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BiSMART ir komunikācijas platforma 

par biznesa tehnoloģijām



BiSMART mērķauditorija: 

biznesa īpašnieki, uzņēmumu un iestāžu 

augstākā un vidējā līmeņa vadība 



BiSMART dod iespēju izprast šķietami 

sarežģītas lietas, būt soli priekšā un 

uzlabot savu konkurētspēju izmantojot 

tehnoloģijas



Attīsta biznesa 

tehnoloģiju industrijas 

atpazīstamību

 



Izglīto uzņēmējus un 

sabiedrību par biznesa 

tehnoloģijām un rosina to 

aktīvāku izmantošanu 



Stiprina partneru 

un atbalstītāju 

reputāciju un 

atpazīstamību



Apvieno IT un saistīto nozaru 

progresīvākos, veiksmīgākos, 

atvērtākos uzņēmumus



Zīmols, kam 

uzticas uzņēmēji, 

partneri un 

atbalstītāji



Platforma, kur meklēt padomu par 

biznesa tehnoloģijām un to 

sniegtajām priekšrocībām



Ar biznesa 

tehnoloģijām saistītu 

jautājumu lobēšana 

valstiskā līmenī



BiSMART aktivitātes 

2017 



Tirgus pētījums

Pētījums uzņēmējdarbības vidē 

par biznesa tehnoloģijām un 

saistītām tēmām 



Partneru brokastis

Atskats uz paveikto, 

nākotnes plāni, 

diskusijas 



VIP brokastis

Piedaloties uzņēmumu un valsts 

sektora pirmajām personām, tiek 

rosināta diskusija par biznesa 

tehnoloģiju nozīmīgumu



Valsts konference

Biznesa tehnoloģiju 

izmantošana un iespējas 

skatītas valsts pārvaldes 

ietvaros



Pilsētvide  

Biznesa tehnoloģiju izmantošana 

un iespējas skatītas reģionu un 

pilsētu attīstības ietvaros



Video konferences

Iesildošie pasākumi klātienes 

meistarklasēm un semināriem 



Profesiju meistarklases

Ekspertu viedokļi, padomi, 

risinājumi un pieredzes stāsti 



Nozaru semināri

Biznesa tehnoloģiju 

izmantošana un 

iespējas skatītas 

padziļināti konkrētas 

nozares ietvaros 



Webināri

Tiešsaistes semināri un 

meistarklases 



Video kursi

Vienkāršā un saprotamā veidā 

tiek pasniegtas lekcijas par 

biznesa tehnoloģijām 



WEB Platforma

Interesantākais par 

biznesa tehnoloģijām 

Latvijā un pasaulē.  

BiSMART notikumu 

apskati, partneru 

promotēšana



Bukazīns

Žurnāla Kapitāls izdots 

grāmatas un žurnāla hibrīds 

par biznesa tehnoloģijām



Žurnāls Kapitāls

Viena numura centrālā tēma un 

ikmēneša rubrika -  biznesa 

tehnoloģijas 



BIG Event 

konferences

Dalība atsevišķās 

konferencēs ar 

stendu un 

prezentāciju



Izglītības iestādes

Sadarbība ar lielākajām Latvijas 

augstskolām un to mācībspēkiem 



E-ziņas

Notikumi biznesa 

tehnoloģiju pasaulē 

un partneru promo



PR aktivitātes

Publikācijas, preses 

relīzes, intervijas, 

materiāli mājas lapā un 

sociālajos tīklos



Partneru dārza svētki



Forums

Gada noslēdzošais pasākums



Kopā mēs varam paveikt daudz 

vairāk nekā katrs atsevišķi




