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KONSULTĀCIJAS STENDOS

Esam finansējuši tūkstošiem uzsācēju, katram dodot vajadzīgāko atbalstu – aizdevumus,
konsultācijas, riska kapitālu, kredītu garantijas, eksporta garantijas jaunu tirgu apgūšanai u.c. Nāc
aprunājies par savu plānu un uzzini, kā vislabāk to finansēt!

Mūsu stendā varēsiet uzzināt par iespējām sadarboties attālināti, elektronisko saziņu un elektronisko
dokumentu iesniegšanu, kā arī uzdot sev interesējošos jautājums par dokumentu iesniegšanu,
sagatavošanu u.c.

Pirmie soļi topošajam uzņēmējam, saimnieciskās darbības/uzņēmuma reģistrēšana, atbilstošākā
nodokļu režīma izvēle, VID e-pakalpojumi un cita VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā pieejamā
informācija. Paņemot līdzi internetbankas autorizācijas datus (lietotājvārdu, paroli, kodu kartes u.tml.),
ir iespēja pieslēgties VID elektroniskās deklarēšanas sistēmai un kopīgi ar VID darbiniekiem praktiski
izmēģināt VID e-pakalpojumus.

Pakalpojumi darba devējiem, CV un vakanču portāla iespējas darbinieku meklēšanā, iespējas apmācīt
bezdarbnieku pēc darba devēja pieprasījuma un praktiska apmācība pie darba devēja uzņēmumā.
Konsultēsim par reģistrētajiem bezdarbniekiem pieejamo atbalstu komercdarbības vai
pašnodarbinātības uzsākšanai.

Konsultācijas par darba tiesībām un darba aizsardzību. ESF atbalsts darba aizsardzības prasību
ievērošanai.

ES struktūrfondu finansēta programma “Inovāciju granti studentiem – no idejas līdz biznesa
attīstībai”. Jauni produkti, pakalpojumi, tehnoloģijas un vienlaikus uzlabotas studējošo inovācijas un
uzņēmējspējas. Mēs sagaidām – multidisciplināras (t.sk. starpaugstskolu, studentu) komandas, iesaisti
biznesa inkubatorā, akseleratorā, riska kapitāla programmās un izveidotus studentu jaunuzņēmumus.
Piedāvājam – inovāciju konkursus un darbnīcas, prototipēšanas studijas, vasaras skolas, mācību
moduļus, darbu vadītāju un citu ekspertu izmaksas, materiālu un pakalpojumu izmaksas, tīklošanās,
publisko pasākumu izmaksas, stipendijas studentiem par inovācijas projektiem.

Konsultācijas uzņēmējdarbībā un lauksaimniecībā (esošajiem un topošajiem uzņēmējiem), mācības
(klātienē un tālmācībā), pasākumi (konkursi) jaunajiem uzņēmējiem, atbalsts projektu un plānu
sagatavošanā. Noderīgi interneta rīki un materiāli (bruto seguma aprēķins, pašizmaksu kalkulācijas
u.c.). Iespēja aizpildīt testu savu uzņēmējspēju/stipro pušu noteikšanai.

Aicinām uzzināt, kādas iespējas uzņēmējiem sniedz lielākā Latvijas uzņēmēju biedrība un kā var kļūt
par tās biedru.

Iniciatīvas „Atbalsti mazo biznesu!“ stendā praktiskas lietas par uzņēmuma un tā produktu reklāmu ar
bezmaksas rīku starpniecību. Pievienojieties un saņemiet oficiālo uzlīmi!

Startin.LV apvieno Latvijas start-up vides spēlētājus – startapus, biznesa inkubatorus un
akseleratorus, indivīdus un organizācijas, kas saistītas ar startup uzņēmumiem. Startin.LV mērķis ir
uzlabot un attīstīt startup vidi Latvijā, sekmēt un atbalstīt vietējo jaunuzņēmēju darbību, pozicionēt
Latviju kā pievilcīgu vietu jauniem uzņēmējiem un investoriem no ārzemēm. Startin.LV stendā
uzzināsiet aktuālu informāciju par start-up politiku un pasākumiem, ja ir interese iestāties asociācijā
vai piedalīties kādā no Startin.LV rīkotiem pasākumiem. Jūnijā mēs kā vieni no partneriem
piedalīsimies Startup Safari un Startup BBQ.

Laipni gaidīti gan biznesa uzsācēji, gan jau pieredzējuši uzņēmēji. Biznesa uzsācēji varēs atrast jaunas
idejas savam biznesam no plašās franšīžu pasaules, savukārt jau esošie uzņēmēji varēs uzzināt, kā var
starptautiski attīstīt savu biznesu straujāk, drošāk un ar zemākām izmaksām.

Franšīzes bizness nenoliedzami ir viens no labākajiem veidiem, kā uzsākt savu uzņēmējdarbību. Ja 75%
no jaunajiem uzņēmumiem neizdzīvo līdz ceturtajam darbības gadam, tad franšīžu ņēmēju izveidotie
uzņēmumi mēdz būt krietni veiksmīgāki un tikai 5% neizdzīvo līdz ceturtajam darbības gadam.
Francorp Baltic stendā uzzini, kādas kādas vietējās un ārvalstu franšīzes pieejamas Latvijā.

Īpašs bezmaksas piedāvājums biznesa uzsācējiem: bankas konts, maksājumu plāni, karte.
Kartes ikdienas darījumiem ar lojalitātes un atlaižu programmu, kā arī apdrošināšanu kartes
lietotājam. mPOS terminālis – mūsdienīgs maksājumu karšu pieņemšanas veids, kuru vari lietot tikpat
ērti un viegli, kā mobilo telefonu. Tirgojies tur, kur esi Tu pats un tavs mobilais telefons, bez jebkādiem
ierobežojumiem. Mikrokredīts – finansējums bez ķīlas vienkāršām vajadzībām līdz 30`000 eiro.

Mūsu resursi – tavai pārliecībai jau biznesa startā! Pievienojies Swedbank un saņem prasmes, rīkus un
pārliecību: E-grāmatvedība – programmatūra, ar kuras palīdzību digitalizēt, efektivizēt un vienkāršot
uzņēmuma grāmatvedību un tās apkalpošanu. Google pārdošanas seminārs un kupons reklāmai –
zināšanas no Google ekspertiem, kā vistiešāk sasniegt interesējošos klientus internetā. Biznesa
plānošanas rīks – palīgs topošajiem un jaunajiem uzņēmējiem, lai izvērtētu savas ieceres ilgtspējību.
Darbības testēšanas rīks ir palīgs topošajiem un jaunajiem uzņēmējiem, lai izvērtētu savas ieceres
ilgtspējību Karšu mini terminālis – pārnēsājams karšu terminālis, kas dod iespēju maksāt par precēm
un pakalpojumiem ārpus ierastajām telpām. Smart-ID – inovatīvs veids kā pievienoties internetbankai
un apstiprināt maksājumus, izmantojot tikai savu viedtālruni.

SEB banka ir vadošā banka uzņēmējiem Latvijā, Baltijā un Ziemeļvalstīs. Mūs motivē pārliecība, ka
darbīgi prāti un inovatīvi uzņēmumi palīdz veidot labāku pasauli. Tādēļ ar tādām aktivitātēm kā grantu
programma (ie)dvesma un biznesa zināšanu platforma eAkademija.lv cenšamies iedvesmot un
atbalstīt jaunos uzņēmējus.

