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Lauksaimnieki priekšroku dod mārketinga zināšanām, kas balstīts uz
praktisko pieredzi
Lauksaimniecības starptautiskā projekta „Farm Inc” pētījuma rezultāti norādīja, ka Latvijas, Itālijas un
Grieķijas lauksaimniecības produkcijas pārstrādātāji savu produktu virzībai tirgū priekšroku dod
mācībām par mārketinga principiem un zīmolu, kas balstīti uz praktisko pieredzi.
Pētījumā, kurā piedalījās arī biedrības „Zemnieku saeima” biedri, rezultātu analīze parādīja, ka
zemnieku un lauksaimniecības produktu pārstrādātāju vēlmes ir ļoti līdzīgas visās projekta dalībvalstīs.
Primāri lauksaimnieki izvēlās mācīties no praktiskās pieredzes, nevis teorētiskām mācībām klasē. Viņi
dod priekšroku dalībai izstādēs, konferencēs, saimniecību apskatēs un lauku dienās. Tomēr, kā uzsver
profesionālās izglītības pasniedzēji un eksperti, ir nepieciešams apvienot praktisku pieredzi ar teorētisko
pamatojumu, uzstājot uz jauktu mācīšanās metodi. Viņi uzsver, ka teorētiskās apmācības klasē palīdz
lauksaimniekiem apgūt mārketinga zināšanu pamatus, bet uz pieredzi balstīta mācīšanās palīdz attīstīt
vairāk jau esošās specifiskās prasmes.
Balstoties uz projekta pētījumiem, tuvākajā laikā projekta ietvaros paredzēts izstrādāt interaktīvu
tiešsaistes mācību platformu kā inovatīvu, integrētu un visaptverošu profesionālās izglītības un mācību
līdzekli, kuru varēs izmantot visi interesenti lauksaimniecības produktu mārketingam.
Platforma sniegs informāciju par visiem mārketinga aspektiem, lai veicinātu lauksaimniecības produktu
virzību tirgū, sākot no mārketinga pamatzināšanām un mārketinga principiem līdz praktiskiem
padomiem, pieredzei, piemēriem, no saimniecības apmeklējumiem, situāciju izpētes un novērtēšanas
metodēm, piedāvājot saturiski pilnīgu rokasgrāmatu par lauksaimniecības produktu mārketingu un
zīmola veidošanu.
Aicinām iesaistīties lauksaimniekus, kuri vēlas sniegt atgriezenisko saiti noderīgas un reprezentatīvas
mācību platformas izveidei. Visi interesenti - lauksaimnieki tiek aicināti piedalīties mācībās un
saimniecību vizītes un/vai pieteikt savu saimniecību situācijas analīzei. Dalībnieki un situācijas analīzes
tiks atlasītas katrā projekta partnervalstī, saskaņā ar konkrētās valsts nepieciešamību.
Par projektu „Farm Inc”
Eiropas projekta „Farm Inc” mērķis ir atbalstīt lauksaimniekus un lauksaimniecības nozares uzņēmējus,
lai tie veiksmīgāk varētu prezentēt un reklamēt savus produktus. Projekta galvenais mērķis ir izstrādāt
īpašu mācību līdzekli, kas būtu piemērots lauksaimnieku vajadzībām trijās projekta valstīs: Latvijā, Itālijā
un Grieķijā.
Vietējiem produktiem ir liels potenciāls, bet ir novērots mārketinga stratēģijas trūkums, kas ļautu Eiropas
lauksaimniecības uzņēmējiem konkurēt ar importēto produkciju. Detalizētāka informācija par projektu
šeit: http://www.farminc.eu

