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• Jauna produkta paraugs

• Kā izskatās ēdiens

• Terminoloģija

• “Latviskie” ēdieni



Jauns produkts

• USP un stāsts

• Programma

• Loģistika

• Sanitāras prasības

• Ko var paņemt līdzi ?



USP – Unique selling proposition

Ar ko jūsu produkts ir unikāls, kā tas atšķīrās no visiem pārējiem ?



Bērzu sula



Stāsts

• Spring is the time to rid your body of winter toxins and rejuvenate it with the freshness 
of spring!  

• People who live in symbiosis with nature are keen observers of it.

• Latvians have noticed that the birch tree is especially rich with pure water from deep 
underground filtered by the roots of the tree verdant with growth promoting minerals 
and nutrients.

• A 100% natural internal spa treatment straight from the tree itself!

• At Bērzaine we offer you a chance to tap the tree yourself!



Programma un cena

• 10.00 depart Riga

• 11.00 Morning tea at „Bērzaine” eco-farm

• 11.30 – 12.30 A walk in the woods to tap your own birch juice 
(all equipment provided)

• 12.30 – 13.30 Lunch (sadarbības iespēja)

• 14.30 Arrival in Riga

• Price: 10.00 Ls per person

• Kopīga cena par visu pasākumu, un tūrists nemaksā neko vairāk.



Loģistika

Kā cilvēki nokļūst pie jums ?

- ko rīkojiet jūs ?

- ko rīko ceļojumu aģentūra ?

Ja jūs paši, tad Rīgā ir jābūt jūsu gidam / šoferim kurš / kura

• - runā attiecīgā svešvalodā

• - ir šarmants /- a 

• - ir uzticams un māk risināt problēmas



Sanitārās prasības

- Dzeramais ūdens

- pirms un pēc meža pastaigas ir jābūt pieeja tualetei

- slapjas salvetes 

- Aprīkojums : tapiņām, caurulītēm un pudelēm ir jābūt tīrām, un 

redzami tīrām. 

- Tas pats attiecas uz personālu



Ko viesi var paņemt līdzi mājās ?

- mazu neatvērtu bērzu sulas pudelīti  Stiklā / plastikātā ?

- recepti

Suvenīri

- Koka karotes, bērza tāss mantiņas, „Bērzaines” medus, ievārījums utt.

- Labāk ir gādāt par skaidri redzamu piedāvājumu ar cenām, nekā 

uzbāzties.



Neaizmirstiet labas izteiksmīgas bildes reklāmas materiāliem !



Kā izskatās ēdiens ?



































Terminoloģija ir svarīga

• Organic

• Organically-grown

• Ecological

• Artisan

• Biodynamic

• Bio - everything

• Free range

• Farmhouse

• Slow Food





„Latviskie” ēdieni

• Pīrāgi ir speķa rauši  (bacon rolls)

• Sklandarauši un viduslaiku ēdieni

• Sēņu “rissotto” un “kaša”

• Rasola “problēma”




