B2B izplatīšanas modelis, lai atbalstītu vietējos pārtikas
ražotājus Baltijas jūras reģiona lauku teritorijās

Projekts tiek īstenots Interreg Baltijas jūras reģiona programmas ietvaros un to īsteno 14
partnerorganizācijas no 10 Baltijas jūras reģiona valstīm.
Latviju projektā pārstāv LLTA “Lauku Ceļotājs” un Lauksaimnieku organizāciju sadarbības
padome (LOSP).

Projekta partneri
Projektu īsteno 14 partnerorganizācijas no 10 Baltijas jūras reģiona valstīm:

Projekta pilotpartneris
“Kuldīgas labumi”
•

Kuldīgas novada zemnieku un mājražotāju
kooperatīva produktu veikals "Kuldīgas labumi"
dibināts 2014.gada februārī un šobrīd vieno 36
biedrus.

•

Veikals palīdz veicināt Kuldīgas novada
mājražotājus un amatniekus ražot un radīt preces
ne tikai savam priekam, bet arī biznesam.

•

“Kuldīgas labumi” saviem biedriem
nodrošina saimniecībās saražotās produkcijas
realizāciju, pārstāv tos dažādās izstādēs, veido
mārketinga materiālu kā arī tirdzniecības
aprīkojuma bāzi un to pilnveido, veic informatīvi
izglītojošus pasākumus biedru vajadzībām
un piesaista papildus finansējumu Sabiedrības
attīstībai.

Kopīgi izstrādāti 12
video materiāli
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sklandraušu cepēja un adītāja Gunta Veinberga
Brīvā dabā audzētu vistu olas no piemājas saimniecības "Mazķīši"
Gaļas kūpinājumi no SIA "Inrad"
Mājās ražots vīns no "Salona vīns"
"Baibas gardumi" konditorejas izstrādājumi un mājas kūkas
Viesu nams "Mazsālijas"
Saldskabmaizes cepējas Gita Dravniece un Irēna Hartmane
Bišu produkti no z/s "Baļļas"
Augļu, ogu un dārzeņu audzētāja Ināra Paiča
Ogu audzēšana un vīna ražošana z/s "Smilškalni"
Gaļas kūpinājumi un kulinārija no "Mājas kulinārija"
„Kuldīgas labumu” veikaliņš

Projekta ietvaros tapušie
materiāli (visus meklēt šeit)
Biznesa modelis vietējās
pārtikas izplatīšanai BiznessBiznesam (B2B) tīklā
Biznesa modeļa mērķis ir iedvesmot vietējos
pārtikas tīklus sadarboties, tādējādi veidojot
jaunus B2B tirdzniecības modeļa kanālus.

Pielikumā Latvijas situācija pielāgoti:
-Cenu noteikšanas, izmaksu un likviditātes
modelis – Ražotājiem
-Cenu noteikšanas, izmaksu un likciditātes
modelis – Ražotājiem – Izplatītājiem
-Sezonālā kalendāra paraugs

Biznesa modeli meklējiet šeit.

Projekta ietvaros tapušie
materiāli

Kā izplatīt vietējo pārtiku
Bizness-Biznesam (B2B) tīklā
Rokasgrāmata ir kā īss ceļvedis jaunajiem
uzņēmējiem un pārtikas izplatīšanas tīkliem,
ar mērķi iedvesmot vietējos pārtikas
ražotājus un veicināt B2B izplatīšanas
modeļa attīstību.

Rokasgrāmatu meklējiet šeit.

Projekta ietvaros tapušie
materiāli
Darbības plāns pilotreģiona
kooperatīvam LPKS “Kuldīgas
labumi”
Analizētas kooperatīva “Kuldīgas labumi”
attīstības iespējas un izstrādāts darbības
plāns.
Jebkura organizācija, kas ir ieinteresēta
uzlabot savu sniegumu, attīstīt vai sākt
jaunas aktivitātes pārtikas biznesā vai domā
par pārtikas tīkla izveidi, šajā dokumentā
var atrast piemērotu informāciju par
dažādiem faktoriem, kas ietekmē šo biznesu.

Darbības plānu meklējiet šeit.

Sadaļa vietējiem pārtikas ražotājiem

Sadaļā P r o d u k c i j a s i e g ā d e atradīsiet:
Produktu grupas
Saimniecības sakārtotas vairākās produktu grupās pēc galvenā
ražotās produkcijas veida (skat. virsraksti ar zaļiem burtiem).

Sadaļa vietējiem pārtikas ražotājiem
Saimniecības informācija
Viena saimniecība var ražot un piedāvāt
vairākus produkcijas veidus, piemēram,
gan dārzeņus, gan piena produktus – tad
tā atrodama vairākās produktu grupās.
Norādīta arī plašāka informācija par
pašu saimniecību, specializācija, lielums,
kontakti saziņai un atrašanās vieta, kā
arī veikali, tirdziņi, e-veikali un citas
vietas, kur ārpus saimniecības var
iegādāties tās ražojumus.

Sadaļa vietējiem pārtikas ražotājiem

Visas ražojošās saimniecības ir atzīmētas arī kartē ar meklēšanas atlasi - „Ražotāji”, kur tās
iespējams meklēt pēc galvenajām produktu grupām vai pēc katra konkrēta produkta.

Aicināti pievienoties!
•

Produkcijas iegādes informācija būs
noderīga gan individuāliem pircējiem,
gan uzņēmējiem (bizness - biznesam) –
veikaliem, restorāniem, viesu mājām, lai
savā ēdienkartē arvien vairāk izmantotu
vietējos ražojumus, varbūt pat no kaimiņa
saimniecības.

•

Pievienoties ir aicināti ne tikai tūrismā
iesaistītie pārtikas ražotāji, bet ikviens, kurš
vēlas paplašinat savu sadarbību ar citiem
uzņēmējiem un iegūt jaunus klientus.

•

Informācija tiek regulāri papildināta un
ražotāji ir aicināti pievienoties, sūtot
informāciju par savu audzēto vai ražoto
produkciju uz e-pastu lauku@celotajs.lv.

Paldies par uzmanību!

Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs”
Kalnciema iela 40, Rīga, LV-1046, +371 67617600
E-pasts: lauku@celotajs.lv Facebook: Lauku Celotajs twitter.com/Laukucelotajs

