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Ko vēlas mazumtirgotāji no Jūsu piegādes ķēdes? (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% PVN 
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 par šo kursu ECR Baltic un IGD mājas lapās| Visi ECR Baltic pasākumi 2012 | cenas un vispārējie notei-
kumi | ONLINE reģistrācijas forma 
 

Ekonomiskā lejupslīde ir radījusi lielāku spiedienu uz visiem 
uzņēmumiem samazināt izmaksas un  uzlabot piegādes ķēdes 
spējas. Piegādātāju galvenais izaicinājums ir saprast un attīstīt 
atbilstošas piegādes ķēdes, lai efektīvi reaģētu uz 
mazumtirgotāju vajadzībām, kas savukārt izriet no gala pircēju 
vēlmēm un izmaiņām viņu iepirkšanās paradumos.  

Ja Jūsu darbs kaut kādā veidā ir saistīts ar pircējiem un Jūs 
vēlētos iegūt skaidru bildi, kas nodarbina Jūsu 
mazumtirdzniecības partnera prātu, tad IGD seminārs „Ko vēlas 
mazumtirgotāji no Jūsu piegādes ķēdes?” ir risinājums tieši 
Jums.   

Saprast piegādes ķēdi priekš saviem pircējiem ir ļoti būtiski 
jebkuram ātras aprites patēriņu preču uzņēmumam. Jūs 
uzzināsiet, kā darbojas piegādes ķēdes un galvenās iniciatīvas, 
kas pievieno vērtību, un pats svarīgākais, kā jūs variet sākt savu 
sadarbības ceļu ar saviem  

Kam būtu lietderīgi piedalīties?  
Šis seminārs ir veidots profesionāļiem, kuri jau ir dalībnieki 
piegādes ķēdes komandā vai ir atbildīgi par klientu attiecībām. 
Tas ir lieliski piemērots arī tiem, kuri ir vai plāno mijiedarboties 
ar mazumtirdzniecības partneriem un ir nepieciešams izprast to 
vajadzības 

Galvenie mācību rezultāti:  
Apmeklējot šo lekciju Jūs dzirdēsiet 
mūsdienu tendences un turpmāko attīstību, 
kas notiek pārtikas piegādes ķēdēs un 
sapratīsiet, ko tas savukārt nozīmē Jums kā 
piegādātājiem. Jūs arī sapratīsiet to, kādu 
lomu spēlē kopēja piegādes ķēde, kādas 
spējas mazumtirgotāji sagaida no saviem 
piegādātājiem un kā izmantot Jūsu piegādes 
ķēdes spēju konkurences priekšrocības. 

 Galvenās mazumtirdzniecības piegādes 
ķēdes stratēģijas un izmērāmi rezultāti 

 Segmentē savu pieeju, lai nodrošinātu 
nepārspējamu pakalpojumu saviem 
klientiem 

 Izstrādā pieejas, lai risinātu uz sadarbību 
un konfrontējošas attiecības ar dažādiem 
mazumtirdzniecības partneriem 

 Novērtē savu sniegumu līdz šim, kas 
darbojas un kas nē? 

 Īsteno iegūtās zināšanas ikdienas 
projektos, lai nodrošinātu veiksmīgus 
rezultātus 

 



Programma: 
Piegādes ķēdi ietekmējošie faktori  
 

 Tirgus lielums, galvenie spēlētāji,  
 Mazumtirgotāju piegādes ķēdes optimizācijas iniciatīvas un kā tas 

iespaido ražotāju/piegādātāju piegādes ķēdi 
 Pasūtījumu izpildes laika samazināšana, spiediens uz mazākām un 

biežākām piegādēm,  
 Pieprasījuma plānošana un prognozēšana, 
 Krājumu samazināšana,  
 Piegādes ķēdes efektivitātes celšana,  
 Izmaiņas ražotāju/piegādātāju un mazumtirgotāju piegādes ķēdēs,  
 Ražotāju/piegādātāju un mazumtirgotāju ilgtspējīgas sadarbības 

biznesa piemēri 
 

Ražotāju/piegādātāju un mazumtirgotāju piegādes ķēdes sadarbības 
piemēri  

 Kāda izskatās veiksmīga ražotāju/piegādātāju un mazumtirgotāju 
sadarbība,  

 Kādi ir ražotāja/piegādātāja, vairuma/mazumtirgotāja un gala pir-
cēja individuālu un kopēju labumu gūšanas priekšnoteikumi 
(„win”, „win-win” un „win-win-win”)? 

 Kādām jābūt ražotāju/piegādātāju piegādes ķēdes spējām skatoties 
no mazumtirgotāja viedokļa 

 Kādas spējas dod konkurences priekšrocības tieši ražotā-
jiem/piegādātājiem,  

 Kādas ir efektīvāko uzņēmumu piegādes ķēdes spējas,  
 Kā novērtēt sadarbību ar saviem tirdzniecības partneriem (benc-

hmarking),  
 Kā segmentēt Jūsu piegādes ķēdes pieeju atkarībā no tirdzniecības 

partnera, piegādes ķēdes integrācijas biznesa piemēri. 
 

Kā nodrošināt kopēju ražotāju/piegādātāju-mazumtirgotāju piegādes ķē-
des projektu realizāciju?  
 

 Kopēja izpratne un mērķu saskaņošana,  
 Ko drīkst darīt un ko labāk nedarīt kopējos sadarbības projektos, 

kad iesaistīti konfrontējoši un/vai uz sadarbību orientēti dalībnieki 
 Identificēt piegādes ķēdes problēmas pamata iemeslus un veica-

mās darbības to novēršanai,  
 Pieejamo labas prakses piemēru izmantošana,  
 Kopēju pilotprojektu uzsākšanas priekšnoteikumi,  
 Projekta raksturlielumi tā ietekmes/vērtības noteikšanai 

 
Ražotāju – tirgotāju piegādes ķēdes problēmu un risinājumu kontrolpār-
baudījums  
 

 Pārskats par galvenajiem piegādes ķēžu jautājumiem un iespējām 
 Vienkāršs tests iegūto zināšanu nostiprināšanā un dzīvīgas debates 
 Iespēja pilnveidot tālāk mācīšanās potenciālu 
 Apmācībās iegūto zināšanu novērtēšana 

 

Reģistrēties, šeit! 

Semināra pasniegšanas veids 
un norise: 

Šis seminārs būs ļoti diskusīvs, 
dodot iespēju dalībniekiem 
izteikt savus ikdienas 
izaicinājumus un izmantot IGD 
komandas pieredzi, un patiesi 
caur šiem piemēriem rast savus 
risinājumus. 

Mēs veidosim 
taustāmu/materiālu mācīšanās 
pieredzi caur labāko un sliktāko 
prakšu iztirzāšanu, lomu 
spēlēm, grupu diskusijām un 
nodrošināsim sistēmu, ko Jūs 
varētu sākt izmantot vai lai 
turpinātu izmantot savai klientu 
piegādes ķēdes stratēģijai. 

 

Šo kursu apmeklējuši: 
 

• Piegādes ķēdes/ 
izplatīšanas speciālists 

• Piegādes ķēdes vadītājs 
• Piegādes ķēdes attīstības 

vadītājs 
• Pieprasījuma plānotājs 
• Krājumu/Noliktavu vadītājs 
• Tirgus izpētes 

(pieprasījuma 
prognozēšanas)  vadītājs 

• Iepircējs 
• Piegādes ķēdes vadītājs 
• Loģistikas vadītājs 
• KAM 
• Komercdirektors 
• Izplatīšanas vadītājs 
• Operatīvo darbu vadītājs 
• Uzņēmuma attīstības 

vadītājs 
 
 

 
Kontakti plašākai informācijai: 

 
Edgars Pentjušs, ECR Baltic 

M: +371 26546645  
E: edgars@ecr-baltic.org 
W: www.ecr-baltic.org 



 

Vieslektore:  Kārena Čalmersa (Karen Chalmers), 
vecākā piegādes ķēdes analītiķe 

Kā vecākā biznesa analītiķe piegādes ķēdes komandā, 
Kārena ir atbildīga par tādu ECR UK darbagrupu 
vadīšanu kā ilgtspējīga izplatīšana, preču pieejamība 

veikalu plauktos un arī gatavo IGD UK plauktos pieejamības pārskatu kas iznāk vienreiz 
divos mēnešos 

Paplašinot IGD zināšanas ilgtspējīgas piegādes ķēdēs, Kārena ir autore Ilgtspējīgas 
izplatīšanas ziņojumam un izstrādājusi ECR UK ilgtspējīgas izplatīšanas rīku kopu, kas 
nodrošina praktiskus ieteikumus transporta sadarbībai, konsolidācijai, transporta 
tehnoloģijām, transportlīdzekļa izmantošanai, arī citu transporta veidu izmantošanai un 
kā panākt ceļa jūdžu ietaupījumu. 

Kārena darbojas uz apmācībām un sadarbību balstītās programmās, iesaistot dalībniekus 
no visas pārtikas industrijas. Viņa ir IGD piegādes ķēdes darbagrupu trenere un ir 
ieguvusi diplomu Pārtikas un pārtikas rūpniecības menedžmentā. Viņa arī vada IGD 
ikgadējo piegādes ķēdes samitu, iesaistot plaša spektra pārstāvjus no visas piegādes 
ķēdes, lai dalītos ar zināšanām un labākiem piemēriem. 

Pirms pievienošanās IGD, Kārena ir ieguvusi 13 gadu pieredzi procesu vadīšanā, 
pieprasījuma plānošanā un piegādes ķēdes attīstībā ar RS Components, InBev UK un 
Coco-Cola kompānijām. Kārena ir ieguvusi bakalaura grādu operāciju menedžmentā un 
ieguvusi arī diplomu loģistikas menedžmentā. 

 

Par IGD and IGD Akadēmiju 

IGD ir vadošais informācijas, pētniecības un izglītības avots par Eiropas un pasaules 
patēriņa preču un pārtikas rūpniecību. Ar dalību no vairāk nekā 750 kompānijām, 
ieskaitot mazumtirgotājus, ražotājus, vairumtirgotājus, izplatītājus, primāros ražotājus un 
ēdināšanas uzņēmumus, IGD atbalsta organizāciju ciešāku sadarbību visā piegādes ķēdē. 
IGD pārstāv arī ECR iniciatīvu Lielbritānijā. 

Esot nozares centrā, ar sektora zināšanām un tehnisko izpratni , IGD patiešām var 
pievienot jūsu uzņēmumam reālu vērtību, atklājot patieso lietu būtību un sniedzot 
vērtīgas atziņas. IGD cieši sadarbojas ar lieliem un maziem uzņēmumiem visā pārtikas 
ķēdē ik dienas, lai nodrošinātu aktuālu, pārdomu izraisošu ieskatu un izglītošanos. 

IGD pastāvīgi pēta mazumtirdzniecības un virzienu stratēģijas, pircēju uzvedību un 
iesaistes iespējas, kategoriju vadību, piegādes ķēdes labākās prakses un ilgtspējību, lai 
zinātu sasniegto progresu. IGD izpēte tiek izplatīta caur tiešsaistes pakalpojumiem, 
konferencēm un ekskluzīvos ziņojumos. Ar darba grupu un iekšējo mācību programmu 
palīdzību mēs nodrošinām uzņēmumus ar praktiskiem rīkiem, veidnēm/formām un 
izpētes piemēriem no vadošajiem mazumtirgotājiem un piegādātājiem, lai tie varētu 
novērtēt savu cilvēku spējas un paaugstinātu savu komandu sniegumu. 

IGD komandā ir 30 eksperti ar plašu praktisku industrijas pieredzi, ko viņi guvuši no plaša 
mēroga dažādiem mazumtirgotājiem un ražotājiem pirms tie pievienojās IGD. Mūsu 
patērētāju / pircēju analītiķi ir strādājuši ražotājiem un pētniecības aģentūrām, gūstot 
padziļinātas zināšanas par EPOS datu analīzi, patērētāju grupām un kvalitatīvu izpēti. 

IGD ir aktīvs daudzās pasaules valstīs, lai iegūtu tiešas/pirmavotu zināšanas par 
starptautisko tirgu – gan attīstīto, gan jauno. IGD sadarbojas ar plašu tīklu vadošo 
personālu, kas pārstāv mazumtirgotājus, piegādātājus un pakalpojumu sniedzējus visā 
pasaulē. Nesen padziļinātas izpētes braucienos tika ietverta Austrālija, Ķīna, Koreja, 
Indija, Krievija un ASV, un regulāri mēs ceļojam viscaur Eiropai. 

IGD pievieno vērtību nozarei, sniedzot unikālu objektīvu izpēti, izpratni un apmācības. 
Atspoguļojot IGD neatkarīgo stāvokli nozarē, mēs nedarbojamies kā konsultanti, kas 
izstrādātu jums biznesa stratēģiju,- drīzāk mēs piedāvājam lieliskus nozares pētījumus, 
labāko praksi un apmācību, lai palīdzētu jums apzināt īpašās ietekmes uz jūsu 
uzņēmumu, un strādāt ar jums, lai atvieglotu jūsu stratēģisko lēmumu pieņemšanu. 

 

Dalībnieku atsauksmes: 
 Kura semināra daļa Jums bija 

visnoderīgākā? 

• Sadarbības un reāli 
biznesa piemēri 

• Sadarbības piemēri 
• Cik svarīgi ir saskaņot 

stratēģisko piegādes ķēdes 
mērķus. Izpratne par to, ko 
klients grib un tā 
integrēšana savā piegādes 
ķēdes stratēģijā 

• Mazumtirgotāja stratēģijas 
• Sešu piegādes ķēžu 

tendences sniedza reālu 
ieskatu, kā piegādātāji ir 
aicināti sadarboties ar 
saviem 
mazumtirdzniecības 
klientiem 

• Prognozēšana, plānošana 
• Piegādātāja sadarbība/ 

saistības 
• Es nevaru īsti pateikt 

konkrētu jomu. Viss bija 
noderīgi dažādos veidos 

• Viss no tā. Labs līdzsvars 
starp klausīšanos un grupu 
darbību   

• Piegādes ķēdes stratēģijas 
• Minētie rīki pašās beigās   
• Piegādes ķēdes integrācija, 

'x-docking' 
• Piegādes ķēdes tendences 
• Piegādes ķēdes tendences 

– detaļas  un diskusijas, ko 
tas mums nozīmē 

• Apskats par tendencēm 
padarīt piegādes ķēdi 
vairāk reaģētspējīgu 

• Stratēģijas un tendences 
• Iedziļināšanās tendencēs 

un ko tas var nozīmēt 
priekš mums 

• No sākuma līdz beigām – 
izpratne par piegādes ķēdi 
un kā tā mainās 

• Piegādes ķēdes tendences 


