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Mazā biznesa diena



Iniciatīvas ideja
❖ Misi ja : Mob i l i zē t resursus MVU 

aktivizēšanai un atbalstam.!

❖ Vīzija: Vairāk mikro/MVU  un vairāk 
klientu. !

❖ Stratēģija: Jaunu klientu un partneru 
piesaiste mazajam biznesam, veidojot vienotu 
atbalsta resursu, kas izglīto, popularizē un 
pozitīvi ietekmē sabiedrības domāšanu un 
attieksmi par labu mazajai un vidējai 
uzņēmējdarbībai. !

❖ Taktika: „Mazā biznesa diena” kā atbalsta 
resurss attīstībai un popularizēšanai tās 
d a l īb n i e k i e m n o d r o š i n a e f e k t īv u 
komunikāciju, reklāmu un sadarbību ar 
patērētājiem, to grupām un citiem preču un 
pakalpojumu sniedzējiem. 



Iniciatīvas platformas

❖ Reģionālie semināri ‘’Mazā 
biznesa lielā diena’’!

❖ Web portāls 
www.mazabiznesadiena.lv!

❖ Mazā biznesa diena katru gadu 
trešajā novembra sestdienā



Biznesa semināri

❖ REĢIONĀLOS 
SEMINĀRUS 
‘’MAZĀ 
BIZNESA LIELĀ 
DIENA’’ 
APMEKLĒ 
VAIRĀK PAR 700 
UZŅĒMĒJU



www.mazabiznesadiena.lv

Web platforma
KARTĒ REĢISTRĒJUŠIES 
4020+ UZŅĒMUMI, 11 500+ 
UNIKĀLO APMEKLĒTĀJU, 
APMEKLĒTĀJU 15 000, 
SKATĪJUMU – 54 000 
(VIDĒJAIS LAIKS 3,5 MIN.)

http://www.mazabiznesadiena.lv


https://www.facebook.com/AtbalstiMazoBiznesu

Sociālo mediju jauda
FACEBOOK: 3045 LIKE, 
SASNIEDZ 25 000 
SKATĪJUMU NEDĒĻĀ, 
YOUTUBE KANĀLĀ 1 300 
SKATĪTĀJU

https://www.facebook.com/AtbalstiMazoBiznesu


Pastāsti 
citiem

APLIKĀCIJĀ ‘’PASTĀSTI 
CITIEM’’ 523+ PAZIŅOJUMU



Mazā biznesa plakāti ĪPAŠO PIEDĀVĀJUMU UN 
PLAKĀTU 780+



Uznēmēja gēna noteikšana ar

BOSI 
KVADRANTU
UZŅĒMĒJA GĒNA 
PAŠNOVĒRTĒJUMA TESTU ‘’BOSI’’ 
IZPILDĪJUŠI 4000 cilvēki!!
http://mazabiznesadiena.lv/atbalstariki/bosi

http://mazabiznesadiena.lv/atbalstariki/bosi


PROJEKTU STIPRINA

SESTDIEN

NOVEMBRĪ
16

ĒD, IEPĒRCIES UN ATPŪTIES

pie mazā biznesa!



Paldies 
medijiem par 
atbalstu!



Jaunumi 2014.gadā



Iniciatīvas partneri

Informatīvie!
partneri

Mediju partneri

Atbalstītāji



Kalendārais plāns
❖ Reģionālie semināri- 28. oktobris 

-14.novembris:!
❖ Daugavpils;!
❖ Liepāja;!
❖ Ventspils;!
❖ Valmiera;!
❖ Ogre;!
❖ Jelgava;!
❖ Rīga.!

❖ Mazā biznesa diena - 15.novembrī.



www.mazabiznesadiena.lv  
vizuālie un funkcionālie papildinājumi

❖ Pāreja uz adaptīvo dizainu!

❖ Uzlabots plakātu 
sagatavošanas rīks;!

❖ Īsvideo sagatavotājs!

❖ Sadaļa “Īpašie piedāvājumu 
MVU”

http://www.mazabiznesadiena.lv


Plakāts arī reģionam



Īsvideo sagatave



Kā jūtas MVU 
Latvijā?
Lursoft valdes priekšsēdētāja Iluta 
Riekstiņa



Mazie	  uzņēmumi	  Latvijā

Iluta	  Riekstiņa	  
Lursoft	  valdes	  priekšsēdētāja	  

!
30.09.2014.

Kritēriji:	  
-‐	  	  	  	  	  	  mikro	  uzņēmumu:	  142	  300	  apgrozījums,	  5	  darbinieki	  
-‐	  	  	  	  	  	  mazie	  uzņēmumu:	  426	  800	  apgrozījums,	  10	  darbinieki



Mikro	  un	  mazo	  uzņēmumu	  skaits
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1-‐5	  darbinieki	  un	  apgrozījums	  līdz	  142,3	  tūkst.EUR

6016

59683

Uzņēmumi,	  kuros	  strādā	  līdz	  10	  darbiniekiem	  un	  kuri	  apgrozījuši	  līdz	  426,8	  
tūkst.EUR,	  veido	  vairāk	  nekā	  70%	  no	  kopējā	  uzņēmumu	  skaita



Mikro	  un	  mazo	  uzņēmumu	  finanšu	  rādītāji

2013.gadā	  mikro	  un	  mazie	  uzņēmumi	  kopā	  apgrozījuši	  3,69	  miljardus	  EUR,	  
kas	  ir	  7,17%	  no	  Latvijas	  uzņēmumu	  kopējā	  apgrozījuma.	  
!
Mikro	  un	  mazo	  uzņēmumu	  kopējie	  zaudējumi	  2013.gadā	  bijuši	  45,6	  
milj.EUR.

7,17$

92,83$

Mikro&un&mazo&uzņēmumu&apgrozījuma&īpatsvars,&%&

Mikro$un$mazo$uzņēmumu$
kopējais$aprozījums$
Vidējo$un$lielo$uzņēmumu$
kopējais$apgrozījums$



Kāds	  izskatījās	  2013.gada	  Mazā	  Biznesa	  dienas	  dalībnieks?

Rīdzinieks
Ar	  darba	  vietu	  
nodrošina	  3	  
darbiniekus

Nodarbojas	  ar	  uzskaites,	  
grāmatvedības,	  audita	  
pakalpojumiem

Dibināts	  2010.gadā

2	  846	  EUR	  
pamatkapitāls



2013.gada	  dalībnieku	  finanšu	  rādītāju	  izaugsme
Vidējais	  apgrozījums	  uz	  1	  uzņēmumu,	  EUR
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Uzņēmumu	  vidējā	  peļņa	  uz	  vienu	  
uzņēmumu	  gan	  2012.,	  gan	  2013.gadā	  bijusi	  
0	  EUR.

Vidējais	  darbinieku	  skaits	  uzņēmumā
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Lai	  augtu	  un	  attīstītos,	  šogad	  aicinām	  uzrunāt

43	  300	  uzņēmumus,	  kuri	  2013.gadā
•	  ar	  darba	  vietām	  nodrošinājuši	  141	  tūkst.	  strādājošos;	  
•	  kopā	  apgrozījuši	  12,3	  miljardus	  EUR;	  
•	  kopā	  nopelnījuši	  253,8	  milj.EUR.

Sava	  vai	  nomāta	  nekustamā	  
īpašuma	  izīrēšana	  un	  

pārvaldīšana
Kravu	  pārvadājumi	  pa	  

autoceļiem

Uzskaites,	  grāmatvedības,	  
audita	  un	  revīzijas	  

pakalpojumi

Populārākās	  darbības	  nozares	  šo	  uzņēmumu	  vidū	  ir:
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Paldies	  par	  uzmanību!



MVU prioritātes 
nākamajam likumdošanas 
periodam
MVU Foruma izpilddirektors Eduards 
Filippovs



MVU prioritātēs Eiropas 
parlamentam un Latvijas Republikas 
Saeimai jaunajā likumdošanas 
periodā

Priekšlikumi konkrētās 
MVU prioritārajās 
jomās, kurās mēs 
sagaidām progresu.



MVU LOMA EIROPAS TAUTSAIMNIECĪBĀ UN 
SABIEDRĪBĀ

❖ ES ir vairāk nekā 20 miljoni uzņēmumu, 99,8 % ir MVU.!

❖ Tikai 43,700 uzņēmumu ir vairāk nekā 250 darbinieku, bet 
vairāk nekā 19 miljoni uzņēmumu nodarbina mazāk par 
10 cilvēkiem.&

❖ Vidējais Eiropas uzņēmums nodarbina sešas personas, tai 
skaitā īpašnieku, un MVU nodarbina 2/3 no privātajā 
sektorā strādājošajiem un pienesums ES ekonomikā ir 60%. !

❖ Pēdējo desmit gadu laikā MVU rada 80% jauno darbavietu.



FAKTI UN SKAITĻI
Mikro Mazie Vidējie MVU Lielie Kopā

Uzņēmumu skaits 19,143.521 1,357.533 226573 20727627 43654 20771281

% 92,2 6,5 1,1 99,8 0,2 100

Nodarbinātība 38,395.819 26,771.287 22,310.205 87,477.311 42,318.854 129,796.165

% 29,6 20,6 17,2 67,4 32,6 100

Pievienotā vērtība 
(miljardi) 1307 1144 1136 3588 2592 6179

% 21,2 18,5 18,4 58,1 41,9 100

Avots: EK - gada ziņojums par Eiropas MVU 2012



1. Politika MVU izaugsmei, nodarbinātībai un stabilitātei. 
Atbalstošas ekonomiskās un uzņēmējdarbības vides radīšana

Publisko ieņēmumu un izdevumu (public households) ilgtspējīgums ir 
priekšnoteikums finanšu stabilitātei un ekonomikas izaugsmei, bet ir jāņem 
vērā, ka fiskālā konsolidācija samazina publisko izdevumu pienesumu IKP 
pieaugumā. Tāpēc fiskālās konsolidācijas ir jāveic veidā, kas rada mazāko 
iespējamo negatīvo ietekme uz izaugsmi.!

• valsts izdevumu samazināšana gan patēriņā,  gan investīcijās samazinātu 
turpmākās izaugsmes potenciālu;!

• mērķtiecīgas nodokļu reformas, samazinot nodokļus darbaspēkam nevis 
patēriņam;!

• uzlabot ekonomiskās un fiskālās politikas koordināciju starptautiskai 
konkurētspējai.!

• Mazākiem uzņēmumiem, kas ir atkarīgi no publiskajiem pakalpojumiem, 
tie ir jānodrošina efektīvi, decentralizēti un pieejamā veidā.



2. Industriālās bāzes nostiprināšana
Stipra un konkurētspējīga industriālā bāze ir priekšnosacījums konkurētspējīgai  
ekonomikai ar spēju augt un radīt darba vietas. Stratēģijas mērķiem, lai Eiropā 
nostiprinātu industriālās nozares un palielinātu to īpatsvaru līdz 20 % no IKP  līdz 
2020. gadam jābūt visaptverošiem un:!

• šis mērķis attiecināms uz visu piegādes ķēdi, īpašu uzmanību pievēršot MVU 
sniegtajiem saistītajiem pakalpojumiem;!

• jāveido uz pētniecību un inovāciju balstīta un spēcīga standartizācijas sistēma, kas 
piemērota un pieejama MVU;!

• ir jāatzīst amatniecības un MVU īpašā loma un ieguldījums tradicionālās ražošanas 
veidā, kā nozīmīgs ieguldījums konkurētspējā un ekonomiskajā stabilitātē;!

• tieši atkarīgs no piekļuves resursiem un enerģijai konkrētspējīgā veidā;!

• aktīvi jāattīsta digitalizācija ekonomikas un sabiedrības vajadzībām.



3. Stiprināt uzņēmējdarbības garu
1. Izaugsmei un attīstībai nepieciešams vairāk uzņēmēju un spēcīgs uzņēmējdarbības gars - “kultūras pārmaiņas" 
uzņēmējdarbības attīstības virzienā, jo pašreizējā kultūrā bieži nespēj atzīt un novērtēt uzņēmējdarbības centienus. 
Jāatzīmē uzņēmēju organizāciju loma, kas pilda starpnieka funkcijas un sniedz nozīmīgas konsultācijas MVU. !

• Uzņēmējdarbības garu ir jāintegrē visās izglītības programmās un apmācības jau agrīnā vecumā. Šai tēmai 
jābūt iekļautai arī skolas mācību programmās, īpaši koncentrējoties uz MVU un start-up uzņēmumiem.!

• Mācīt uzņēmējdarbību ir svarīgi, ne tikai tāpēc, ka mums vajag nākotnes uzņēmējus, lai izveidotu un vadītu 
uzņēmumus, bet, īpaši MVU, ir nepieciešami darbinieki ar iniciatīvu un izpratni par uzņēmējdarbības vadību.!

2. Politikas plānotājiem jākoncentrējas ne tikai uz bezdarbniekiem un uzņēmumu darbiniekiem, bet jāpiedāvā 
atbalstu (t.i. apmācību) uzņēmējiem, kam jāsaskaras bankrota draudiem, lai palīdzētu viņiem atrast darbu vai 
atsākt uzņēmējdarbību no jauna. Maksātnespējas procedūrām ir jābūt efektīvām.!

• MVU ir svarīgi samazināt procedūru izmaksas, vienlaikus, izvairīties no bankrota stigmatizācijas, lai izvairītos 
no iespējamās diskriminācijas.!

• Ir nepieciešams izveidot mentoringa programmas, apmācības, padomdevēju un atbalsta struktūrām “otrās 
iespējas” uzsācējiem, ciešā sadarbībā ar uzņēmēju organizācijām.!

• Pēc godīga bankrota pabeigšanas, ir izšķiroši svarīgi dot iespēju realizēt “otro iespēju”, vienlaikus respektējot 
kreditorus.!

• Visās politikas izstrādes jomās ir jāņem vērā MVU ekonomiskā situācija, lai novērstu sarežģījumus risinot arī 
mazo uzņēmumu īpašnieku sociālos jautājumus. Padziļināti pētījumi un diskusijas par mazo uzņēmumu 
īpašnieku nabadzības riskiem/pensiju jautājumiem ir nepieciešami.!

• Uzņēmēju "novecošanās" ir tendence un tā jārisina savlaicīgi.



4. Normatīvās vides uzlabošana
Mazie uzņēmumi ir pirmie, kas cieš no administratīvā sloga un sarežģītas likumdošanas. Tas ir 
iemesls, kāpēc tas ir svarīgi, lai samazinātu nevajadzīgu birokrātisko slogu un izmaksas maziem 
uzņēmumiem visos līmeņos:!

• Pastāvīgi piemērot principu "Vispirms domāt par mazākajiem", kas nozīmē, ka tiesību akti 
ir jāpieņem izvērtējot to ietekmi uz MVU.!

• Likumdošnas izmaiņām jābalstās uz neatkarīgiem ietekmes novērtējumiem (IA), tostarp 
obligāti piemērojot MVU testu. Neatkarīgajiem novērtētājiem ir jāņēm vērā 
administratīvās izmaksas, ieinteresēto un ietekmēto pušu viedokļi. Latvijā būtu jāveicina 
sistemātiska MVU testa vai līdzvērtīgas sistēmas ieviešana lēmumu pieņemšanas 
procesos.!

• Nepārcensties ES regulu pārņemšanā, pastiprinot regulējuma prasības nacionālajā līmenī.!

• REFIT programma ir labs piemērs, lai pārbaudītu esošos tiesību aktus, lai samazinātu 
administratīvo slogu.  



5. Piekļuve iekšējiem un ārējiem tirgiem, kuru pamatā ir godīga konkurence 
Piekļuve iekšējam tirgum

Atbalstam Eiropas Savienības vienoto tirgu. Jāmazina atlikušās barjeras, lai tirgus būtu brīvāk 
pieejams mikrouzņēmumiem un pašnodarbinātajiem. Administratīvais slogs, īpaši pārrobežu 
tirdzniecībā, ir apgrūtinājums MVU, it īpaši pakalpojumu sektorā, nedodot labumu no 
pieejamā tirgus lieluma.!

Prasības Institūcijām:!

• Veicināt profesionāļu brīvu pārvietošanos caur kvalifikāciju atzīšanu, ievērojot 
reglamentēto profesijuspecifiku, kas nodrošinātu pakalpojumu kvalitāti un 
uzņēmējdarbības ilgtspēju.!

• Visiem pakalpojumiem jāpiemēro "One-Stop-Shop" PVN deklarēšanai un nomaksai 
dzimtenē.!

• Jāturpina ciešāka sadarbība pie vienotas uzņēmumiem piemērojamo nodokļu likmju 
sasakaņošanas.!

• MVU ir plašāk jāizmanto digitālās vides piedāvātās iespējas.!

• MVU nepieciešams saskaņots tiesiskais regulējums, lai vienkāršotu pārrobežu līgumus, jo 
īpaši e-komercijas jomā.



6. Piekļuve iekšējiem un ārējiem tirgiem, kuru pamatā ir godīga konkurence 
Tirdzniecības politika

MVU ir visneaizsargātākie organizēto starptautisko noziedznieku upuri, 
īpaši pārrobežu noziedzībā. Preču viltošana, zādzības no kravas 
furgoniem, celtniecības mašīnām un rīku zādzības, kibernoziegumi utt. 
Turklāt MVU ir pakļauti zādzībāms veikalos un sociālā dempinga praksei. 
Iestādēm jānodrošina līdzvērtīgus godīgas konkurences iespējas MVU.!

• Lai palīdzētu MVU, jāuzlabo tiesu iestāžu darbs un sadarbība starp 
dalībvalstīm.!

• Tirgus analīzei būtu jāatklāj negodīgus nosacījumus un ļaunprātīgas 
tirgus stāvokļa izmantošanas gadījumus B2B attiecībās.!

• Eiropas Komisijai ir jāveicina pārrobežu koordinācija, sadarbība, 
piemeram grozot Direktīvu par maldinošu reklāma.



7. Nodrošināt līdzsvarotu tirgus pieejamību vietējiem 
pakalpojumu sniedzējiem, tostarp, maziem mazumtirgotājiem

Sīkiem mazumtirgotājiem un vietējiem pakalpojumu sniedzējiem, ieskaitot nelielos kvalificēto amatnieku uzņēmumus, ir ne tikai 
svarīga loma MVU sektorā, bet tie lielā mērā arī nosaka dzīves kvalitāti reģionā. Diemžēl, likumdevēju attieksme pret šiem 
mazajiem pakalpojumu sniedzējiem ir līdzīga kā pret starptautiskām uzņēmumu ķēdēm, nepienācīgi ņemot vērā mazo 
uzņēmumu specifiku. Aicinām politikas veidotājus neapdraudēt vietējo mazo vietējo pakalpojumu sniedzējus un nodrošināt tiem 
iespēju godīgai konkurencei starp MVU un daudznacionālām ķēdēm, tāpat arī lauksaimniekiem, bezpeļņas organizācijām u.c.!

• Patērētāju tiesību aizsardzības likumdošanā nedrīkst būt pieņēmumam, ka maziem mazumtirgotājiem un pakalpojumu 
sniedzējiem ir plašākas tiesības un ir dominējoša pozīcija attiecībās ar patērētājiem.!

• Konkurētspējas saglabāšanai, sīkiem mazumtirgotājiem vajadzēs arvien vairāk sadarboties. Piemēram, franšīzes pieeja var 
piedāvāt daudzas priekšrocības nelieliem mazumtirgotājiem, tomēr, ir pieaugoša tendence šiem mazumtirdzniecības 
uzņēmumiem uzstādīt  nepieņemamus noteikumus, ko diemžēl, pieļauj konkurences noteikumi, kas piemērojami vertikālajām 
vienošanām.!

• Iekšējā tirgū ir jāgarantē mazumtirdzniecības dažādība, kurā patērētājs var brīvi izvēlēties starp, piemēram, daudznacionālām 
ķēdēm, zemām cenām un atlaidēm, vai neatkarīgiem vietējiem uz pakalpojumu orientētiem maziem veikaliem. Aizliegumu 
pārdot zem pašizmaksas saglabāšana, valstīs, kur tāda iespēja pastāv ir svarīga maziem un vidējiem uzņēmumiem, it īpaši 
mazumtirdzniecības nozarē. Šādu tiesību aktu mērķis ir aizsargāties no lielajiem mazumtirgotājiem, kas dominējošā stāvokļa 
iegūšanai tirgū, preces pārdod ar zaudējumiem un rada negodīgu spiedienu uz MVU piegādātājiem.!

• Ikdienas patēriņa preču veikalu pieejamība ir svarīga ne tikai mazāk mobilām personām, veciem cilvēkiem, bet visai 
ekonomiskai un sociālai struktūrai pilsētu centros un reti apdzīvotās vietās. Vispārējo sabiedrības vajadzību apmierināšanai, 
piemēram vide, pilsētas centru un ciematu dzīvotspēja, mobilitātes, transporta un laba teritoriālā plānošanas kontekstā ir 
piemērojami dažādi noteikumi mazumtirgotājiem, lai nodrošinātu līdzsvarotu mazumtirdzniecības piedāvājuma 
daudzveidību. Vienlaikus, jāveic objektīvi pētījumi, analizējot lielo iepirkšanās centru ietekmi uz tradicionālo 
mazumtirdzniecību pilsētu centros.



8. Prasmes un kvalifikācijas darba tirgū
Lai novērstu prasmju un kvalifikāciju neatbilstību darba tirgus prasībām, MVU pieprasa reformas.!

Atbilstošas prasmes:!

• Veicināt un nostiprināt profesionālo izglītību, tās prestižu un apmācības sistēmas darba vidē, piemēram, 
mācekļus kā efektīvu veidu, lai atvieglotu pāreju no skolas uz darba tirgu, vienlaikus, gan nodrošinātu 
augstāku nodarbinātības līmeni jauniešiem, gan arī darba devējiem nepieciešamās prasmes.!

• Sociālo partneru un profesionālās izglītības iestāžu sadarbības balstīta un pārvaldīta mācīšanās darba 
vidē un mācekļu sistēma.!

• Veidot mērķtiecīgus finanšu stimulus amatniecībai un MVU, lai attīstītu to apmācību un mācību prakses 
potenciālu.!

• Profesionālās izglītības pievilcības paaugstināšana, attīstot kvalifikācijas līmeņus līdzvērtīgus 
akadēmiskai izglītībai un veicināt uzņēmējdarbības garu.!

• Atvieglot papildu apmācību pieejamību, uzlabot darba ņēmēju prasmes, nodrošinot kompetenču, kas 
iegūtas neformālā veidā, atzīšanu.!

• Attīstīt nepārtrauktu apmācību, lai nodrošinātu ilgtspējīgu nodarbinātību, veidojot mērķtiecīgus finanšu 
stimulus MVU ieguldījumiem darbinieku apmācībās.



9. MVU piekļuve nepieciešamajiem līdzekļiem 
Finansējuma pieejamība: nauda ir jānovada reālajā ekonomikā

MVU saskaras arvien vairāk grūtībām piekļūt ārējam finansējumam, jo īpaši "riskantākiem" projektiem, 
piemēram, uzņēmējdarbības uzsākšana, inovācijas, internacionalizācija un uzņēmumu pārņemšana. 
Piedāvājuma pusē, īpaši lielās komercbankas joprojām cieš no finanšu krīzes un saglabā spēcīgus ierobežojumus 
likviditātes nodrošināšanai un risku mazināšanai. Abi minētie faktori ierobežo MVU iespējas realizēt investīciju 
projektus, kas ir atveseļošanās priekšnosacījums reālai ekonomikai.!

• Izveidot labvēlīgu regulējumu alternatīviem finansējuma veidiem, piemēram “pūļa finansējums”, kas 
nodrošinātu ieguldītāju aizsardzību, bet neapgrūtinātu ar dārgiem papildus noteikumiem.!

• MVU kredītspējas celšana, atceļot nodokļu šķēršļus kapitāla finansējumam, uzlabojot finanšu izglītības un 
labāk informējot par jaunām un alternatīvām finansēšanas formām.!

• MVU naudas plūsmas uzlabošana, ieviešot un piemērojot kavēto maksājumu direktīvas normas.!

• Atbalsts vietējo decentralizēto banku izveidei, nostiprinot un vienkāršojot normatīvo vidi, piemēram, 
kooperatīvi un krājaizdevumu sabiedrības, gadījumos, ja MVU finansēšanā dominē lielās centralizētās 
komercbankas.!

• Izmantot jaunas iespējas, ko sniedz Eiropas programas (COSME un Horizon 2020) un Eiropas struktūrfondi.!

• Izveidot banku un MVU apaļā galda diskusiju formātu, lai nodrošinātu tehnisko platformu apmaiņai ar 
informāciju un datiem, lai koordinētu abu pušu vajadzības un piedāvātu kopīgus risinājumus.



10. Mazā biznesa diena kā atzīmējamā diena

Mazais bizness ir pelnījis savu atzīmējamo dienu, svētkus 
sev un saviem uzticīgajiem klientiem



PALDIES PAR ATBALSTU UN UZMANĪBU!!

!

!

!

!

ATBALSTĪSIM MAZO BIZNESU KOPĀ!!

 !

Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu forums!

Valdes priekšsēdētāja elina.egle@mvuforums.lv, 29222267!

Valdes loceklis kristaps.banga@mvuforums.lv, 26481410!

Izpilddirektors eduards.filippovs@mvuforums.lv, 29247037!

Jaunumi: www.facebook.com/MVUForums

http://www.facebook.com/MVUForums


Neformālas sarunas un atspirdzinājumi$
no

Paldies!


