
 

2012. gada 7.marts.  
Apmācības „pircēju iesaistīšanā” (IGD UK) 

 

Norises vieta:  
Tallink Hotel Rīga, Elizabetes iela 24, LV-1050, Rīga, Latvija 
Sākums 9:00 – 17:00 
Cena: ECR Baltic biedriem: Eiro 400 pārējiem: Eiro 600 + 22% VAT 
Darba valoda: angļu 
Ierobežotam dalībnieku skaitam 
Dalībnieki saņems galvenos mācību materiālus. 
Dalībnieki iegūst ECR Baltic -IGD Academy sertifikātus.  

Kontakti plašākai informācijai: 
Edgars Pentjušs, ECR Baltic 
M: +371 26546645  
E: edgars@ecr-baltic.org 
W: www.ecr-baltic.org 

 
Vairāk informācijas zemāk: 

 
Vairāk par šo kursu ECR Baltic un IGD mājas lapās| Visi ECR Baltic pasākumi 2012 | cenas un vispārējie notei-

kumi | ONLINE reģistrācijas forma 

 

Jūs labi pazīstat savu pircēju, bet jūtaties nepārliecināti, kad runa ir 
par pircēju vēlmēm? Jūs neesiet viens. Mazumtirgotāji pieprasa 
labu pircēju izpratni kā normu no visiem saviem piegādātājiem. Lai 
nodrošinātu efektīvu pircēju iesaistīšanas taktiku, ir jāizprot, kas 
viņus motivē, kādas ir viņu vajadzības un uzvedība, un kā pircēju 
uzvedība mainās pie produktu kategorijas izmaiņām, atkarībā no 
dažādiem veikala formātiem, pircēja misijas un citiem faktoriem.  
 
Šīs ir ECR Baltic (Efektīvas Patērētāju Vēlmju novērtēšanas un 
reaģēšanas iniciatīva Baltijas Valstīs) un IGD Academy  pircēju 
iesaistīšanas apmācības, ko piedāvā Eiropas tirgus izpētes līderi, lai 
palīdzētu saprast pircēja “ceļojumu” no pirmās ieceres par 
pirkumu līdz lēmuma pieņemšanai pie veikala plaukta. Ekonomikas 
lejupslīde ir bijusi katalizators ievērojamām izmaiņām pircēju 
uzvedībā, un IGD ir bijusi priekšgalā, lai uztvertu atziņas šajās 
pārmaiņās. Daži pircēji plāno vairāk pirms došanās uz veikalu, un 
viņu vajadzības mainās atkarībā no sortimenta/piedāvājuma, 
pārdošanas veicināšanas akcijām un cenas. 
 
Jūs darbosieties interaktīvi, lai attīstītu metodes, kas uzlabo 
izpratni par pircēju un to iesaisti. Seminārā gūsiet ieskatu nākotnē, 
tostarp kāda ir ietekme iepirkšanās veidam Internetā un 
tehnoloģiskajiem sasniegumiem, mazumtirdzniecības gatavajam 
iepakojumam, un citām inovatīvām pircēja orientētām attīstībām 
mūsu Industrijā. 

Galvenie mācību rezultāti 
 

• Pārliecība, ka pircējs ir Jūsu vērtību 
centrā zīmola, kategorijas, mazumtirdz-
niecības, komerciālo lēmumu pieņem-
šanā. 
• Sapratne par pircēja vajadzībām, uz-
vedību un tendencēm, kā arī to ietekmi 
uz komerciāliem lēmumiem. 
• Prasme izmantot dažādas pircēju pēt-
niecības metodoloģijas un priekšrocī-
bas. 
• Iegūta izpratne kā ietekmēt pircēju 
viņa/viņas „pirkumu ceļojuma” laikā 
• Dažādu procesu nodrošināšana, lai 
nodrošinātu Jūsu reaģēšanas ātrumu 
sekojot pircēja tendencēm un turpinātu 
attīstīt pircēja iesaisti arī nākotnē.  

Kam būtu lietderīgi piedalīties? 

Šis seminārs paredzēts ikvienam, kam 
jāsaprot pircēja vajadzības, uzvedība un 
tendences – sākot no mazumtirgotājiem 
un piegādātājiem līdz datu kompānijām 
un mārketinga aģentūrām. 

http://hotels.tallink.com/en/mainMenu/tallinkHotelRiga/contact/
http://www.ecr-baltic.org/en/members/ecr-baltic-members/
mailto:edgars@ecr-baltic.org
http://www.ecr-baltic.org/
http://www.ecr-baltic.org/en/trainings--seminars/07032012-shopper-engagement/
http://www.igd.com/index.asp?id=1&fid=4&sid=63&tid=202&folid=0&cid=1630
http://www.ecr-baltic.org/en/trainings--seminars/trainings--workshops-2012/
http://www.ecr-baltic.org/en/trainings--seminars/terms-and-conditions/
http://www.ecr-baltic.org/en/trainings--seminars/terms-and-conditions/
http://www.ecr-baltic.org/en/register-here/
http://www.igd.com/


 

Programma: 
KAS IR PIRCĒJS? 

• Atšķirības starp pircējiem un patērētājiem 

• Pircēju vajadzību hierarhija 

• Pircēju misiju dažādie veidi 

PIRCĒJA PSIHOLOĢIJA UN UZVEDĪBA 

• Kā pircēji plāno savus iepirkšanās „ceļojumus” 

• Kā pircēji iepērkas veikala vidē 

• Ieskats pircēja lēmumu pieņemšanas procesā 

PIRCĒJA ATTĪSTĪBAS TENDENCES 

• Laika ietekmētas izmaiņas pircēja uzvedībā 

• Pircēja varas un ietekmes palielināšanās mazumtirdzniecības vidē 

• Iepirkšanās pieaugums Internetā pārtikas/plaša patēriņa preču 
grupās 

• Tehnoloģiju attīstība un to ietekme uz iepirkšanās vidi 

PIRCĒJA IZPĒTE UN IZZINĀŠANA 

• Tirgus ietekme uz pircēju 

• Dažādi izpētes veidi, ar attiecīgiem piemēriem 

• Pētījumu rezultātu izmantošana 

PIRCĒJA UN PATĒRĒTĀJA UZVEDĪBAS IETEKMĒŠANA 

• Kategorijas izaugsmes sviras 

• Kā produkti tiek izvēlēti veikala vidē 

• Produkta sortiments un pieejamība 

• Ietekmīga pārdošanas veicināšana un pareiza preču izvietošana 
plauktos  

 
Reģistrēties, šeit! 

Semināra pasniegšanas veids un 
norise: 

Mēs zinām, ka cilvēki mācās dažādos 
veidos: izmantojot redzi, dzirdi, 
tausti. Šīs apmācības būs uzskatāmas, 
interaktīvas un praktiskas. Visa 
semināra laikā risināsies grupu darbs 
un diskusijas,  tādējādi semināra 
dalībnieki „mācīsies darot”, lai vēlāk 
varētu pielietot jaunās zināšanas un 
prasmes savā biznesā. Semināra laikā 
tiek apskatīti arī dažādu gadījumu un 
labākās prakses piemēri. 

 

Šo kursu apmeklējuši: 
 

• Klientu apkalpošanas 
menedžeris (AM/KAM) 

• Aģentūras klientu menedžeris 
• Iepirkumu menedžeris 
• Kategoriju analītiķis 
• Kategoriju attīstības vadītājs 
• Kategoriju grupas menedžeris   
• Kategoriju mārketinga 

menedžeris 
• Datu analītiķis 
• Mārketinga speciālists 
• Mārketinga vadītājs 
• Pārdošanas veicināšanas 

vadītājs 
• Merčendaizinga vadītājs 
• Pārdošanas vadītājs 
• Pircēju iesaistīšanas 

konsultants 
• Pircēju izzināšanas menedžeris 
• Pircēju mārketinga vadītājs 

 

Vieslektore: Karmela Obraiena (Carmel O’Brien), vecākā biznesa analītiķe – 
kategoriju vadība. Karmela pievienojās IGD 2008. gadā kā vecākā biznesa analītiķe 
kategoriju vadības pētniecības nodaļā. Tagad viņa darbojas Biznesa un cilvēku attīstības 
komandā un kā IGD vieslektors semināros Eiropā. Nesen bijusi atbildīga par ekskluzīvas 
treniņprogrammas attīstību un tās nodošanu Eiropas mazumtirgotājiem vairākās jomās. 
Viņa ir uzrakstījusi un vadījusi seminārus kopā ar globālām FMCG kompānijām Austrālijā, 
Igaunijā, Somijā, Polijā un Apvienotajos Arābu Emirātos. 

Pirms pievienošanās IGD, Karmela ir guvusi 13 gadu padziļinātu pieredzi līniju mārketingā, kategoriju 
mārketingā un klientu apkalpošanas menedžmentā. Savas pieredzes laikā Karmela ir vadījusi vairākas 
kategoriju stratēģiju biznesa vienības, tai skaitā attīstījusi ilgtermiņa biznesa kategorijas stratēģiju saistībā ar 
zīmolu attīstības komandām un vairāku mazumtirdzniecības līniju standartu cenas, akciju, sortimenta vadlīniju 
izstrādei visiem iespējamiem veikalu formātiem. 

 

http://www.ecr-baltic.org/en/register-here/

