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Es vienmēr esmu ticējis, ka tas, 
kā tu izturies pret saviem 
darbiniekiem, ir tas, kā viņi 
izturēsies pret taviem klientiem, 
un ka cilvēki uzplaukst, kad 
viņus slavē.

Richard Branson



Bites 
labumu grozs

• Veselības apdrošināšana

• Esam aktīvi sportisti

• Atbalsts darbiniekiem

• Biznesa klases tehnika un sakari

• Darbinieku apmācības

• Košākai ikdienai – svētki un negaidīti prieki!



Bite – tie esam mēs



Mūsu stratēģiju novērtē



Pēdējais bridis sākt!



• 80% dalībnieku atklājuši, ka atalgojuma paaugstināšana 

nemotivē un nerada novērtējuma sajūtu ilgtermiņā (Harvard

Business School pētījums) 

• 97% no aptaujātajiem darbiniekiem ir svarīgi, ka viņu darba 

sniegums tiek novērtēts gan monetāri, gan nemateriāli

(Mercer Talent Trends dati) 

• Patlaban Latvijā darbaspēka izmaksas aug straujāk nekā 

reālā darba produktivitāte. Tas nozīmē, ja darbinieku radītā 

pievienotā vērtība aug lēnāk nekā darbaspēka izmaksas, 

uzņēmumam tās nākas kompensēt uz peļņas rēķina, tā 

samazinoties investīciju iespējām (Eurostat dati)



Ja es būtu pajautājis cilvēkiem, 
ko viņi vēlas, viņi būtu teikuši -
ātrākus zirgus.

Henry Ford

Ford Motor Company



Mūsu piemērs



Gribi stingri kontrolēt savas izmaksas? 

Veicot Maksas pakalpojuma iegādi – spēles 
utl, Bite lūdza pirkumu apstiprināt ar SMS.

Pirkuma 
apstiprinājums



Nevajag atslēgt interneta datus, bet sekot 
līdzi to izlietojumam Bites Datumērā.

Klientu ērtībām piedāvājām aplikāciju, kurā 
varēja sekot līdzi datu patēriņam un kopējai 
rēķinu summai.

Datumērs



Zvanot uz kādu paaugstinātas maksas 
numuru, pirms savienojuma mēs klientu 
brīdinām ar sunīša rējienu "VAU VAU".

Pēc sunīša rējiena iespējams izlemt -
turpināt savienojumu vai to pārtraukt.

Dārgāku 
zvanu 
brīdinājums



• Mobilā aplikācija gan IOS, gan Android

• Online informācija par rēķinu

• Visātrākā rēķinu apmaksa

• Iespēja mainīt izmaksu kontroli

• Personalizēti piedāvājumi

Mana BITE



Procesā

Vērtējam Chat-Bot lietderību un vajadzību

Pārdomājam piedāvājamo pakalpojumu un 

preču klāstu (all in one)

Optimizējam iekšējās sistēmas, lai mums 

BITĒ ērtāk un vieglāk strādāt





#paldies


