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1. IEVADS
MARLO projekta mērķis ir uzlabot MVU konkurētspēju lauku
reģionos, piedāvājot metodoloģisko mācību rīku vietējo un bioloģisko
pārtikas produktu mārketingam un iedrošināt ilgtspējīgu lauku
reģionu attīstību. Projekts balstīts uz 2010.gadā veiksmīgi izpildītā LdV
projekta ProudFarmer rezultātiem.
Šis dokuments ir lietošanas pamācība metodoloģiskajam mācību
rīkam, kas tika izstrādāts MARLO projekta laikā (2013-2015) ES
Leonardo da Vinči programmas ietvaros, par vietējo un bioloģisko
pārtikas produktu mārketingu.
Rokasgrāmata sniedz pārskatu par MARLO mācību rīku un sniedz ieteikumus, kā izmantot rīku kā
atsevišķu mācību resursu (individuālām apmācībām) un kā daļu no mācību programmas.

2. KONTEKSTS
Pastāv daudz mazo uzņēmumu lauksaimniecībā, kuri ražo vienu un to pašu produktu vienam
tirgum. Šādi zemnieki ir ļoti atkarīgi no tirgus svārstībām. Lai pārvarētu šos izaicinājumus,
nepieciešams ražot īpašus produktus ar pievienoto vērtību vai nišas produktus.
Viena no tendencēm, kuru var uzskatīt par nišas produkciju (2% no ES pārtikas tirgus), ir bioloģiskā
lauksaimniecība, kura sniedz daudz ieguvumu patērētājiem, videi un vietējai ekonomikai. ES
bioloģiskās lauksaimniecības sektora analīze (EC, 2010) norādīja, ka bioloģiskā ražošana pieaug
ātrāk nekā patēriņš, kas var radīt zināmas grūtības pārdošanā. No otras puses importa preces
apmierina lielu daļu pieaugošā pieprasījuma, kas liek vietējiem ražotājiem kļūt profesionālākiem un
konkurētspējīgākiem.
Vietējo un bioloģisko pārtikas produktu panākumi atkarīgi no dažādām ražotāju, mazumtirgotāju,
tūrisma nozares kompetencēm un to sadarbības līmeņa. Ekonomiskās krīzes laikā uzņēmumiem
jāpieliek arvien lielākas pūles, lai veicinātu savus produktus un saglabātu konkurētspēju.
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Mazās un nišas/ bioloģiskās lauksaimniecības ir mazāk spējīgas konkurēt pasaules tirgos kā lielas
patēriņa lauksaimniecības, tomēr to uzņēmējdarbību var atbalstīt lauksaimniecības vai pārtikas/
kulinārais tūrisms.
Tūrisma nozare gūst labumu no sadarbības ar vietējiem ražotājiem un vietējā zīmola izstrādes, kas
ļauj piedāvāt autentisku un kvalitatīvu vietējo produktu, unikālu iepirkšanās un kulināro pieredzi,
kā arī intensīvu reģiona un tā produktu mārketingu. Savienojot tūrismu ar citām nozarēm, var tikt
izveidots spēcīgs reģionālā produkta zīmols, un vietējie uzņēmēji var iegūt priekšrocības tirgū, kā
arī palielināt pārdošanas apjomus, iegūstot papildus mārketinga pasākumus un reklāmas.

3. MARLO MĀCĪBU RĪKA MĒRĶAUDITORIJA
MARLO mācību rīks paredzēts:

 MVU

laukos – lauksaimniekiem, ražotājiem, tūrismam un mazumtirdzniecības
uzņēmumiem, kuri iesaistīti ražošanā, mārketingā un vietējo, kā arī bioloģisko produktu
pārdošanā.

Rīku var izmantot arī:

 studenti;
 pasniedzēji un mācību organizācijas;
 ikviens, kas vēlas iegūt zināšanas par vietējo un bioloģisko produktu mārketingu.
Apsveriet iespēju izmantot MARLO mācību rīku, ja meklējat īsu kursu par mārketingu un vēlaties
noskaidrot, kā mazie uzņēmumi Eiropā attīsta un veicina savus produktus.
MARLO mācību rīks pieejams piecās valodās: grieķu, angļu, latviešu, lietuviešu un spāņu.
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4. MĀCĪBU MĒRĶI
Pēc MARLO mācību materiāla apgūšanas būs iespējams izprast:

 kas ir mārketings un kādēļ tas ir būtisks uzņēmumam;
 kā pašreizējā ekonomiskā vide ietekmē mazos ražotājus un kā viņi
bar izmantot mārketingu savā labā;

 kā veikt tirgus izpēti un kā attīstīt mārketinga stratēģiju;
 kas ir segmentēšana un kā to izmantot, lai izvēlētos mērķa tirgu;
 kā izveidot mārketinga kompleksu savam tirgum;
 sīkāk zīmolvedību un zīmola stratēģiju;
 priekšrocības un riskus, izmantojot sociālos medijus, un izprast kādu sociālo mediju stratēģiju
var izmantot uzņēmums.

5. MĀCĪBU RĪKA STRUKTŪRA
MARLO tiecas iedrošināt sadarbību starp vietējiem ražotājiem un tūrisma nozari, parādot, kā tas
var veicināt veiksmīgāku abu sektoru mārketingu un attīstību.
Rīks izstrādāts saskaņā ar vajadzību analīzi, kuru veikuši MARLO partneri; tas sastāv no trīs daļām:



Mārketinga informācijas: 23 īsām nodaļām par mārketinga pamatprincipiem, esošās
ekonomiskās situācijas pārskatu, tirgus izpētes principiem un mārketinga stratēģijām,
mārketinga kompleksu, zīmolvedību un sociālo mediju izmantošanu.

 Gadījuma izpētes, kuras tiecas parādīt labās prakses piemērus un veiksmīgus vietējo
ražotāju/ lauksaimnieku/ MVU un uzņēmēju piemērus. Gadījumu izpētes parāda, kā šie
uzņēmumi un uzņēmēji attīstījuši dažādus pakalpojumus un produktus, kā arī kā
veiksmīgi tos veicinājuši, piesaistot vairāk patērētāju un dažādojot uzņēmējdarbību.

 Video, kas ilustrē gadījumu izpēti.
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6. MODUĻU SADALĪJUMS
MARLO mācību rīks iedalīts četros moduļos:
1. Mārketinga uzsākšanas principi
1.1. Mārketinga koncepcija
1.2. Iemesli uzsākšanai
1.3. Citāda domāšana
2. Produkta virzīšana tirgū
2.1. Straujā globalizācija
2.2. Ilgtspējīgs mārketings
2.3. Digitālais laikmets
2.4. Bezpeļņas mārketinga izaugsme
2.5. Mainīgā ekonomiskā vide
3. Tirgus izpēte un mārketinga stratēģija
3.1. Tirgus izpētes pamatprincipi
3.2. Kā veikt tirgus izpēti?
3.3. Mārketinga stratēģija
3.4. Mērķa tirgus izvēle
3.5. Ievads par mārketinga kompleksu
3.6. Produkts
3.7. Cena
3.8. Vieta
3.9. Virzīšana
3.10. Jaunas pieejas mārketinga kompleksam
4. Zīmolvedība un sociālie mediji
4.1. Zīmolvedība
4.2. Zīmola stratēģija
4.3. Sociālie mediji
4.4. Sociālo mediju stratēģija
4.5. Priekšrocības un riski sociālo mediju izmantošanā
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7. GADĪJUMU IZPĒTE
MARLO mācību rīks ietver astoņas gadījumu izpētes no partnervalstīm (Spānijas, Latvijas, Lietuvas
un Kipras), kas parāda, kā mazie lauku ražotāji vai uzņēmumi tūrisma nozarē veiksmīgi attīstījuši
un veicinājuši savus produktus un pakalpojumus. Mācību rīkā atradīsiet sekojošas gadījuma
izpētes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

„Ievas Siers”/ Latvija
SIA „Very Berry”/ Latvija
SIA „Aphrodite Delights”/ Kipra
Erikas Augustinavicius/ Lietuva
„Ktima Christoudia winery”/ Kipra
Pas tevukus/ Lietuva
„Pastoralia interpretative centre”/ Spānija
„Uncle Picho- Artisans Products of Las Hurdes”/ Spānija

Šie gadījuma izpētes piemēri prezentēti kā apraksti vai video.

8. MARLO MĀCĪBU RĪKA ĒRTĀ LIETOŠANA
MARLO mācību rīks sadalīts nodaļās, lai izvēlētos piemērotāko nodaļu un palielinātu zināšanas par
kādu konkrētu tēmu īsā laika posmā. Katra nodaļa aizņem mazāk nekā 20 minūtes, lai to izlasītu.
Ja vēlaties papildināt savas zināšanas, tad katras nodaļas beigās pieejama ieteicamā literatūra.
Turpretī, ja vēlaties apgūt visus MARLO mācību rīka materiālus, nodaļas tiek piedāvātas specifiskā
kārtībā, kas palīdz pāriet no vienas tēmas uz citu, secīgi palielinot izpratni par mārketingu un
veiksmīgas uzņēmējdarbības veidošanu.
Mācību materiālus izvēlētajā valodā iespējams lasīt internetā vai lejupielādēt pa nodaļām vai visu
grāmatu.
Pēc (vai pirms) nodaļu apguves iespējams iepazīties ar gadījumu izpēti, kura piedāvāta kā apraksti
vai video- tie ir piemēri, kā vietējo produktu ražošanas uzņēmumi vai tūrisma nozare izmanto
mārketingu savā darbībā.
MARLO mācību rīks pieejams internetā:
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https://sites.google.com/site/marloprojecteu/training.
Lūdzu, izvēlieties savu valodu- rīks ir pieejams grieķu, angļu, latviešu, lietuviešu un spāņu valodā.
Izmantojiet MARLO mācību rīku, kā Jums ērtāk!

9. MARLO PASNIEDZĒJIEM
Pasniedzēji vai mācību organizācijas ir laipni aicinātas izmantot MARLO mācību rīku savā darbā.
Mācību materiālu sadalīšana nodaļās saistīta ar koncepciju, ka nepieciešams apgūt zināšanas
nelielos daudzumos. Ņemot vērā nespēju koncentrēt uzmanību ilglaicīgi un ierobežoto aizņemto
uzņēmēju (un pieaugušo) laiku, neliels informācijas daudzums tiecas izpētīt vienu uzvedības
maiņu, vienu šauru jēdzienu vai vienu vienkāršu mērķi vienlaicīgi. Nodaļas sīkāk iedalāmas arī
mazākās daļās, kas aizņems tikai dažas minūtes izlasīšanai, tādējādi kalpojot par zināšanu
„uzkodām”. Mācību pieredzi var integrēt jauktās apmācībās (piemēram, dažādās vadības
apmācībās un instruktoru vadītās mācībās), kas nodrošinās ziņas saņemšanu dažādos veidos.
MARLO tiecas veicināt sadarbību starp vietējiem ražotājiem un tūrisma nozari, un izmantot
kopīgas mārketinga iespējas un potenciālu, tādēļ ieteicams jaukt mācību auditoriju, iekļaujot
pārstāvjus no abām nozarēm.
Piemēri un gadījumu izpēte rīkā lielākoties izveidota, balstoties uz pārtikas ražošanu vai tūrismu;
uzņēmumi, kas iekļauti gadījumu izpētē atrodas Kiprā, Latvijā, Lietuvā un Spānijā. Izmantojot
MARLO mācību rīku citā valstī, varētu būt noderīgi pievienot papildus piemērus.
Lūdzu, sazinieties ar MARLO projekta koordinatoru vai jebkuru
Konsorcija partneri, lai iegūtu sīkāku informāciju un ziņas par
autortiesībām.
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10. SAZINĀŠANĀS AR MARLO KONSORCIJU
PROJEKTA KOORDINATORS:
Ekstremaduras Tūrisma grupa
Kaseres, Spānija
www.clusterturismoextremadura.es
Sazinieties ar Mariju Blaskesu (Maria Blazquez)
innovacion@clusterturismoextremadura.es
Eurocrea Merchant Srl
Milāna, Itālija
www.eurocreamerchant.it
Sazinieties ar Silviju Farinu (Silvia Farin)
silvia.farina@eurocreamerchant.it
C.V. Agrotourism Co Ltd
Točni, Kipra
www.cyprusvillages.com.cy
Sazinieties ar Sofronī Potamiti (Sofronis Potamitis)
director@cyprusvillages.com.cy
Biedrība „Zemnieku Saeima”
Rīga, Latvija
www.zemniekusaeima.lv
Sazinieties ar Ingu Bērziņu
inga@zemniekusaeima.lv
X-Panel Ltd
Larnaka, Kipra
www.x-panel.eu
Sazinieties ar Eliasu Kulumi (Elias Kouloumis)
elias@x-panel.eu
Lietuvas Lauku tūrisma asociācija
Kauņa, Lietuva
www.atostogoskaime.lt
Sazinieties ar Linu Zabaliunu (Linas Zabaliunas)
linas@atostogoskaime.lt
KTU Reģionālais zinātnes parks
Kauņa, Lietuva
www.kaunomtp.lt
Sazinieties ar Renatu Steponavicieni (Renata Steponaviciene)
renata.steponaviciene@kaunomtp.lt
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