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Birojs “Latvijas Produkts” aicina vietējos uzņēmumus, š.g. rudenī (oktobris - novembris), kā ik gadu - 
atzīmējot 18. novembra Latvijas Republikas proklamēšanas dienu, iesaistīties divu mēnešu apjomīgās 
mārketinga aktivitātēs, kas veidotas ar mērķi izcelt un popularizēt vietējās preces un pakalpojumus, to 
kvalitāti un pieejamību.

Mārketinga aktivitātēs vēlamies īpašu uzmanību veltīt vietējo produktu popularizēšanai. Latvijas 
iedzīvotājiem ir jābūt informētiem par to, kādas dažādas, kvalitatīvas, inovatīvas un vērtīgas preces un 
ērtus pakalpojumus piedāvā uzņēmumi mūsu valstī. Nereti, to nezinot, priekšroka tiek dota ārvalstu 
produktiem, lai arī sabiedrībā ir vēlēšanās atbalstīt vietējos ražotājus.

Birojs “Latvijas Produkts” vēlas apzināt vietējos preču ražotājus un pakalpojumu sniedzējus, kas būtu ar 
mieru iesaistīties mārketinga aktivitātēs, pastāstīt par sevi tieši no šī – Latvijas Produkta pozicionējuma, 
izceļot sava produkta labās īpašības. 



Kampaņas ietvaros plānots nodrošināt pastiprinātu publicitāti un reklāmas medijos, kā arī organizēt 
pasākumus, akcijas, kuru laikā sabiedrība tiktu iepazīstināta ar Latvijas produktu klāstu. Aktivitātes 
iespējams variēt pēc dalības uzņēmumu vēlmēm un iespējām.

Latvijas ražotajiem un pakalpojumu sniedzējiem ir jāizcīna sava vieta zem saules, jāspēj konkurēt un 
parādīt, ka vietējie produkti ir to vērti, lai cilvēki tiem dotu priekšroku!

Uzņēmumi, kas vēlas paplašināt sava produkta mārketinga aktivitātes un iesaistīties kampaņā, aicināti 
sūtīt pieteikumu birojam “Latvijas Produkts”.

Kontakti:

Birojs “Latvijas produkts”
Tālrunis +371 26831571
E-pasts: info@latvijasprodukts.lv
Twitter: Lvprodukts

Biroja interneta vietnes:
www.latvijasprodukts.lv / www.quality.lv / www.dabigsprodukts.lv / www.savejie.lv 

http://www.latvijasprodukts.lv/
http://www.quality.lv/
http://www.dabigsprodukts.lv/
http://www.savejie.lv/


Mārketinga aktivitātes 
medijos un 

sociālajos tīklos



Reklāmas karogi un baneri interneta portālos, forumos un katalogos, sociālajos tīklos.



Reklāmas baneri un publikācijas, intervijas un apraksti par uzņēmumiem - “Latvijas produkts” 
/ “Savējie!” akcijas dalībniekiem.



Intervijas medijos par kustību “Latvijas Produkts” un tās piedāvātajām iespējām.



Cieša sadarbība ar “Sabiedriskās domas un tirgus izpētes centru” ļaus vietējiem ražotājiem 
un pakalpojumu sniedzējiem saņemt tirgus izpētes un patērētāju aptauju servisu bez 
jebkādas papildus samaksas. Mums rūp, lai vietējie uzņēmumi attīstītos pareizā virzienā.



Pilna apjoma informācijas izvietošana vietējo ražotāju albumā – katalogā “Savējie!” / 
www. savejie.lv – foto materiāls, apraksts, logo un kontakti. 



Katram uzņēmumam - “Latvijas Produkts” rudens kampaņas dalībniekam, reklāmas baneru 
vai reklāmrakstu izvietošana biznesa & ziņu portālos EUR 700  vērtībā, piem. Bizness.lv, 
Ekonomika.lv, Bna.lv, Nozare.info, Eksports.lv, Novados.lv, Rīts.lv, Labdien.lv vai citos - PAR 
BRĪVU.



Katram uzņēmumam - “Latvijas Produkts” rudens kampaņas dalībniekam, biznesa apmācību 
un semināru apmeklējumam izglītības centros “Biznesa Akadēmija”, “Biznesa Semināri”, 
“Rīgas Psiholoģijas skola”, “Nodokļu likumdošanas izglītības centrs” - 70% atlaide.



Katram uzņēmumam - “Latvijas Produkts” rudens kampaņas dalībniekam, ir iespēja saņemt 
mārketinga ekspertu konsultāciju biznesa mārketinga un PR stratēģijas / taktikas korekcijai 
straujākai uzņēmuma attīstībai un atpazīstamības pieaugumam – PAR BRĪVU.



Regulāra informācijas izvietošana, reklāma, publikācijas un dažādu balvu izspēle “Latvijas 
produkts” profilā sociālajā tīklā Draugiem.lv



Regulāra informācijas izvietošana, reklāma, publikācijas un dažādu balvu izspēle “Latvijas 
produkts” profilā sociālajā tīklā Facebook.com



Regulāra informācijas izvietošana, reklāma, publikācijas un dažādu balvu izspēle “Latvijas 
produkts” profilā sociālajā tīklā Twitter.com



“Latvijas Produkts” rudens kampaņas informatīvie atbalstītāji



     Sadarbības partneru atbalsts sociālajā tīklā Facebook.com – gandrīz 50.000 sekotāju.



Kampaņa “Latvijas Produkts” tiek realizēta pateicoties “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam.

“Latvijas Produkts” rudens kampaņas dalībnieku skaits – ierobežots. Zvaniet vai rakstiet jau 
šodien!

Birojs Latvijas produkts
Tālrunis 26831571
E-pasts: info@latvijasprodukts.lv 
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