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Pilot testēšana apstiprina, veiksmi un atbilstību Farm Inc online platforma.
Plaša un entuziasmu pieņemšana bezmaksas, tiešsaistes, interaktīvās izglītības un apmācības
platformu, ko ražo ES līdzfinansēto projektu Farm Inc ar uzsvaru uz mārketinga, zīmolu un
lauksaimniecības produktu eksporta, tika izteikts izmēģinājuma testēšanu 3 Eiropas valstīs, Grieķijā,
Itālijā un Latvijā ar iespaidīgu vēlētāju laikā. Vairāk nekā 304 ieinteresētajām personām (lauksaimnieki,
pārstāvji no lauksaimnieku apvienībām, lauksaimniecības uzņēmējiem, PIA pasniedzējiem, politiķiem
uc) piedalījās 21 eksperimentālos pasākumos 3 mērķa valstīm, apstiprinot platformas nozīmi un
lietderīgumu, bet 191 no viņiem sniedza vērtīgu ierakstīto atgriezenisko saiti par uzlabošana tās satura
un interaktivitāti. Aktīva iesaistīšanās dalībnieku, pat ražas un audzēšanas sezonas laikā un grūtos
sociālekonomiskajiem apstākļiem, pievieno vērtību un potenciālu kursa tuvākajā nākotnē.
Platforma tiek pabeigta, saskaņā ar informāciju, kas saņemta un tā tiks iesniegta virkne apaļā galda
diskusijās un informatīvās dienas visā Eiropā, Beļģijā, Grieķijā, Itālijā un Latvijā septembra mēneša laikā
laikā. Pirmais pasākums notiks ar projekta partnera Copa COGECA, lielāko Eiropas lauksaimnieku un
lauksaimniecības kooperatīvu asociācija, par 10 2015 septembrī Briselē.
Saimniecība inc. projekts un platforma tiks prezentēts slavenā Expo Milānas 2015 paspārnē Itālijas
Izglītības ministrijas, ar partnervalstu atbalstu nacionālo pārstāvniecību un pārstāvju piedalīšanos no
lielākajām Eiropas lauksaimnieku organizācijām, 2015. gada 27. septembrī svinēt projekta beigām.
Daži kvalitatīvie elementi izmēģinājuma treniņi
Lielākā daļa (51,3%) no dalībniekiem bija tieši vai netieši iesaistītas saimniecības saistītās darbībās, 29,3%
bija PIA sniedzējiem, PIA pasniedzējiem, doktorantūras studentiem un pētniekiem, 10,5% bija
mārketinga speciālisti, komunikāciju vai lauku attīstību konsultanti, bet 8,9% iekļauta lauksaimniecības
pārtikas konsultanti, pašvaldību pārstāvji, privātās darbinieku interesē lauksaimniecībā, eksporta
vadītājus un lauksaimniecības žurnālistiem. Dalībnieku (42,8%) lielākā daļa bija vairāk nekā 10 gadu
lauksaimniecības saistīto pieredzi, bet kompensēt dalībnieku daudzveidīga fons un darbības
pastiprinātu uzticamību no pilotu mācību rezultātiem. Visi dalībnieki bija sajūsmā par materiāliem, ar
46% vērtējuma materiāls kā "teicami", 47% kā "ļoti labi" un 100% teica, ka viņi ieteiktu šo kursu citiem
cilvēkiem / lauksaimniekiem. Viņi aprakstīja tiešsaistes rīku (platforma), kā "lietotājam draudzīgs",
"interesanti", "viegli orientēties" un "patīkams", atbalstīja interesantu pieeju, apvienojot teoriju ar
praktiskiem piemēriem, gadījumu izpēti un videoklipus, tādējādi palielinot iesaisti un uzlabojot izpratne.
Protams, ka ir svarīgi zīmolu, kā mūsdienu koncepciju, tika ne vienmēr viegli satvert vai ar tradicionālo
lauksaimnieku pieņemts, lai gan 97,7% teica, ka viņi bija gatavi pieteikties zīmolu principus saviem
uzņēmumiem. Paralēli, lai gan eksporta un pārdod uz ārzemēm, šķiet, nav prioritāte daudziem
dalībniekiem, lielākā daļa no tiem izteica interesi uzzināt vairāk par internacionalizāciju, atrada
materiāla noderīgu rokasgrāmatu turpmākai bet 89,1% teica, ka viņi ir gatavi piemērot eksporta
stratēģijas un instrumentus, lai savu biznesu.
Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, apmeklējiet oficiālo projekta mājas lapu: http://www.farminc.eu
Daži vārdi par Farm Inc projektu:
Eiropas projekts Farm Inc mērķis ir atbalstīt mazos lauksaimniekus un uzņēmējus lauksaimniecības
nozarē, lai labāk pārdot savus produktus. Pastāv liels potenciāls reģionālo un vietējo produktu tirgū,
taču, kā novēroja, ir mārketinga stratēģijas trūkums, lai Eiropas lauksaimniecības uzņēmējiem konkurēt
ar starptautisko tīklu un būvju starptautiskiem uzņēmumiem. Pamatojoties uz Latvijas labāko praksi, kā
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vajadzību analīzi, pētniecību un izmēģinājuma testu, Lauku saimniecību inc. konsorcijs mērķis ir izstrādāt
un ražot specializēto izglītības un mācību līdzeklis (online platforma), kas būtu piemēroti lauksaimnieku
vajadzībām četrās mērķa valstīs: Beļģijā, Grieķijā, Itālijā un Latvijā. Mācību materiāls sastāv no 6
moduļu (Kas ir mārketinga ?, Labs mārketinga plāns, lauksaimnieku tirgi, kvalitāti, no Lauku zīmola
spēks, Pārdošana ārvalstīs), kas vērstas uz mārketinga, zīmolu un internacionalizācijas lauksaimniecības
produktu, 5 valodās (angļu, franču, grieķu, itāļu, latviešu).
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