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Kas	  ir	  izstāde	  un	  kāds	  mērķis	  dalībai	  tajā?	  
�  Izstāde	  ir	  vieta,	  kur	  «satiekas»	  ražotāji,	  lai	  :	  

◦  Prezentētu	  savus	  produktus	  interesentiem	  (pircēji,	  
starpnieki,	  tirgotāji,	  pakalpojumu	  sniedzēji,	  utt);	  

◦  Atrastu	  jaunus	  sadarbības	  partnerus	  un	  vienotos	  par	  
piegādēm,	  loģistiku,	  ražošanas	  iekārtām,	  utt;	  

◦  Apskatītu	  jaunākās	  	  vietējā	  un	  starptautiskā	  tirgus	  
tendences	  produktu	  attīstībā,	  t.sk.	  noformēšanā,	  
ražošanā	  

◦  Nošpikotu	  konkurentu	  idejas,	  apzinātu	  savas	  stirpās	  
un	  vājās	  vietas,	  veidotu	  sadarbību	  kopīgai	  
realizācijai/loģistikai	  utt.	  	  	  	  	  



Galvenās atziņas 
�  Pirmajā	  dalības	  gadā	  uz	  «brīnumiem»	  nedrīkst	  cerēt;	  

�  Interesenti	  uzskatīs	  dalībnieku	  par	  nopietnu	  ražotāju	  tikai	  3.	  
dalības	  gadā;	  

�  Izstāde	  ir	  smags	  darbs	  vairāku	  dienu	  garumā;	  

�  Ja	  esi	  mazpazīstams	  dalībnieks,	  tad	  piesaistīt	  interesentus	  
var	  ar	  stenda	  noformējumu,	  tajā	  radītajām	  smaržām;	  Pēc	  
tam-‐	  ar	  produktiem/degustācijām	  un	  to	  noformējumu;	  	  	  	  

�  Ir	  jābūt	  sagatavotiem	  informatīviem	  materiāliem	  par	  
produktiem/ražošanu/	  vairākās	  valodās;	  

�  Nav	  lietderīgi	  piedalīties	  izstādē,	  ja	  nav	  mērķis	  attīstīt	  
ražošanu	  



Vietējo produktu prezentēšana Latvijas 
izstādēs un ārzemēs 
1)Iespējas	  Latvijā	  =	  vietējā	  tirgus	  apgūšana:	  

Starptautiskā	  izstādes	  Rīgā,	  piem.	  Ķīpsalā	  (Riga	  Food,	  
Baltour,	  u.c.),	  Rāmavā;	  	  
Reģionālās	  izstādes;	  
Gadatirgi	  un	  pasākumi	  visā	  Latvijā	  	  

Mazie	  un	  lielie	  uzņēmumi	  
2)	  Iespējas	  ārzemēs=	  starptautisko	  tirgus	  
reģionu	  apgūšana	  
Tikai	  eksportspējīgie	  uzņēmumi,	  mazo	  ražotāju	  
apvienības	  



Vietējo produktu prezentēšana Latvijas izstādē 

� Kāpēc	  būtu	  jāpiedalās	  mazajiem:	  

◦  1)	  «izlīst»	  no	  savas	  ierastās	  vides	  un	  ieraudzīt	  
citus,	  izprast	  savu	  vietu	  produktu	  tirgū	  un	  
«spēkus»;	  

◦  2)Uzzināt	  Latvijas	  pircēju	  viedokli	  par	  produkta	  
kvalitātēm	  (garšu,	  izskatu,	  utt)	  

◦  3)	  Apmainīties	  ar	  zināšanām,	  pieredzi	  	  

◦  4)	  Apvienoties	  attīstībai	  !!	  



Dalības vietas  
noformēšana 



Stenda noformēšanā!! 
�  Vienots	  stils,	  ja	  apvienojas	  vairāki	  
dalībnieki!!	  	  

�  Jābūt	  dalībnieka	  nosaukumam/	  logo/
raksturbildei.	  Ja	  apvienība-‐	  tad	  arī	  kopīgajam	  

�  Svarīgi!!	  Stenda	  noformējumam	  jābūt	  
izmantotam	  vairākkārtīgi	  (vairāki	  pasākumi)	  
un	  daudzfunkcionāli	  (dažādi	  pielietojumi)	  	  

� Ne	  vienmēr	  pievilcīgs	  stends	  maksā	  dārgi	  







Produktu izvietojuma noformējums 









Aktivitātes stendā 





Svarīgi!!	  	  Info	  materiāli	  	  un	  etiķetes	  
� Materiāliem	  jāietver:	  	  
◦  Info	  par	  uzņēmumu,	  kontaktinformācija;	  
◦  Info	  par	  produktiem,	  ražošanas	  procesu,	  
unikalitāti,	  apjomiem;	  
◦  Papildus	  info,	  kas	  varētu	  būt	  svarīga	  labākam	  
produkta	  noietam;	  

� OBLIGĀTI-‐	  vizuālais	  materiāls-‐	  bildes	  ar	  
uzņēmumu,	  produktiem,	  uc.	  ;	  

� Vismaz	  2	  valodās	  !!!	  

� Etiķetes	  tam	  tirgum,	  kuram	  produkts	  
domāts	  !!!	  	  



� Paldies	  par	  uzmanību	  

	  	  


