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Aktivitāte "Semināru cikls II" 

 

Seminārs "Pārdošana tiešsaistes platformās" 
 

Mērķis: Ņemot vērā Interneta būtisko ietekmi uz mūsdienu patērētāju paradumiem, tiešsaistes 

tirdzniecības platformām ir aizvien lielāka loma un nozīme. Bet kas īsti ir “tiešsaistes pārdošanas 

platformas” un ar ko tās atšķiras no parastiem interneta veikaliem? Kādi ir nosacījumi, ar ko 

jārēķinās? Vai tirdzniecības platformas ir efektīvas, un vai tās var pielietot jebkurā nišā? Vai ar to 

palīdzību vieglāk nonākt no vietējā mēroga arī globālā mērogā? Semināra laikā būs atbildes gan uz 

šiem, gan citiem jautājumiem. 

Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji, īpaši amatnieki, tūrisma uzņēmēji, kā arī 

uzņēmēji, kuri vēlas uzsākt darbību tūrisma un atpūtas biznesā. Vienā grupā maksimāli 15 

dalībnieki. Aicinām dalībniekus pārdomāt, ko Jūs vēlaties pārdot tiešsaistes platformā! 

Ko uzņēmējs iegūs: Praktiskas zināšanas un ieteikumus darbam tiešsaistes platformās.  

            Norises vieta, moderators:  

 Zoom tiešsaistē 03.12.2020, saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc reģistrācijas. 

Moderators Marika Rudzīte-Griķe, t.29443621, e-pasts: 

latgales.uznemejs@gmail.com 

  

Semināra darba kārtība 

9:30 – 10:00 Dalībnieku pieslēgšanās Zoom lekcijai. 

10:00-10:30  Eksperte Iveta Druva- Druvaskalne Informācija par Latgales 

uzņēmējdarbības attīstības stratēģijas “Tūrisma pakalpojumu veidošana 

uzņēmumos” izstrādi. Rīcības tūrisma produktu attīstībai un pārdošanai. 

10:30-12:30 

 

Eksperte, Esty.com veikala  happymentjewelry īpašniece, Esty Latvijas 

komandas vadītāja Rasa Spulle 

 Kā izveidot savu veikalu Esty.com 

 Kā gūt panākumus Esty.com pārdošanā 

12:30 – 13:00 Pārtraukums. 

13:00 – 14:00 

Pārtraukums 10 

min. 

14:10 - 15:30 

Eksperte Elīna Sokolova- Luca 13:00-14:00 

 Pārdošana AirBnB 

Eksperts Valdis Vanadziņš Booking.com 14:10-15:30 

 Pārdošana Booking.com 

 

15:30-16:00 Noslēguma daļa. Jautājumi, atbildes.  

 

 

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta.  

Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu:  https://tinyurl.com/yygwxmsl  

 

 Seminārs ir bez maksas. 
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Vairāk informācijas savā partnerībā:  

 Ludzas rajona partnerība - koordinatore Sandra Palma, ludzaspartneriba@inbox.lv; 

 Rēzeknes rajona kopienu partnerība - izpilddirektore Ineta Elksne, 

ineta.elksne@rezeknespartneriba.lv 

 Preiļu rajona partnerība - valdes locekle Valija Vaivode, preilupartneriba@inbox.lv; 

 Balvu rajona partnerība – stratēģijas administratīvā vadītāja Ieva Leišavniece, 

ieva.leisavniece@yandex.com; 

 Krāslavas rajona partnerība - koordinatore Zane Ločmele, 

kraslavaspartneriba@inbox.lv 

 Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi" - koordinatore Inga Krekele, 

inga.krekele@gmail.com 

 

Projekta mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latgalē, izmantojot e-vides piedāvātās iespējas un apmācot 

uzņēmējus darbam ar tūristiem. Projekta realizācija ir iespēja sekmēt uzņēmējdarbības attīstību, tas ir ilgtermiņa 

ieguldījums Latgales reģiona uzņēmējdarbībā. Plānots, ka projekta rezultāts – Latgales reģiona uzņēmējdarbības attīstības 

stratēģija - būs viens no pamatiem, ko vietējās rīcību grupas iekļaus savās Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģijās, 

tādējādi paredzot aktivitātes uzņēmējdarbības attīstībai jaunajā plānošanas periodā.  Projekta ietveros plānots organizēt 

apmācību ciklus – semināru ciklus visās sešās Latgales reģiona vietējās rīcību grupās, aptverot 19 novadu teritorijas 

(Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, 

Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas, Viļānu un Zilupes).   
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Rekomendējamās tehniskās prasības dalībnieka datortehnikai: 

Lai veiksmīgi līdzdarbotos un iesaistītos semināra procesā, nepieciešama Excel programma! 

Dienu pirms semināra uz dalībnieku e-pastiem tiks nosūtītas Excel tabulas, kuras būs nepieciešamas 

semināra darbā. 

Operētājsistēma 

 

Windows 7 – Windows 10 

Mac OS X 10.9 (Mavericks) – macOS Mojave (10.14) 

Linux 

Google Chrome OS 

Android OS 5 (Lollipop) – Android 9 (Pie) 

iOS 10 – iOS 12 

Windows Phone 8+, Windows 8RT+ 

 

Interneta pārlūks 

 

Google Chrome (jaunākās 2 versijas) 

Mozilla Firefox (jaunākās 2 versijas) 

Opera (jaunākās 2 versijas) 

 

Interneta pieslēgums 

 

Datoram: 1 Mbps vai labāks (broadband rekomendējams) 

Mobilai ierīcei: 3G vai labāks (WiFi rekomendējams) 

 

Programmatūra 

 

Zoom desktop app (lejupielādi piedāvāsim) 

Zoom  mobile app (lejupielādi piedāvāsim) 

Excel programma 

 

Aparatūra 

 

2GB RAM (minimums), 4GB vai vairāk RAM 

(rekomendējams) 

Mikrofons un skaļruņi (USB austiņas rekomendējamas) 

 

 

 

 

 

 

 


