
Civitta/Market Access eksporta sadarbības piedāvājums LPUF biedriem  
 
Civitta ir vadošais neatkarīgais vadības konsultāciju uzņēmums Austrumeiropā, 
dibināts 2009 gadā, nodarbina 184 darbiniekus ar birojiem- Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, 
Baltkrievijā, Krievijā, Ukrainā, Moldovā, Serbijā, Rumānijā un pārdošanas biroju 
Apvienotajā Karalistē. Uzņēmuma mērķis ir savest kopā pareizos prātus, lai spētu 
izaicināt esošās robežas un radīt vērtīgas pārmaiņas klientiem.  
Market Access. 2016 gadā Civitta noslēdza parterību ar eksporta konsultāciju 
uzņēmumu Portugālē- Market Access. Market Access ir 12 gadu pieredze strādājot 
tikai eksporta veicināšanas jomā, uzņēmums ir palīdzējis vairāk kā 350 uzņēmumiem 
iekarot jaunus tirgus, ir pieredze un kontaktu tīkls vairāk kā 50 tirgos pasaulē, 
nodarbina 25 cilvēku starptautisku komandu, kam ir visas nepieciešamās valodu, 
kultūras un profesionālās zināšanas.  
 
Civitta/Market Access piedāvātie pakalpojumi LPUF biedriem:  
 

 Ienākošās vizītes ražotāju/pakalpojumu sniedzēju iepircējiem.   
 Potenciālo iepircēju uzrunāšana un vizītes organizēšana Latvijā ar 

ražotājiem/pakalpojumu sniedzējiem. Ienākošās vizītes tiek 
organizētas piesaistot 1, lielākais 2 pircējus vienā vizītes reizē, 
tādējādi, nodrošinot kvalitatīvas tikšanās ar patiesu interesi 
sadarboties; 

 Ražotāju/pakalpojumu sniedzēju apmācības pirms iepircēju 
sagaidīšanas vizītes ietvaros ( pārrunu vešana, produkta/pakalpojuma 
gatavība starptautiskiem tirgiem utt.).  
 

 Izejošās vizītes ražotāju/pakalpojumu sniedzējiem strarptautiskajos tirgos. 
 Mērķa tirgus pārskats ( t.sk. informācija par mērķa tirgus apjomu, 

eksporta un importa dinamiku pārtikas sektorā, svarīgāko pārdošanas 
kanālu identificēšana, galvenās tendences tirgū utt.)  

 Izejošo vizīšu organizēšana t.sk. produkta/pakalpojuma gatavības 
novērtējums starptautiskajiem tirgiem (produktu/pakalpojumu atlase, 
produktu/pakalpojumu piemērošana mērķa tirgum, potenciālo 
iepirkšanas uzņēmumu atlase, uzrunāšana, intereses noskaidrošana, 
mārketinga materiālu sagatavošana, pirms vizītes konsultācijas par 
kultūras specifiku, tikšanās organizēšana ar potenciāliem iepircējiem, 
iepakojuma pielāgošana, tulkojumu veikšana/pārbaude, cenu lapas 
izstrāde/pielāgošana mērķa tirgum, loģistikas jautājumi, atbalsta 
aktivitātes pēc vizītes periodā utt.) 

 Kopīgo izejošo misiju oraganizēšana Latvijas ražotājiem/pakalpojumu 
sniedzējiem ar Portugāles ražotājiem/ pakalpojumu sniedzējiem 
sadarbībā ar partnerorganizācijām no Portugāles (Portugal Foods, 
Anima Forum u.c) pieredzes apmaiņas nolūkos.  
 
 

Anna Rozenfelde 
Projektu vadītājs 



Addrese: Maskavas 6, Rīga, LV-1050, Latvija 
Mob.tālr.: +371 2 9918829 
E-pasts: anna.rozenfelde@civitta.lv  
Web Civitta: http://www.civitta.lv  
Web Market Access: http://www.marketaccess-global.com  
Papildus informāciju varēsiet atrast šeit. 
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