digitālā mārketinga pamatā ir nepieciešamība 

sasniegt potenciālos vai esošos klientus ar savu 

mārketinga ziņu, lai veicinātu produktu vai 

pakalpojumu pārdošanu.



Kas notiek 60 sekundes internetā



Atrast Lielāko «zelta āderi»



Ko nekad nedari mārketingā...jeb...

nekad nesaki «nekad»

 Brand color guidlines

Uzmanīgi ar skaņas efektiem, kas var nomakt «tīru 
ziņu»

Nelieto interneta fotogrāfijas, jo tām var «uzrasties 
saimnieks»!

 Labāk neizcelt etnisko piederību

 Fotošops???

 Ieteicams izmantot reklamā gan sievietes, gan 
vīriešus



Atziņas, secinājumi un veiksmes stāsti





INESE ĪRIS LIEPIŅA

Audumu un modes dizainere

#OneStepToSuccess



Inese Īris 

Liepiņa

shop.WrapturebyInese.com

https://shop.wrapturebyinese.com/


Gleznoju ar dzijām



Gleznoju ar dzijām



Gleznoju ar dzijām



Gleznoju ar dzijām



Gleznoju ar dzijām



Gleznoju ar dzijām



Gleznoju ar dzijām



Gleznoju ar dzijām



Gleznoju ar dzijām



Daba ir mana 

iedvesma



Daba ir mana 

iedvesma



Daba ir mana 

iedvesma



Daba ir mana 

iedvesma



Mani klienti



Mani klienti



shop.WrapturebyInese.com



shop.WrapturebyInese.com



shop.WrapturebyInese.com



mailchimp



Facebook



Facebook



Facebook



Pintrest



Ja vienu dienu adu,

trīs četras dienas daru visu citu-

Sašuju, gludinu, mazgāju, fotografēju, izlaboju krāsas 
fotografijās, lieku bildes un aprakstu vietnē, meta 

data vietnē, lieku adījumus koferos tirdziņiem, stāvu 
tirdziņos, sarakstos ar klientiem, 

Facebook/Pintrest/Instagram kolāžas, dizainēju un 
pielieku papīru birkas, fotografēju dabu, salieku 

dabas  bildes krāsu katalogam, pērku dziju, pārtinu 
Pāces dziju komolos, dizainēju bukletus 

meistarklasēm, mācu meistarklases, lasu lekcijas 
iedvesmojot citus, mācos interneta/google/meta 

datu/marketinga pielietojumus.



Ja vēlās pārdot savus 

ražojumus ārpus Latvijas

• Latvijas pasts ir izcili labs

• PVN likumi citās valstīs ir sarežģīti

• Grāmatvedībai lietot profesionāli



Padomi un ieteikumi 

Ja darat kautko angļu valodā 

VIENMĒR paprasiet lai kāds kam 

tā ir dzimtā valoda pārbauda to. 



Padomi un ieteikumi 

Nebaidaties no datoriem un 

interneta. Rakstiet apmācības kā 

receptes tortei. 



Padomi un ieteikumi 

Palīdziet viens otram, atbalstiet, 

dalaties ar informāciju, dalaties ar 

darbiem. Sākt katru teikumu ar 

“Tev vajag” nepalīdz nevienam. 



Inese Īris Liepiņa

shop.WrapturebyInese.com

Vēlamais darbs

Māras līklocis



KOUČINGA DAĻA

#OneStepToSuccess



KĀPĒC EFEKTĪVAI BIZNESA MĒRĶU

UZSTĀDĪŠANAI IR NOZĪME?

● Prāts automātiski tiek nofokusēts uz mērķu sasniegšanu;

● Lai zinātu, KAD mērķis ir sasniegts;

● Skaidrība sev un darbiniekiem;

● Atpazīstat iespējas;

● Paaugstina motivāciju un nostiprina apņēmību;

● Mērķu sasniegšana veido uzņēmuma attīstību.

#OneStepToSuccess



EFEKTĪVA BIZNESA MĒRĶU UZSTĀDĪŠANA

#OneStepToSuccess

S (specific/skaidrs)  - KO? KURŠ?   

KUR? KAPĒC? 
Ko tieši Tu vēlies sasniegt? 

M (measurable/ izmērāms) - NO - LĪDZ
Kādā veidā Tu izmērīsi, kad mērķis ir 

sasniegts?  (Skaitļi, vienības, %)

A (achievable/ sasniedzams) - KĀ?
Vai mērķis ir šobrīd ir reāls un atbilstošs 

biznesa attīstības stadijai un situācijai?

R (relevant/ noderīgs) - KO TAS DOS?
Vai mērķis ir noderīgs un vērtīgs?

T (timeboand/ laiks) - KAD?
Kādā termiņā mērķis jāsasniedz?



PIEMĒRS - BIZNESA MĒRĶIS

Palielināt Latvijas tirgus daļu par 15%, produktam Z, līdz 2019.gada

31.decembrim.

● Skaidrs: Ir redzama ģeogrāfiskā vienība, ir skaidrs produkts un %.

● Izmērāms: 31.12.2019. būs zināmi %.

● Sasniedzams: visticamāk mērķis ir arī sasniedzams.

● Noderīgs/vērtīgs: pieaug tirgus daļa -> palielinās peļņa.

● Laiks: līdz 31.12.2019

#OneStepToSuccess



TAVS BIZNESA MĒRĶIS 2019

#OneStepToSuccess



PRAKTISKAIS UZDEVUMS I

Uzdevuma mērķis: Katra dalībniece noformulē un uzraksta biznesa mērķi

2019.gadam pēc SMART kritērijiem.

Uzdevuma soļi:

● Katra dalībniece izvērtē un uzraksta atbildes uz kouča jautājumiem par 

savu biznesa mērķi:

● Dalībnieces uzraksta visus vajadzīgos resursus sava biznesa mērķa 

sasniegšanai;

● Katra dalībniece min 3 galvenos soļus, lai sasniegtu sava biznesa mērķi;

● Dalībnieces min vismaz 1 lietu, ko izdarīs nākamo 72h laikā.

#OneStepToSuccess



PRAKTISKAIS UZDEVUMS II

Uzdevuma mērķis: Atrast biznesa “atslēgas sadaļu” un izveidot turpmāko

attīstības stratēģiju novērtējot aktuālākās prioritātes;

Uzdevuma soļi:

● Dalībnieces novērtē aktuālo situāciju katrā no 8 sava biznesa sadaļām

(produkts, klienti, mārketings, pārdošana, kvalitāte, dati/finanses, grāmatvedība, prasmes/iemaņas);

● Nosprauž mērķus pēc SMART prinicpa katrā no sadaļām;

● Atrod “atslēgas sadaļu”, kas virza biznesu dotajā mirklī;

● Uzraksta visus vajadzīgos resursus “atslēgas” sadaļas mērķa

sasniegšanai;

● Min 3 galvenos soļus, lai sasniegtu sava biznesa mērķi.

#OneStepToSuccess





SAZIŅAI
Organizatoriskie jautājumi: Inese - 29119797

Jautājumi par saturu: Santa - 29970996

Citi jautājumi: Agnese - 20246046

urbana.fonds@gmail.com

#OneStepToSuccess



PALDIES
Nākamā tikšanās

14.12. plkst.9:30

#OneStepToSuccess


