
 

 
Kas jāņem vērā, uzsākot 

eksportu  

 
 

Andris Pārups 
Eksporta veicināšanas nodaļas vadītājs 



Par mani 

• Esmu strādājis publiskajā un privātajā sektorā 

• Man 13 gadu pieredze sekojošās jomās:  

– Publiskais sektors un publiskā sektora konsultācijas; 

– Darījumu konsultācijas (finanšu aspektu novērtējums, 

finansējuma piesaiste, pārrunas ar investoriem utt) 

– Procesu efektivitātes novērtējumi;  

– Stratēģiju izstrāde (biznesa stratēģija, pārdošanas, mārketinga 

stratēģijas) 



Eksporta veicināšanas pakalpojumi uzņēmumiem 

Pakalpojumi Latvijas uzņēmumiem: 

 Informatīvi un izglītojoši semināri 

 Informācija un konsultācijas par ārējās tirdzniecības jautājumiem 

 Atbalsts biznesa sadarbības partneru meklēšanā ārvalstīs, 

sadarbības veicināšana 

 Eksporta veicināšanas pasākumi ārvalstīs un Latvijā 

 Izstādes 

 Tirdzniecības misijas 

 Valsts vizītes 

 







Kā uzsākt eksportu jeb mājas darbs? 

 Eksportspējas 

izvērtēšana 

Potenciālie 

tirgi 

 Eksporta plāns 

Piedāvājums 

partneriem 

Potenciālo 

partneru atlase 

Potenciālo 

partneru 

uzrunāšana 

Attiecību 

uzturēšana un 

komunikācija 

Visos posmos:  

profesionāli  pārdomāti  neatlaidīgi 

 



Eksportspējas izvērtēšana 

• Vai produkts ir gatavs eksportam un ir pietiekamas jaudas 

• Vai ir brīvi resursi, ko varu investēt eksportā 
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Potenciālie tirgi 

Ieteikums:  

• Izpētīt pamatlietas par tirgu, vai ir vērts tērēt laiku un resursus tirgus 

iekarošanā, un ar kādiem produktiem un pakalpojumiem. 

• Informācija internetā, konsultācijas ar uzņēmumiem, kas jau strādā 

ar šiem tirgiem, tirgus izpētes veikšana. 
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www.liaa.gov.lv  

 

 

Informācija par tirgu 

 

http://www.liaa.gov.lv/


www.cia.gov 

 

 

Informācija par tirgu 

 

http://www.cia.gov/


Eksporta plāns 

• Kā sevi pozicionējam tirgū 

• Produkta virzības kanāli 

• Mērķa tirgi 

• Laiks, kādā gribam sasniegt rezultātus 

• Tam nepieciešamie resursi 

• Esošais finansējums 

 Eksportspējas 

izvērtēšana 

Potenciālie 

tirgi 

 Eksporta plāns 

Piedāvājums 

partneriem 

Potenciālo 

partneru atlase 

Potenciālo 

partneru 

uzrunāšana 

Attiecību 

uzturēšana un 

komunikācija 



Piedāvājums partneriem 

• Cenu lapas 

• Uzņēmuma profils/prezentācija 

• Mājas lapa 
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Piedāvājums partneriem 

• Jāsagatavo atbildes uz sekojošiem jautājumiem: 

– Vai varat ražot privātos brendus; 

– Pie kāda apjoma varat veikt produkta modifikāciju, iepakojuma 

modifikāciju; 

– Vai varat pagarināt derīguma termiņus un pie kādiem apjomiem; 

– Kāds ir pasūtījuma izpildes laiks; 

– Kāds ir minimālais pasūtījums; 

– Vai esat gatavi ieguldīt produkta mārketingā attiecīgajā valstī 
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Cenu lapu paraugi 
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XXX XXX, vodka 

Vol. L 0,5 

Alc % 40 

Botl/case 24 

Price offer 

Price per selling item 0,50 

Price per case 12,00 

Cases/FIN pll 120 

Cases/EUR pll 77 

Taric CODE 00000000 

YYY YYY, vodka  

Vol. L 1,0 

Alc % 40 

Botl/case 20 

Price offer 

Price per selling item 0,83 

Price per case 16,60 

Cases/FIN pll 72 

Cases/EUR pll 50 

Taric CODE 00000000 

•Prices are given in EUR, EXW Riga, Latvia 
•Terms of delivery – 2-4 weeks from the moment of receiving order (if no changes in 
bottle and label design are made 
•Offer’s validity – 31/12/2013 
•20’container – 10 FIN pallets or 11 EUR pallets 
•40’container – 20 FIN pallets or 23 EUR pallets 
 



Сыры мягкие и твёрдые 

Сыр 45% 

Срок годности, 

дни 
до 28 дней 

Упаковка 125 г 

Количество в 

коробке 
20 

Предложение стандартное 

Цена 0,745/штука 

Коробки на 

поддоне* 
50 

Полный вес 

на поддоне 
135 кг 

Высота цм 120 

ЕАN код 4750000000000 

Сыр 45% 

Срок годности, 

дни 
до 28 дней 

Упаковка 250 г 

Количество в 

коробке 
10 

Предложение стандартное 

Цена 0,852 /штука 

Коробки на 

поддоне* 
100 

Полный вес 

на поддоне 
265 кг 

Высота цм 125 

ЕАN код 4750000000000 

•Цены указаны EUR, EXW Рига, Латвия  
* EUR Поддон 82 цм x 120 цм 



Kompānijas profils 



Potenciālo partneru atlase 
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• Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 

• Privātie konsultanti 

• Internetā pieejamie resursi 

• Citu valstu institūcijas (kameras, asociācijas) 

• Citi eksportējošie uzņēmumi 

• Nozaru izstādes 
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Ārējās tirdzniecības portāls - www.exim.lv 

Portāls ir eksportorientētas 

informācijas On-line 

datubāze: 

 Latvijas uzņēmumu profili un 

biznesa piedāvājumi 

Ārvalstu uzņēmumu biznesa 

piedāvājumi 

 Informācija par pasākumiem 

ārvalstīs un Latvijā 

 Informācija par Latvijas 

ekonomiku un tirdzniecību 



Informācija par sadarbības partneriem 
 www.kompass.com 

http://www.kompass.com/


Eksporta online biznesa 

katalogs  

www.europages.com 

 
 Galvenā B2B meklēšanas platforma 

Eiropā un pasaulē 

 Palīdz uzņēmējiem un profesionāļiem iegūt 
atpazīstamību un kvalificētu kontaktus 
online vidē. 

 Mērķauditorija  - 4.700.000 profesionāļi 

 Katru mēnesi tiek apskatītas 62.000.000 info 
lapas, meklējot informāciju par 
potenciālajiem piegādātājiem, partneriem un 
klientiem. 

 Reģistrēti 2.300.000 uzņēmumi, 
galvenokārt no Eiropas. 

 Daudz valodu meklētājprogramma – 26 
valodas 

 Precīza un metodiska klasifikācijas 
sistēma 

 26 sektori; 715 apakšnozares; 3670 
galvenie darbības virzieni 

Vienīgais oficiālais pārstāvis 

Latvijā 

Irita.Citovica@interinfo.lv 

Informācija par sadarbības partneriem 



Aģenti 
www.iucab.nl 

http://www.iucab.nl/


Izstādes 

www.expodatabase.com 

http://www.iucab.nl/


Potenciālo partneru uzrunāšana 

• Izpētīt mājas lapas, noskaidrot, vai atbilst pēc profila un sakārtot ērtā 

tabulā darba tabulā; 

• Sazvanīt un noprecizēt: 

• Kurš ir atbildīgs par jūs interesējošo tēmu; 

• Kā ar viņu var sazināties; 

• Izstāstīt, kas ir jūsu produkts un aizsūtīt info; 

• Noskaidrot, kad var gaidīt atbildi vai kad var piezvanīt atkal 

• Long list / Shor tlist / Black list jeb CRM 
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Follow - up 

Ieteikums: 

-     Regulāra komunikācija ar klientu 

-  Interesēties par pārdošanas apjomiem, jauniem produktiem 

-  Veidot personīgu kontaktu ar klientu 

-  Aicināt uz Latviju un doties vizītē pie klienta! 
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Long list / shortlist 
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