MARLO Partners

KĀPĒC MARLO?
Arvien vairāk lauksaimnieku un lauku
MVU Eiropā cīnās, lai izdzīvotu strauji
mainīgajā

lauksaimniecības

ekonomiskas

vidē.

Viņi

un

Apmeklējiet MARLO
mājas lapu!
www.lovelocalfood.eu

novērtē

pieaugošo interesi par vietējiem un
nišas produktiem kā iespēju turpināt
savu darbību. Lai gan patērētāji, šķiet,
dod priekšroku vietējai, autentiskai un
veselīgai

pārtikai,

viņi

saskaras

ar

pārdošanas grūtībām. Daļa no importa,
kas

šobrīd

apmierina

pieprasījumu
vietējiem

var

aizstāta

produktiem,

uzņēmumiem
iesaistīties

tikt

pieaugošo

ir

vietējās

AEI Cluster del Turismo de Extremadura
Avda. de la Universidad s/n. Edificio Valhondo. 10003 Cáceres
Tel. +34 927 260 292 / + 34 687 664 715
info@clusterturismoextremadura.es
www.clusterturismoextremadura.es

ar

tomēr

nepieciešams
un

bioloģiskās

pārtikas produktu piegādes ķēdēs, lai
kļūtu profesionāli un konkurētspējīgāki.

Šī projekta finansējumu Mūžizglītības programmas ietvaros atbalsta Eiropas Komisija. Šī
publikācija atspoguļo tikai autora viedokli, un Komisija neuzņemas atbildību par jebkādu
ietvertās informācijas izmantošanas veidu.
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MARLO MĀRKETINGA MĀCĪBU LĪDZEKLIS

KAS IR MARLO?
Marlo projekta mērķis ir uzlabot lauku MVU
konkurētspēju, ieviešot Mārketinga Metodisko
Mācību līdzekli vietējiem un bioloģiskiem
pārtikas produktiem, un, veicināt ilgtspējīgu
attīstību lauku apvidos.
Projekts tiks īstenots 7 partneru konsorcijā
no 5 Eiropas Savienības valstīm, kas plešas no
ziemeļiem uz dienvidiem Eiropā (Spānijā,
Kiprā, Itālijā, Latvijā, Lietuvā).
Projekts palīdzēs ievērojami palielināt
apmācības pieejamību, uzlabot kvalifikāciju
mārketinga jomā un palielināt konkurētspēju.
Tādējādi tiks veicināta šāda veida uzņēmumu
konkurētspēja un ekonomikas attīstība lauku
apvidos partnervalstīs.

Mārketinga līdzekļa struktūra prezentēta MARLO
mājas lapā vairākos veidos un valodās, lai
pielāgotu to katra interesenta īpašajām
vajadzībām. Lai izpildītu šo mērķi, tad MARLO
audzēkņu rokasgrāmata ir pieejama arī internetā.
Tādējādi, MARLO mārketinga līdzekļa sastāvā:
- MARLO mārketinga zināšanu tabletes: 23 īsi
apraksti, kas ietver galvenos jēdzienus
mārketinga: mārketinga komplekss, tirgus izpēte,
mārketinga stratēģija, mārketings sociālajos
medijos u.c.
- Marlo gadījumu izpēte: veiksmes stāsti par
uzņēmējiem no Latvijas, Lietuvas, Kipras un
Spānija. Stāstu mērķis ir parādīt kā uzņēmēji ir
izstrādājuši dažādus tūrisma pakalpojumus un
produktus, dažādojot savu biznesu un palielināt
savu peļņu. MARLO gadījumu izpētē ir pieejami
arī video.
- Marlo e-grāmata, kura apkopo MARLO
mārketinga zināšanu tabletes zināšanas un
gadījumu izpēti.

MARLO IZMANTOŠANA UN KVALITĀTE
Projekta rezultātu izmantošanā galvenie virzieni
saistīti
ar
vietējiem
tīkliem;
tūrisma
gastronomijas aktivitātēm, lauksaimniecības un
bioloģiskās pārtikas produktiem; zīmola veidošanu
un mācību kursiem. Marlo kvalitāte tika novērtēta
ļoti pozitīvi no visām mērķa grupām: gan projekta
partneriem un citām ieinteresētajām pusēm.

MARLO NOSLĒGUMS
Marlo noslēguma konference notika 2015.gada
24. septembrī. Pirmo reizi Estremadūras reģiona
(Spānija), pilsēta Caceres pulcējā ražotājus,
izplatītājus, šefpavārus, restorānu un tūrisma
uzņēmumus no 7 Eiropas valstīm projekta
noslēguma pasākumā.
Tās mērķis bija veicināt tīklu veidošanu starp
ražotājiem, izplatītājiem, šefpavāriem un
restorāniem, kas strādā arī bioloģiskās
lauksaimniecības nozarē ar mērķi
lai
uzņēmējdarbības iespējas un sadarbību starp
nozarēm. Vairāk nekā 80 cilvēki no 55 dažādām
organizācijām piedalījās pasākumā, kurš
pārsniedza viņu cerības.

