
Latvijas produkts 2013



Birojs “Latvijas Produkts” aicina vietējos uzņēmumus, š.g. novembrī (01.11. - 30.11.2013.), atzīmējot 
Latvijas proklamēšanas gadadienu, iesaistīties veselu mēnesi apjomīgās mārketinga aktivitātēs, kas 
veidotas ar mērķi izcelt un popularizēt vietējās preces un pakalpojumus, to kvalitāti un pieejamību.

Tā kā tuvojas Latvijas proklamēšanas gadadiena, 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 
drukātajos un interneta 

medijos, radio un 
TV raidījumos, 
sociālajos tīklos



Reklāmas karogi un baneri interneta portālos, forumos un katalogos, sociālajos tīklos. Ne 
tikai kopējie akcijas baneri, bet arī ar katra dalībnieka produkta attēliem un logo.



Ne tikai reklāmas baneri, bet arī publikācijas, intervijas un apraksti par uzņēmumiem - 
“Latvijas produkts” / “Savējie!” akcijas dalībniekiem.



Intervijas arī radio un TV, dalība raidījumos. Apdomājiet jau iepriekš, kādas sava produkta 
labākās īpašības vēlaties izcelt.



Cieša sadarbība ar pazīstamā žurnālista Egila Zariņa veidoto raidījumu ciklu “E.Zariņa TV 
mikslis”, produktu klātbūtne raidījumā, iespēja intervijai un papildus publicitātei ar raidījumu 
cikla palīdzību.



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



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



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