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Pieredze

Inovācijas

Izaugsme
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Atvērta

Tirgus

Izaicinājumi

Saeima 28. martā, trešajā galīgajā lasījumā akceptēja grozījumus 

Konkurences likumā, nosakot, ka  likums attiecas ne tikai uz 

jebkuru tirgus dalībnieku un dalībnieku apvienību, bet arī uz 

tiešās pārvaldes un pastarpinātās pārvaldes iestādēm, kā arī uz 

kapitālsabiedrībām, kurās publiskai personai ir izšķiroša ietekme.
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Konkurence

Ārvalstu kompānijas

Patērētāju prasības

Globālo procesu un pieaugošās konkurences ietekmē uzņēmumu. 

Izaugsme un konkurētspēja aizvien vairāk ir atkarīga gan no spējas 

pielietot jaunas zināšanas un darba metodes. Uzņēmumiem jācenšas 

izmantot tās iespējas un konkurētspējas priekšrocības, ko var sniegt 

ieguldījumi inovācijā.
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Konkurence
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Civinity

60%

25M

Ārvalstu

Kompānijas

Latvijā

Mūsdienās konkurence vairs nepastāv tikai vienas nozares vai valsts ietvaros, bet gan 

plašākā starptautiskā mērogā.

Konkurence Baltijas valstu uzņēmumu vidū ir pastāvējusi vienmēr, līdz ar to tā ir labs 

stimuls nemitīgi rūpēties par efektivitātes celšanu un nodrošināt inovatīvu un uz gala 

patērētāju orientētu pakalpojumu izstrādi.
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80%

41%

76%

Patērētāju

Prasības un 

Pieredze

Viena no patērētāju lielākajām vēlmēm ir pēc iespējas saīsināt laiku, ko prasa 

pakalpojuma saņemšana, lai varētu to veltīt citām ikdienas aktivitātēm. 

Mūsdienu tehnoloģijas ļauj radīt labus apkalpošanas rīkus, palīdz mainīt vai uzlabot 

veidu, kā uzņēmumi strādā un komunicē. Ir svarīgi savus klientus laikus informēt par 

izmaiņām, jaunām lietām, jo, veiksmīgi komunicējot ar klientiem, ir iespēja piedāvāt 

labāko servisu ne tikai tiem, bet arī piesaistīt jaunus klientus. 
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Produkts Komunikācija

Izvēles brīvība

Apkalpošana

Klienta

Pieredze
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Problēma

Reakcija

Risinājums

Pieredze

. 

Komunikācija

Jaunā valūta

Ērtības un ātrums ir klientu apkalpošanas 

pieredzes dominējošie faktori. 

1 2 3 4
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Viedtehnoloģijas. 

Pieejams Risinājums

No 2011. līdz 2018. gadam viedtālruņu skaits vairāk nekā divkāršojušās, pieaugot no 35% 

līdz 77. Mūsdienu patērētāji savus tālruņus izmanto ne tikai  zvanu veikšanai, bet gan 

mijiedarbībai ar saviem iecienītākajiem uzņēmumiem, izmantojot lietotnes un sociālos 

medijus, tāpat kā ar saviem draugiem un ģimeni.



Norēķini

Apkalpošana

Komunikācija
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Visa uzņēmuma digitalizācija parasti nozīmē arī to, ka jūsu produkti kļūst par 

pakalpojumiem vai vismaz par pakalpojumu. Dažas no šīm digitālajām pārmaiņām ir 

radikālākas nekā citas, un dažas no tām izjauc vai izjauks visu nozari. Jebkurā gadījumā 

digitālā klientu apkalpošana spēlē galveno lomu, lai šīs biznesa transformācijas darbotos. 

Attiecībā uz 2019. gadu mēs paredzam būtisku jaunu uzņēmējdarbības modeļu 

apgūšanu.

Gatavie risinājumi

Integrācija Mobilā

lietotne



Viedtehnoloģijas.   

1000000 iespēju. 0 

robežu.
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