
Eksporta veicināšanas aktivitātes 



LIAA atbalsts eksportam (I) 

 LIAA pārstāvniecības 

 Nacionālie stendi  

 Tirdzniecības misijas 

 Mārketinga pasākumi ārvalstīs 

 Ārvalstu kompāniju vizītes 

 Starpvalstu biznesa forumi  

 Eksporta semināri 

 Ārējo tirgu konsultācijas  

 Biznesa partneru meklēšana 
 

 
 



World Food Azerbaijan 2014  
2014 gada 22.-24. maijs, Azerbaidžāna 

Nacionālie stendi 



Pārtikas uzņēmumu tirdzniecības misija Īrijā 
2014. gada 2.-5. septembris 

Tirdzniecības misijas 



Latvijas uzņēmēju delegācija Latvijas Valsts prezidenta Andra Bērziņa oficiālās vizītes 
Turkmenistānā ietvaros 
2013. gada 13.-15. maijs 

Valsts augstāko amatpersonu vizītes 
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Latvijas dienas  «Оцени Латвию» Maskavā, Krievijā 
2013. gada 4.-30. aprīlis 

Latvijas dienas „Taste Latvia” 
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Presentation Notes
Šogad  organizējam jau 4. pēc kārtas Latvijas dienas, šoreiz Viļņā 4.-20.09. Iepriekš esam organizējuši Latvijas dienas Igaunijā, Azerbaidžānā un Maskavā.Latvijas dienu ietvaros notiks sekojoši pasākumi:Latvijas ražotāju un mākslinieku gadatirgus Viļņā, tirdzniecība ar Latvijas produkciju Viļņas Rātslaukumā (05.- 07.09.). Latvijas produktu marķēšana, prezentācijas un degustācijas Viļņas veikalos (RIMI (5 lielākie), Baroca, Aromatica, Elfu Namai, Bioteka un Pegasas) (04.-20.09.). Latvijas mūziķu dalība Vilnius Music Week (05.- 07.09.).Uzņēmēju kontkatbirža sadarbībā ar Eiropas Biznesa atbalsta tīklu (EEN) Viļņā (05.09.).Nameja Balvas ikgadēja pasniegšana labākajiem Latvijas uzņēmumiem Lietuvā un Latvijas uzņēmēju partneriem Lietuvā, sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības palātu Lietuvā (LTPL) (4.09.). 



Latvijas dienas „Atrask Latviją" Lietuvā  

Lietuvas televīzijā raidījumā «Labas rytas, Lietuva» grupa Carnival Youth un LIAA 
pārstāvniecības Lietuvā vadītāja Jeļena Markūne 
2014. gada 4.-20. septembris 



Semināri 



Dabīgās pārtikas attīstības tendences Latvijā un pasaulē 
Iedvesmojoši stāsti un padomi veselīga dzīvesveida piekritējiem 
2013. gada 28. maijs 

Semināri 



Latvijas Industriālā tūre Japānas uzņēmumiem Eiropā 

Ārvalstu uzņēmēju delegācijas 



LIAA atbalsts eksportam (II) 



LIAA plānotās papildus aktivitātes 
eksporta tirgu pārorientācijai 
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2014.Gada 14.oktobra MK noteikumi 582 «Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings» 2014.Gada 14.oktobra MK noteikumi 887 «Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana»



Eksporta veicināšanas papildus aktivitātes prioritāri 
koncentrētas uz: 
 
 Krievijas importa embargo sarakstā iekļauto preču ražotājiem  un to 

nozaru uzņēmumiem, kuru darbība ir saistīta ar sankcijām pakļauto 
preču eksportu (piem., transports un loģistika) 

 Nozaru uzņēmumiem, kuru produkcija var tikt iekļauta nākamajā  
produkcijas embargo sarakstā (piem., konservētas zivis, gatavi gaļas 
izstrādājumi vai konservi, sulas, ievārījums, augļu biezeņi) 

 Nozaru uzņēmumiem, kurām būtisks eksporta apjoms uz Krieviju 
(t.sk., ķīmiskā rūpniecība, mašīnbūve)  



Papildus eksporta veicināšanas aktivitātes (I) 

 Sadarbības līgumi ar nozaru asociācijām tirgus pētījumu, nozares 
pārstāvju ārvalstīs u.c. pakalpojumu iegādei 

 Pagaidu pārstāvniecību izveide ārvalstīs: 

− LIAA pārstāvniecības – ES tirgos, Baltkrievijā, Centrālāzijā, 
Tuvajos austrumos, Tālajos austrumos;  

− Nozaru pārstāvniecības; 

 Aģentu/konsultantu piesaiste produktu virzīšanai tirdzniecības 
tīklos, veikalos. 
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Eksporta aktivitātēs būs iesaistīt 3 spēlētāji:Uzņēmēji pašiNozaru asociācijas un LIAA. Asociāciju priekšlikumi tiek iekļauti LIAA projektā ”Nozaru nacionālie stendi starptautiskajās izstādēs ārvalstīs un eksporta konsultācijas” (MK Noteikumi 887)Tiks izveidotas LIAA un nozaru pārstāvju pagaidu pārstāvniecības mērķa tirgos, nosūtot uz ārvalstīm speciālistus vai arī uzrunājot tos mērķa tirgos, kas labi pārzina mērķa tirgu, galvenos spēlētājus, kuriem ir plaši biznesa kontakti, kuri var īsā laikā sniegt atbalstu Latvijas produktu, it īpaši Krievijas embargo skarto produktu virzīšanai tirgū.Latvijai prioritārās ekonomiskās sadarbības valstīs  tiktu piesaistīti vietējie aģenti/konsultanti, kas pārzina attiecīgās valsts produktu iepirkšanas sistēmu, ir aktīvi kontakti tirdzniecības ķēdēs, un kam uzticas iepircēji, distributori. Aģenti noteiktu periodu pārstāvētu 3-5 Latvijas uzņēmumus saistītās nozarēs, apmeklētu uzņēmumus Latvijā, iepazītos ar uzņēmumu produktiem pakalpojumiem, sniegtu konsultācijas par produktu pielāgošanu attiecīgajam tirgum, izvēlētos produktu virzīšanas tirgū taktiku,  uzrunātu potenciālos iepircējus, organizētu uzņēmumu vizītes mērķa tirgū – tikšanās ar iepircējiem, distributoriem. 



Papildus eksporta veicināšanas aktivitātes (II) 

 Dalība izstādēs  

 Tirdzniecības misijas 

 Iepircēju vizītes 

 Tirgus pētījumi 

 Specifiski eksporta semināri, konferences, degustācijas, preses 
konferences 

 Mārketinga un reklāmas izmaksas 

 

Presenter
Presentation Notes
Tiks palielināts nacionālo stendu skaits starptautiskajās izstādēs ārvalstīs, organizējot stendus lielākajās nozaru un produktu grupu profesionālajās izstādēs. Izstāžu klāstā tiks iekļautas vairākas nozīmīgākās pārtikas izstādes, kā arī izstādes transporta un loģistikas nozares uzņēmumiem.Tiks palielināt tirdzniecības misiju skaits, organizējot tās uz jauniem  un maz zināmiem tirgiem, piesaistot tirdzniecības misijas sagatavošanai konkursa kārtībā izvēlētus attiecīgo tirgu ekspertus. Izvēlētais partneris izvērtēs Latvijas uzņēmumu potenciālu attiecīgajā tirgū, sniegs atzinumu par produktu pielāgošanas nepieciešamību, sniegs informāciju par attiecīgā tirgus ieiešanas labākajām stratēģijām, organizēs tikšanās programmu, pavadīs Latvijas uzņēmumus tirdzniecības misijas laikā, sniegs atbalstu sarunu vešanas procesā. Tiks organizētas iepircēju vizītes uz Latviju. Šādu uzņēmumu atbalsta instrumentu izmanto daudzas ārvalstis, kā piemēram Itālija, Ķīna, lai stimulētu ārvalstu iepircēju interesi apmeklēt valsti un uz vietas iepazīties ar piedāvāto produktu klāstu, ražošanas procesu, izvēlētos interesējošos produktus. Iepircējiem Latvijā tiktu sagatavota vizītes programma, lai klātienē vienlaicīgi satiktu vairākus Latvijas uzņēmumus -  potenciālos piegādātājus, iepazītos ar Latvijas ražotāju iespējām, produktu daudzveidību, iespējām piemērot ražotni iepircēja vajadzībām.  Iepircējiem tiktu segti ceļa un uzturēšanās izdevumi.



Papildus eksporta veicināšanas aktivitātes (III) 

 Prioritāro nozaru mārketinga kampaņas: 

− Komunikācija medijos 

− Publikācijas ārvalstu presē 

− Sižeti ārvalstu televīzijās 

− Mārketinga kampaņas sociālajos tīklos 

− Ārvalstu ekonomikas žurnālistu vizītes 

− Interneta vietņu izstrāde svešvalodās 

− Iepircēju vizītes 
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Intensīva un regulāra mediju kampaņu organizēšana par Latviju kā dinamisku un inovatīvu ekonomiku, par pārtikas un citām nozarēm, kas spēj piedāvāt konkurētspējīgas preces un produktus, publicējot reklāmas/rakstus  specializētos nozaru medijos, web lapās, apmaksājot TV raidlaikus, apmaksājot mārketinga materiālu tulkošanu mērķa valsts valodās, izveidojot un uzturot nozaru sociālos portālus, nodrošinot komunikāciju ar pircējiem sociālajos mēdijos, organizējot produktu mediju kampaņas, organizējot žurnālistu, TV pārstāvju vizītes  uz Latviju.



Papildus eksporta veicināšanas aktivitātes (IV) 

 Valsts mārketinga kampaņa «Latvijas dienas» - Azerbaidžānā, 
Uzbekistānā, Kazahstānā, Baltkrievijā un/vai citās valstīs 

− Produktu marķēšana tirdzniecības vietās 

− Jaunu produktu izvietošana tirdzniecības tīklos 

− Mārketinga kampaņa medijos un publiskajā telpā 

− Tūrisma piedāvājuma prezentācija 

− Kultūras un mākslas programma 

− Dizaineru, pavāru u.c. prezentācijas 
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Plašs, visaptverošs un agresīvs Latvijas valsts mārketings tirgos, kuri Latvijas uzņēmumiem dotajā brīdī ir prioritāri un kur visātrāk var iegūt rezultātu, proti valstīs, kur Latvija ir atpazīstama, zināmi Latvijas produkti, ir tradīcijas sadarbībai un zināms sentiments kopš  PSRS laika, nepastāv valodas barjeras, ir iestrādes pēdējos gados, apmeklējot šīs valstis Latvijas valsts augstākajām amatpersonām kopā ar Latvijas uzņēmumu biznesa delegācijām.  Mērķis - atvērt tirgu jauniem Latvijas ražotājiem, kā arī sekmēt jau tirgū esošo Latvijas ražotāju produkcijas atpazīstamību un noietu, veicināt Latvijas tēla atpazīstamību un iepazīstināt ar labāko, ko Latvija var piedāvāt gan biznesā, gan tūrismā, kultūrā un mākslā.Kampaņas ietvaros notiks sekojošas aktivitātes: Latvijas produktu marķēšana esošās tirdzniecības vietās; jaunu produktu izvietošana tirdzniecības tīklos uz „Latvijas dienu” laiku; plaša mārketinga kampaņa medijos, publiskajā telpā; divpusējas tikšanās ar ārvalsts potenciālajiem partneriem; tūrisma piedāvājuma prezentācijas; pavāru meistarklases; dizaineru, modes dizaineru prezentācijas; plaša kultūras programma (koncertprogramma, kino u.c.); mākslas programma (izstādes, meistarklases). Aktivitātes īstenošanā LIAA ir iestrādes,  organizējot „Latvijas dienas” Azerbaidžānā, Igaunijā, Maskavā.



 Atbalsts ražotņu un produktu atbilstības novērtēšanai 

 Atbalsts uzņēmēju individuālajām vizītēm pie partneriem ārvalstīs 

 Konferences / semināri par eksporta jautājumiem 

 Atbalsts «Ārējo tirgu apguves programmā» palielināts līdz 70% no 
attaisnotajiem izdevumiem 

− Komandējuma izmaksas 
− Dienas nauda 
− Viesnīcas 
− Ekonomiskās klases sabiedriskais transports 
− LIAA organizētās TM ar valsts augstākās amatpersonu dalību 

Papildus eksporta veicināšanas aktivitātes (V) 
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