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LĪDZEKLIS
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 Video, kas ilustrē situācijas izpēti.
Video

var

noskatīties

produktu ražošanas uzņēmumi vai tūrisma nozare

šeit:

https:// izmanto mārketingu savā darbībā.

www.youtube.com/channel/UCIwCUxmo1kslOT5H3Xv6kw

https://sites.google.com/site/marloprojecteu/

 MARLO lietošanas pamācība

training .

 Tikai reģistrētiem lietotājiem
MARLO Mācību līdzeklis pieejams 5 valodās:
grieķu, latviešu, lietuviešu un spāņu.
MARLO

apmācību

izvēlētos

rīks

piemērotāko

sadalīts
nodaļu

nodaļās,
un

lai

palielinātu

zināšanas par kādu konkrētu tēmu īsā laika
posmā. Katra nodaļa aizņem mazāk nekā 20
minūtes, lai to izlasītu.
Ja vēlaties papildināt savas zināšanas, tad katras
nodaļas beigās pieejama ieteicamā literatūra.
Turpretī, ja vēlaties apgūt visus MARLO apmācību
rīka materiālus, nodaļas tiek piedāvātas specifiskā
kārtībā, kas palīdz pāriet no vienas tēmas uz citu,
secīgi

palielinot

izpratni

par

mārketingu

un

veiksmīgas uzņēmējdarbības veidošanu.
Mācību materiālus izvēlētajā valodā iespējams lasīt
internetā vai lejupielādēt pa nodaļām vai visu
grāmatu.
Pēc

(vai

pirms)

nodaļu

apguves

iespējams

iepazīties ar gadījumu izpēti, kura piedāvāta kā
apraksti vai video- tie ir piemēri, kā vietējo
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Ar MARLO Mācību līdzekli tiešsaistē var iepazīties;

Case studies
MARLO Mācību līdzeklī iekļauti projekta partnervalstu (Spānija, Latvija, Lietuva un Kipra) 8 praktiski
piemēri par vietējiem ražotājiem vai tūrisma sektora uzņēmumiem, kuri veiksmīgi attīsta un virza
tirgū savus produktus un pakalpojumus. Mācību līdzeklis satur šādus situācijas analīzes piemērus:



Ievas Siers (Ieva’s Cheese)/ Latvija



SIA “Very Berry” / Latvija



SIA “Aphrodite Delights”/ Kipra



Erikas Augustinavicius/ Lietuva



Ktima Christoudia vīna darītava/ Kipra



Pas tevukus/ Lietuva



Pastoralia interpretative centre/ Spānija



Uncle Picho- Artisans Products of Las Hurdes/ Spānija

Situācijas analīzes piemēru pamatā ir apraksti un video.
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Second Progress Meeting in Kaunas, Lithuania
MARLO projekta partneru tikšanās notika

tiek izmantota dažādos veidos: lavandas

Lietuvas pilsētā Kauņā no 2015. gada 13.

dekoratīvos pušķos un sausos ziedos,

līdz 14. jūnijam.

ziepēs ar lavandas ziediem, lietajās svecēs
un ceptos cepumos. Visi produkti tiek

Pirmajā dienā MARLO projekta partneri
apmeklēja vairākas vietējos un bioloģiskos
pārtikas ražotājus un tūrisma nozares
uzņēmumus:
Saimniecībā "Lavender ciemats" lavandas
aug 2ha platībā. Audzētā produkcija vēlāk
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pārdoti saimniecības aprīkotajā veikalā.
Lavandas ziedēšanas laikā klientiem ir
iespēja sarīkot pikniku speciālā lavandas
laukā paredzētā vietā un izmantot
apmešanās iespējās kādā no saimniecības
kempingiem un guļbaļķu mājā.

sodyba” jau 10 gadus sniedz naktsmītnes
Saimniecība "Dalios sodyba" organizē
medības un ražo dažādus produktus no
medījuma. Šajā saimniecībā tiek ražotas

pakalpojumus. Saimniecība organizē
specializētas medību ekskursijas, ģimenes
brīvdienas, kā arī konferences.

desas, kaltēta, saldēta nomedīto dzīvnieku
gaļa, sagatavi ēdieni. Saimniecība "Dalios
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Biškopis Erikas Augustinavicius prezentēja

ziedputekšņi, peru pieniņš, propoliss, dabas

vecāko lietuviešu cēlo dzēriens - medus

vaska sveces. Kopš 2004. gada Kedainiai rajonā

miestiņu. Trešās paaudzes biškopim ir 100

Erikas saimniecība piedāvā lauku tūrisma

stropu. Viņš iepazīstināja ar medalus ražošanas

pakalpojumus, medu un medalus degustāciju

tehnoloģiju un dzeršanas tradīcijām, kā arī

programmas.

medus un citu bišu produktu ražošanu: bišu

rudenī: gliemeži tiek sagatavoti konservēti ar
To sviestu un zaļumu mērci. Saimniecība piedāvā
audzēšana sākas agrā pavasarī un noslēdzas gliemežu degustācijas programmas
Saimniecība
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"Aspersa"

audzē

gliemežus.

Sanāksmes 2 dienā dalībnieki apsprieda sekojošas tēmas:



Metodiskās mācību līdzekļa mārketingā adaptēšana



Testēšana un novērtēšana



Izplatīšanas plāns un materiāli



Kvalitātes novērtēšanas rezultāti un turpmākie pasākumi



Projektu vadības jautājumi: izmaiņas & pamatojums



MARLO nākamie soļi
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Partneri
PROJEKTA KOORDINATORS
Extremadura Tourism Cluster
Caceres, SPAIN
www.clusterturismoextremadura.es
Kontaktpersona: Ms. Maria Blazquez
innovacion@clusterturismoextremadura.es
C.V. Agrotourism Co SIA
Tochni, Cyprus
www.cyprusvillages.com.cy
Kontaktpersona: Mr. SofronisPotamitis
director@cyprusvillages.com.cy
Biedrība “ZemniekuSaeima”
Riga, LATVIA
www.zemniekusaeima.lv
Kontaktpersona: Ms. Inga Berzina
inga.berzina@intraprojects.lv

X-Panel SIA
Larnaca, CYPRUS
www.x-panel.eu
Kontaktpersona: Mr. Elias Kouloumis
elias@x-panel.eu

Kaunas Zinātens un tehnoloģiju parks
Kaunas, LITHUANIA
www.kaunomtp.lt
Kontaktpersona: Ms. Renata Steponaviciene
renata.steponaviciene@kaunomtp.lt

Lietuvas Lauku tūrisma asociācija
Kaunas, LITHUANIA
www.atostogoskaime.lt
Kontaktpersona: Mr. Linas Zabaliunas
linas@atostogoskaime.lt

Eurocrea Merchant SIA
Milano, ITALY
www.eurocreamerchant.it
Kontaktpersona: Ms. Silvia Farina
silvia.farina@eurocreamerchant.it

Ja Jūs esat lauksaimnieks un pārtikas ražotājs:– vai Jūs piedāvājat savus produktus vietējiem tūrisma
uzņēmumiem?

Ja Jūs esat tūrisma uzņēmums - vai Jūs zināt, kas varētu sniegt autentisku vietējo gastronomijas
pieredzi Jūsu klientiem?

Vai Jūs esat izmantojuši pieaugošās pārtikas tūrisma sektora sniegtās iespējas?
Ja Jūs esat lauksaimnieks, uzņēmējs, neliels uzņēmums lauku teritorijā vai tūrisma pakalpojumu sniedzējs un vēlaties iegūt detalizētāku
informāciju par mārketinga un sadarbības iespējām, aicinām sazināties ar projekta koordinatoru vai projekta partneri savā valstī! Mūsu epasts: marloproject2014@gmail.com
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