
 

 
 

Atkal ir pienācis laiks, kad visas Latvijas studenti un vidusskolēni, var iesniegt savas idejas uzņēmumiem 
konkursā Reklaminators , lai realizētu savu radošo potenciālu, iegūtu kontaktus, pieredzi mārketinga jomā un 
vērtīgas balvas.  

Konkursu organizē Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Studentu 
pašpārvalde. Tajā aicināti piedalīties studenti un vidusskolēni no visas Latvijas, kas vēlas iesniegt uzņēmumiem 
savu ideju un redzējumu par to, kā efektīvāk paveikt uzdevumu! 

Pirmoreiz Reklaminators norisinājās no 2011. gada 28. aprīļa līdz 8.jūnijam, saņemot 141 radošu un 
inovatīvu ideju, 17 uzņēmumu un RTU struktūrvienību uzdevumos. Nākamajā gadā idejas saviem uzdevumiem 
gaidīja 9 uzņēmumi, 2013.gadā trīs uzņēmumi, bet šogad, 2014.gadā, seši uzņēmumi. 

Šogad Reklaminators norisinās no 20.oktobra līdz 17.novembrim plkst. 23.59, kad ir pēdējais brīdis, lai 
iesniegtu savu ideju, nosūtot to uz reklaminators@gmail.com (jāiesniedz aprakstošs fails word dokumentā un 
uzskates materiāls). Ar uzdevumiem var iepazīties www.ievfsp.lv un facebook.com/Reklaminators 

Uzņēmumi, kuri Reklaminatoram sagatavojuši uzdevumus ir: „TrAKi mieRĪGA kafejnīca”, „Airsoft izklaide”, 
„Fantasy Park”, „Psaiho.lv”, „Ātruma cilts” un „Coffee Tower”. Ar uzdevumiem un lieliskajām balvām vari 
iepazīties turpmākajās lappusēs. 

Pēc ideju iesniegšanas termiņa beigām, idejas izvērtēs uzņēmumi un 2014. gada 3.decembrī - 
Reklaminatora apbalvošanas pasākumā tiks paziņoti uzvarētāji! 

 
Katru nedēļu tiks publicēti papildus uzdevumi ar balvām, tāpēc seko līdzi aktuālajai informācijai: 

 RTU IEVF Studentu pašpārvaldes mājaslapā: www.ievfsp.lv 

 Twitter.com: @IEVFSP 

 facebook.com/Reklaminators 

 

 

 

Papildus informācija: 
 

Madara Jakovļeva      Agnese Andža 
Mārketinga konkursa „Reklaminators” koordinatore    Mārketinga konkursa „Reklaminators” koordinatore 

e-pasts: madarajakovleva@gmail.com    e-pasts: agnese.andza@gmail.com 
Mob. tālr.: +371 26179973     Mob. tālr.: +371 27751518 
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Mārketinga ideju konkurss 

UZDEVUMI 
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Uzdevuma autors: “TrAKi mieRĪGA kafejnīca”  

Informācija par uzņēmumu: 
Traki mierīgā kafejnīca “Mierā” savu popularitāti nepārprotami guvusi ar gardajām 

kūkām, pareizi pagatavoto kafiju un mierīgo atmosfēru. Visus gardumus pašas 

saimnieces cep uz vietas, izmantojot tikai dabīgas sastāvdaļas un ievērojamu daļu 

mīlestības burvības, kas gardumus padara īpašus un neaizmirstamus. Kā klienti ir 

atzinuši, “Mierā” ir vieta, kur dvēsele dzied un vēderiņš murrā.  

Uzdevums: 
Piedāvāt veidu, kā, izmantojot, piemēram, e-komerciju, panākt efektīvāku un tiešāku 

komunikāciju ar klientiem, piemēram, pasūtījumu veikšana, galdiņu rezervēšana, 

iecienītākās kūkas noteikšana, pastāvīgo klientu priekšrocības utml. E-komercija tiek 

piedāvāta tādēļ, ka kafejnīca ir mikrouzņēmums, kur drīkst būt ne vairāk kā 5 darbinieki. 

Līdz ar to ir ierobežots darba spēks, tāpēc ir vēlme uzzināt jauniešu radošās idejas, kā ar 

mūsdienīgiem līdzekļiem (telefoniem, wifi, aplikācijām utml) uzlabot un padarīt ciešākas 

attiecības ar klientiem. 

Reklāmas uzdevuma plānotie rezultāti: 
Panākt efektīvāku un tiešāku komunikāciju ar klientiem. 

Balvas:  
50% atlaide jebkurai kafijai visu mūžu un vesela kūka komandai.
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Uzdevuma autors:  “Airsoft izklaide”  

Informācija par uzņēmumu: 
Uzņēmums "Airsoft izklaide" nodarbojas ar militāra rakstura izklaides 

pasākumu organizēšanu. Airsofts (airsoft) ir komandu sporta veids 

jeb militāras simulācijas spēle. Airsoft sporta veids ir lieliska izklaide 

un pasaulē tas ir pierādīts kā veiksmīgs komandas vai kādas grupas 

saliedējošs pasākums, atraktīvs piedzīvojums, atpūtas veids un hobijs. 
 

Uzdevums: 

Kāds varētu būt mērķa tirgus un mārketinga plāns uzņēmuma paplašināšanai un 

attīstībai? (Atbildi vēlams raksturot paplašinātā veidā ar konkrētiem piemēriem un 

pamatojumu).  

Reklāmas uzdevuma plānotie rezultāti: 

Izstrādāts mārketinga plāns uzņemuma paplašināšanai un noteikts mērķa tirgus. 

Balvas:  

Dāvanu kartes “Airsoft izklaide” rīkotajām aktīvās atpūtas spēlēm, kā arī iespējams 

sadarboties ilgākā vai īsākā termiņā ar jauniešiem, kam interesē šī sfēra.
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Uzdevuma autors: “Ātruma cilts” 

Informācija par uzņēmumu:  
 

Šī vieta ir uz īstās āderes - te krustojas visu motoru sportu cienītāju ceļi.  

Kartinga halle “Ātruma cilts” braukt gribētājus gaida katru dienu.  

Turklāt pieejami ne tikai kartingi, bet arī sacīkšu auto stimulatori. 

Uzdevums: 
Kādi mārketinga pasākumi būtu jāveic, lai piesaistītu klientus nesezonā ( ziemas laikā), 

ņemot vērā, ka kartinga hallē temperatūra ir tāda pati kā ārā. 

Reklāmas uzdevuma plānotie rezultāti: 
Izveidots plāns kā piesaistīt  apmeklētājus arī ziemas sezonā. 

Balvas: 
10 minūšu brauciens ar kartingu 6 personām, neatkarīgi no tā, vai uzdevuma iesūtītājs ir 

grupa vai individuāla persona.
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Uzdevuma autors: “Coffee Tower” 

Informācija par uzņēmumu: 
Coffee Tower ir bizness divos kvadrātmetros - stilīga kafijas mazumtirdzniecības ķēde, 

kas klientiem piedāvā kvalitatīvu ILLY kafiju. Lai arī tā ir mazākā kafejnīca Rīgā, tomēr to 

jau paspējuši atzinīgi novērtēt daudzi labas kafijas cienītāji. Šobrīd Rīgā ir atvērtas jau trīs 

“Coffee Tower” filiāles: “Tornītis”, “Būris” un “Akvārijs”. 

Uzdevums:  
Izstrādāt mārketinga pasākumus un/vai aktivitātes, lai veicinātu kafijas un citu silto 

dzērienu tirdzniecības apjomu palielināšanos ziemas periodā. 

Reklāmas uzdevuma plānotie rezultāti: 
Izstrādāts plāns, kas veicinātu pārdošanas apjomu  ziemas periodā. 

Balvas: 
Profesionāli baristas kursi 150€ vērtībā un bārda (arī dāmām).
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Uzdevuma autors: “Fantasy park”  

Informācija par uzņēmumu: 
Fantasy Park ir starptautisks uzņēmums, kas vada Izklaides pasākumus. 

Pirmais Fantasy Park tika atvērts 2001.gadā. Uzņēmuma mērķis ir nodrošināt plašu 

klientu loku ar augstas kvalitātes izklaides pakalpojumiem. Fantasy Park piedāvā 12, ar 

jaunākajām tehnoloģijām aprīkotus, boulinga celiņus un 8 pool tipa biljarda galdus. 

Uzdevums:  
Noteikumi: 2-3 studenti iejūtas vienā no aprakstītajām situācijām un noskaidro atbildes 
uz jautājumiem, vērtējot darbinieka attieksmi. 

Situācija nr 1: 
Studenti vēlas noskaidrot, kurās dienās 
viņiem ir visizdevīgāk spēlēt boulingu un/vai 
biljardu. Jānoskaidro, cik tas izmaksās 
konkrētā dienā, konkrētā laikā? (pēc 
vajadzības turpināt sarunu par sev 
interesējošiem jautājumiem) 
Pēc sarunas ar administratori raksturot: 

 Cik laipna bija administratore? 

 Kāda bija attieksme, atbildot uz 
jautājumiem? 

 Vai tika uzzināta visa prasītā informācija? 

 Vai administratore piedāvāja cenu kartiņu 
vai par cenām atbildēja mutiski? Vai 
pastāstīja, ka apavu īre pie mums ir bez 
maksas? 

 Vai administratore izrādīja interesi 
rezervēt noteikto laiku? 

Kā arī citus savus novērojumu un 
raksturojuma aspektus 

Situācija nr 2: 
Tu vēlies rīkot dzimšanas dienu, tāpēc 
dodies pie bārmeņa noskaidrot 
piedāvājumu. Tavās interesēs ir noskaidrot 
kādus garšīgus kokteiļus bārmenis varēs 
piedāvāt tieši Tavai ballītei. 
Sarunas laikā ar bārmeni: 

 Uzzināt 2-3 interesantu kokteiļu sastāvu 
un cenas vai īpašos piedāvājumus 

Pēc sarunas raksturot: 

 Kāda bija bārmeņa attieksme, atbildot uz 
jautājumiem? 

 Vai apkalpošana bija laipna? 

 Vai bārmenis piedāvāja aplūkot 
dzērienkarti un ēdienkarti? 

 Vai tika uzzināta visa prasīta informācija? 

 Kādu iespaidu radīja bārmenis? (vai 
izskatījās, ka ir zinošs sava darba darītājs) 

Kā arī citus savus novērojumu un 
raksturojuma aspektus.

 
Piezīme: Jāatceras, ka sarunai ar darbiniekiem ir jābūt neuzkrītošai un dabiskai! 
Drīkst improvizēt un uzdot arī citus jautājumus, jāseko, lai saruna būtu loģiska - kā klientam ar 
pārdevēju – tam nevajadzētu izklausīties kā intervijai! 

Balvas: 
3 dāvanu kartes boulinga spēlei 6 cilvēkiem uz 1 stundu.
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Uzdevuma autors: “Psaiho.lv”  

Informācija par uzņēmumu: 
Psaiho.lv ir sevis izzināšanas un cilvēku saliedēšanas teātra spēle ar 

līdzdalību un jautru baidīšanos. Uzņēmums piedāvā vairāk kā 1 stundu 

garu spēli, 6 – stāvus leģendu, 16 - sastapšanās ar mistiskiem tēliem, 36 - 

telpas piedzīvojumu, 86 - pakāpienus drosmes, 160 - pagriezienus un saliedēšanos, 906 – 

metrus spiedzienu un smieklu, 1006 - soļus sevis izzināšanā, 1600 - kvadrātmetrus 

šausmīgi pozitīvu emociju. Psaiho.lv ir radījis unikālu produktu, kas sniedz cilvēkiem 

vienreizējas un neatkārtojamas sajūtas, kā arī ļauj pārvarēt bailes. 

 

Uzdevums: 
Izdomāt (izpētīt, izanalizēt) un pamatot, kādas (detalizēti) būtu nepieciešamas veikt 

aktivitātes, lai Psaiho.lv (ņemot vēra produkta specifiku) palielinātos apmeklētāju skaits, 

paralēli veicinot Psaiho.lv zīmola atpazīstamību? 

Reklāmas uzdevuma plānotie rezultāti: 
Izstrādāts plāns ar aktivitātēm, kuras nepieciešams veikt, lai veicinātu zīmola 

 Psaiho.lv atpazīstamību un palielinātu apmeklētāju skaitu. 

Balvas: 
10 Psaiho.lv šausmu (dāvanu) kartes sevis izzināšanas un cilvēku saliedēšanas teātra 

spēlei ar līdzdalību un jautru baidīšanos apmeklējumam. 

 

 


