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Prezentācijas saturs  

• Pārskats par 10 galvenajām tendencēm zivju 
produktu marķējumos  

• Patērētāju pieprasījuma tendences  



Pārtikas nozares tendences  



Pārtikas nozares 10 galvenās tendences  

• “Tīrs” ir jaunais “dabīgs”, 
• Ekoloģisks ir pats par sevi saprotams, 
• Atrašanās vieta, 
• Premium klases produkti izceļas, 
• Senioriem tiek pievērsta lielāka 
uzmanība, 
• Četrdesmit ir jaunie divdesmit, 
• Zinātniski pamatojumi, 
• Regulators mudina pārdomas,  
• Neizmērojami nišas tirgi, 
• Proteīnu bums.   
 Avots: “Innova tirgus ieskati” 

 



         “Tīrs” ir jaunais “dabīgs” 



Ekoloģisks ir pats par sevi saprotams 



Atrašanās un izcelsmes vieta  



Premium klases produkti izceļas 



Senioriem tiek pievērsta lielāka uzmanība 



“Četrdesmit” ir jaunie “divdesmit” 



Uzmanība zinātniskiem faktiem 



Regulators mudina pārdomas 



Neizmērojami nišas tirgi 

 



Proteīnu bums 

Mazumtirdzniecības sektors 

ASV 
Mazumtirdzniecības sektors ES 



Patērētāju pieprasījuma tendences 

 



Produktu veidi 

• Svaigas zivis ir vissvarīgākais 
segments Dienvideiropas valstīs, 

 

• Atvēsinātas zivis ir visstraujāk 
augošais segments ikvienā Eiropas 
valstī, 

 

• Visos tirgos saglabājas nemainīga 
interese par saldētiem 
produktiem, bet gatavi ēdieni un 
panētas zivis ir izaugsmes virzītāji  
uz neapstrādātu zivju rēķina, 

 

• Marinēti/ konservēti zivju produkti 
ir nobriedis tirgus segments. 



Mārketinga tendences - produkti 

“Paramaunt company” (AK): jūras asara un mencas kotlete ar ingveru un laimu 

Koncentrēšanās uz eksotiskām marinādēm un mērcēm 

http://www.paramount21.co.uk/sea-basscodginger-lime-fishcake-20-x-100g


Mārketinga tendences - produkti 

Cumbrian Seafoods (AK): dažādi zivju produkti auzu miltu panējumos 

Koncentrēšanās uz panējumu dažādošanu 



Mārketinga tendences - produkti 

Koncentrēšanās uz diētiskiem zivju produktiem un  
veselīgām īpašībām  

www.ttz-bremerhaven.de/ 



Mārketinga tendences - produkti 

Koncentrēšanās uz ērtību un viengabalainību  

http://www.bumblebee.com/products/ready-to-eat-meals/bumble-bee-fat-free-tuna-salad-with-crackers-kit/


Mārketinga tendences - produkti 

 

“Restorāna kvalitātes” gatavi zivju produkti lietošanai mājās  

www.seacuisine.com 



Mārketinga tendences - produkti 

Neparastas tradicionālu produktu kombinācijas 



Secinājumi 

• Izteikta konkurence starp gaļas un zivju produktiem (cūkgaļa, 
mājputni un zivis), 
 

• Kopumā Eiropas patērētāju pieprasījums pārorientējas uz 
akvakultūras un importētajiem produktiem,   
 

• Pieprasījums ir neviendabīgs dažādos reģionos, taču ar 
skaidri izteiktām tendencēm  patērēt vairāk akvakultūras 
produktu (vidējais patēriņš gadā - 3 kg uz iedzīvotāju), 
 

• Ziemeļvalstu tirgi – diezgan neitrālas smaržas produkti, 
pastāvīga kvalitāte, produktu ērtība, neitrāla garša, stingra 
tekstūra, 
 

• Dienvidvalstu tirgi – asāka konkurence lielākas zivju un jūras 
velšu dažādības dēļ, 



• Pieaugoša koncentrēšanās uz cenu, jo palielinās pieprasījums 
pēc lētām zivīm; 

 
• Jūras velšu tēls ir pozitīvs un salīdzinoši pastāvīgs Eiropā, 

turpretim audzētu zivju tēls ir dažāds; 
 
• “Kvalitātes” aspekts tiek saistīts ar plašāku zivju un jūras velšu  

īpašību kopu, ieskaitot ilgspējas kritēriju, dzīvnieku labturību, 
organisko statusu;   
 

• Pieaugoša sertificētu produktu loma (kvalitāte,  
     izcelsme, vide, dzīvnieku labturība, godīga tirdzniecība). 

 
       

Secinājumi 



Paldies par uzmanību!   


