Eiropas Biznesa atbalsta tīkla (EEN) projekta ietvaros Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar Zemgales
reģiona kompetenču attīstības centru rīko
Bezmaksas semināru
Radošā domāšana uzņēmējdarbībā. Atslēga uz Eiropas tirgu.

2013.gada 10.septembrī
Jelgava, Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33

Programma:
9:30 – 10:00
Reģistrācija

Semināra mērķis
Eiropas valstu tirgi ir ļoti piesātināti ar dažādām precēm no visiem
pasaules reģioniem. Jebkurš preču pārdevējs izjūt globālās konkurences
spiedienu. Mazo valstu, t.sk. Latvijas ražotāji objektīvi nevar Eiropas tirgū
konkurēt ar precēm par zemāku cenu. Kā šādā situācijā būt labākiem par
konkurentiem? Lai šo jautājumu atrisinātu, nepieciešama radoša pieeja
uzņēmējdarbības izaicinājumu pārvarēšanā un preču dizaina veidošanā.

10:00 – 10:05

Semināra mērķa grupa
Seminārs paredzēts Latvijas uzņēmējiem, kuri jau ir uzsākuši savu
biznesu, un tiem, kuri vēl ģenerē radošas idejas, lai tās ieviestu dzīvē.

12:00 – 12:30
Kafijas pauze

Semināra teorētiskās daļas jautājumi:
 Kā Latvijas preces iekaro Eiropas tirgu? (praktiski piemēri)
 Vai es esmu radošs? Vai mēs esam radoši?
 Kādas ideju ģenerēšanas tehnikas izmantot?
 Kā ideju pārvērst biznesā?
 Kā veidot inovatīvu uzņēmējdarbību?
 Kā radīt konkurētspējīgas preces un tās sekmīgi virzīt tirgū?
 Kāda ir dizaina loma uzņēmuma konkurētspējas nodrošināšanā?
 Kādi ir nākotnes izaicinājumi Eiropas tirgū?
Semināra praktiskajā daļā
tiks praktiski izmēģinātas dažādas radošās tehnikas, praksē novērtējot
jaunu ideju radīšanas rezultātu individuāli un grupās.
Par lektoru:
Uldis Cimdiņš ir inovatīvs uzņēmējs, pasniedzējs, konsultants, jauno
biznesa ideju radītāju un biznesu uzsācēju mentors. Kopš 2004.gada viņš
sniedz konsultācijas par ideju komercializācijas procesu veikšanu, veic
jaunu biznesa iespēju analīzi, izstrādā un izvērtē biznesa plānus.
Uldis Cimdiņš RTU maģistratūrā pasniedz kursus „Inovāciju tehnoloģijas”
un „Starptautiskais bizness”. Savulaik viņš ir aktīvi piedalījies RTU Rīgas
Biomateriālu inovāciju un attīstības centra un tajā ietilpstošā biznesa
inkubatora izveidē. Uldis ir mentors LIAA organizētā konkursa „Ideju
kauss” un TV raidījuma „Firmas noslēpums” biznesa ideju autoriem.
Strādājis un pasniedzis Latvijā, Lietuvā, Kanādā, Norvēģijā, Zviedrijā,
Somijā, Vācijā, Baltkrievijā, Kazahstānā un citās pasaules valstīs.
LIAA vērš Jūsu uzmanību, ka semināri notiek arī citās Latvijas pilsētās,
proti, 12.09. Liepājā, 17.09. Valmierā un 19.09. Rīgā

Ginta Purmale
Projektu vadītāja
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālr.: +371 67039414
Mobilais: 29197390
Fakss:+371 67039401
E-pasts: ginta.purmale@liaa.gov.lv

LIAA uzrunas

10:05 – 12:00
Latvijas preces iekaro Eiropu
Radošums
Radošās tehnikas

12:30 – 14:30
Ideju komercializācijas process
Inovatīvas uzņēmējdarbības
organizēšanas procesi
Uzņēmuma un preču
konkurētspējas pamati
14:30 – 15:00
Kafijas pauze
15:00 – 17:00
Dizaina loma konkurētspējas
nodrošināšanā
Nākotnes izaicinājumi Eiropas
tirgū
Jautājumi un atbildes

