
Tuvāk eksportam ar  
tirdzniecības misiju
Kad vietējais tirgus ir apgūts un ir vēlme sākt eksportu, var  
izmēģināt dalību kontaktbiržās un tirdzniecības misijās, kam  
pieejams līdzfinansējums no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem
Ja uzņēmums vēl nekad nav 
nodarbojies ar eksportu, vis-
prātīgāk ceļu uz to sākt pie 
sava datora ekrāna – izpētot 
interesējošos potenciālos sa-
darbības partnerus un uzsākot 
virtuālu komunikāciju. Nāka-
mais solis varētu būt kontakt-
birža. «Tas ir viens no lētāka-
jiem tirgus izpētes un ekspor-
ta uzsākšanas instrumentiem, 
bet tāpat ir jārēķinās ar ceļa un 
citiem izdevumiem, rūpīgi jā-
izvērtē partneri, kas pieteiku-
šies kontaktbiržai, un vai šajā 
pasākumā izdosies nodibināt 
kontaktus ar noderīgiem uz-
ņēmumiem,» saka Inga Vald-
mane, Eiropas Biznesa atbalsta 
tīkla (EEN) Latvijā koordina-
tore. Ņemot vērā, ka kontakt-
biržas parasti notiek paralēli 
kādai lielai starptautiskai iz-
stādei, vienlaikus tā ir iespēja 
veikt tirgus izpēti, uzzināt pa-
saules tendences un satikties 
ar potenciālajiem sadarbības 
partneriem.
Nākamais solis ir tirdzniecī-
bas misija, kas ir divu līdz čet-
ru dienu pasākums, kura laikā 
uzņēmums dodas satikt sevi 
interesējošos partnerus kādā 
konkrētā valstī. Nereti tirdz-
niecības misijas ietvaros no-
tiek arī kontaktbirža. 

20 minūtes
«Kontaktbiržas ir ātras un 
efektīvas divpusējas tikšanās 
starptautiskās konferencēs un 
izstādēs ar mērķi ietaupīt uz-
ņēmēju laiku un resursus. Tās 
parasti notiek kāda liela pasā-
kuma, piemēram, starptautis-
kas izstādes ietvaros,» saka I. 
Valdmane. LIAA un Eiropas 
Biznesa atbalsta tīkls nodro-
šina uzņēmējiem iespēju no-
runāt tikšanās ar konkrētiem 
uzņēmumiem. «Arī piedaloties 
izstādē, uzņēmēji norunā kon-
krētas tikšanās, tomēr iepazī-
šanās ar potenciālajiem part-
neriem galvenokārt ir nejaušas. 
Turpretī kontaktbirža sniedz 
iespēju tikšanos sarunāt jau 
iepriekš. Tā vairs nav laimes 
spēle,» viņa norāda. Tomēr at-
biruma procents ir visai augsts 
– tālāka sadarbība izveidojas ar 
aptuveni diviem no 20 kontakt-
biržā satiktiem uzņēmumiem. 
Tas gan ir atkarīgs no konkrē-
tās nozares.
Kontaktbiržā sarunai veltītais 
laiks ir samērā īss – 15 līdz 20 

minūtes. Šajā laikā jāspēj ar 
sevi iepazīstināt, pastāstīt par 
savu biznesu un izteikt sadar-
bības piedāvājumu, tālāk tur-
pinot komunikāciju attālināti. 
«20 minūtes ir viss, kas uz-
ņēmējam ir. Šajā laikā jāspēj 
prezentēt savu uzņēmumu, 
izstāstīt, ko vari piedāvāt. Tā-
pēc sarunai jābūt koncentrētai 
un profesionālai,» saka Jūlija 
Jaunrodziņa, Eiropas Biznesa 
atbalsta tīkla Latvijā projektu 
vadītāja. I. Valdmane iesaka 
rūpīgi izpētīt uzņēmumus, ar 
kuriem norunāta tikšanās, lai 
būtu lietas kursā, ar ko tie no-
darbojas, ko meklē, un pielāgo-
tu tam sarunu, lai arī viņam ir 
skaidrs, kāpēc uzņēmums vē-
las to satikt. «Cilvēkam, kurš 
pārstāv uzņēmumu kontakt-
biržā, jābūt zinošam par to, cik 
daudz kompānija var saražot, 
cik ilgā laikā, cik daudz ie-
spējams mainīt esošo produk-
tu pēc pasūtītāja vajadzībām 
utt.,» viņa piebilst.
Tā kā kontaktbirža līdzinās 
ātrajam randiņam, nepiecie-

šams sagatavoties, lai nekas 
netraucētu sarunai – jābūt vi-
zītkartēm svešvalodā, bukle-
tiem, produktu katalogiem, 
jāveic pieraksti un uzņēmuma 
pārstāvim jārunā angliski. Ja 
kontaktbirža jātulko, tās efek-
tivitāte ir krietni mazāka, jo 
ir lielāks laika patēriņš. «It kā 
triviālas lietas, bet daudzreiz 
uzņēmēji piemirst par pavisam 
pašsaprotamām lietām un ga-
dās ķibeles,» teic I. Valdmane. 
Lai palīdzētu veiksmīgāk sa-
gatavoties kontaktbiržām un 
tirdzniecības misijām, LIAA 
rīko seminārus.

Attīsta eksportu
2014. un 2015. gadā SIA DPA 
darbinieki devušies 23 tirdz-
niecības misijās ar LIAA at-
balstu. Vizīšu laikā apmeklē-
tas 15 valstis un satikti vairāk 
nekā 110 sadarbības partneri 
un klienti. «Ar daudziem iepa-
zītajiem sadarbības partneriem 
izveidojusies cieša sadarbība, 
veidojam kopīgus projektus, 
cenšamies attīstīt sadarbību 

Eiropas tirgū. Izveidotā sadar-
bība ir atvērusi durvis uz Eiro-
pu un ne tikai, arī ASV tirgus 
ir iepazīts un atrastas nišas, 
kurās uzņēmums šobrīd mē-
ģina pierādīt sevi,» saka Elza 
Ozola, SIA DPA Eiropas pro-
jektu vadītāja.
Savukārt koka žogu ražotājs 
Gravtex šogad bija savā pir-
majā tirdzniecības misijā uz 
Somiju. Kompānija ir piedalī-
jusies arī kontaktbiržā Lietuvā. 
«Tirdzniecības misija uz Somi-
ju, mūsuprāt, bija veiksmīga. 
Esam ieguvuši fantastiskus, 
jaunus kontaktus – uzņēmu-
mus, ar kuriem sadarbojamies. 
Esam aizsūtījuši paraugus un 
gaidām lielos pasūtījumus. Ce-
ram, ka mūsu darbs vainago-
sies ar reāliem pasūtījumiem. 
Pateicoties tirdzniecības mi-
sijai, ir reāla iespēja sākt eks-
portēt,» saka Santa Bļinkova, 
Gravtex tirdzniecības pārstā-
ve. Cita pieredze viņai ir kon-
taktbiržā Lietuvā, kur uzņē-
mums saskārās ar dalībnieku 
kūtrumu – daudzas tikšanās 

nenotika otras puses neieraša-
nās dēļ. Tomēr ar tām kontakt-
personām, ar ko uzņēmums ti-
kās, tas ir apmierināts. 
Lai tirdzniecības misija būtu 
veiksmīga, nepieciešams sa-
gatavoties, izveidot kontaktus 
ar iespējamajiem partneriem 
jau iepriekš, lai tikšanās laikā 
kontakts būtu nepiespiests un 
komunikācija notiktu raitāk. 
«Arī pēc tirdzniecības misijas 
nevar zaudēt modrību un ne-
pieciešams turpināt komunikā-
ciju ar satiktajiem cilvēkiem,» 
teic E. Ozola. Arī S. Bļinkova 
norāda, ka pēc misijas lielas 
pūles uzņēmums veltīja komu-
nikācijai ar iegūtajiem sadarbī-
bas partneriem. 
Misijas laikā Gravtex radušies 
kontakti ar Latvijas uzņēmu-
miem, kas arī piedalījās misi-
jā. «Ir jāpieņem visi šie piedā-
vājumi piedalīties un braukt, 
attīstīties un augt. Mēs esam 
apmierināti un priecīgi par ie-
spēju piedalīties tirdzniecības 
misijā. Tā ir fantastiska piere-
dze,» viņa uzsver. 

Rezultāti jāgaida
Tirdzniecības misiju un kon-
taktbiržu rezultāti nav ātri – 
reizēm uzņēmums aizbrauc 
tirdzniecības misijā, kur poten-
ciālais sadarbības partneris to 
sagaida ar līgumu, bet līdz ko-
riģēta līguma parakstīšanai pa-
iet gandrīz gads. «Tirdzniecības 
misija un kontaktbirža ir pirmā 
tikšanās ar uzņēmumu. Tāpēc 
jārēķina vismaz gads līdz sa-
darbības uzsākšanai,» saka I. 
Valdmane. Vaicāta par kultū-
ras atšķirībām, kas jāņem vē-
rā, piedaloties kontaktbiržā vai 
tirdzniecības misijā, J. Jaunro-
dziņa norāda, ka īsajā kontakt-
biržas tikšanās laikā kultūras 
atšķirības nepaspēj sevi parā-
dīt – bizness ir bizness. Taču, 
dodoties tirdzniecības misijā, 
gan ir rūpīgi jāiepazīstas ar kon-
krētās valsts īpatnībām biznesa 
vidē, piemēram, Skandināvijā ir 
pieklājīgi ierasties 10 minūtes 
pirms noteiktā tikšanās laika, 
nevis precīzi laikā, bet dienvi-
du zemēs ir pieklājīgi nokavēt 
15 minūtes. 

70% līdzfinansējums
Dalībai LIAA un EEN or-
ganizētajās kontaktbiržās un 
tirdzniecības misijās pieejams 
ES līdzfinansējums Ārējo tir-
gu apgūšanas programmas ie-
tvaros, kur uzņēmumi var pie-
teikties un iegūt līdz pat 70% 
līdzfinansējuma. Sākotnēji vi-
sus izdevumus uzņēmējs sedz 
pats no saviem līdzekļiem un 
pēc tam, iesniedzot nepiecie-
šamos dokumentus, atgūst da-
ļu no ieguldītā. Šī programma 
ilgs un finansējums būs pie- 
ejams vēl līdz oktobrim.
Šī gada pirmajā pusgadā orga-
nizēta 31 tirdzniecības misija, 
kurā kopā piedalījās 340 uzņē-
mēju. Gada otrajā pusē tiek plā-
notas vismaz 10 tirdzniecības 
misijas uz valstīm, kur strādā 
LIAA pārstāvniecības. «Ārē-
jo tirgu programmas apgūša-
nā ir liela uzņēmēju aktivitāte, 
jo pieejamais atbalsts ir liels. 
Īpaši uzņēmēju aktivitāti pa-
stiprinājusi sarežģītā situācija 
Krievijas tirgū, kas liek meklēt 
jaunas eksporta iespējas. Tā-
pēc arī mēs pētām netradicio-
nālākus tirgus – ne vairs tikai 
Eiropas valstis, bet arī BRIC 
bloka valstis, Ķīnu u.c.,» saka 
J. Jaunrodziņa.

Anda Asere

Šī gada pirmajā pusgadā organizēta 31 tirdzniecības misija, kurā kopā piedalījās 340 uzņēmēju. Gada otrajā pusē tiek plānotas vismaz 10 tirdzniecības 
misijas uz valstīm, kur strādā LIAA pārstāvniecības.

EIROPAS RAKURSS
Pirmdiena, 2015. gada 24. augusts. 
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