
Biznesa ideja

Vārds, Uzvārds, grupa, datums



Uzņēmuma/pāšnodarbinātā nosaukums



Ideja/tavs unikālas 
piedāvājums/pakalpojums



Kas būs Tavi klienti?/Mērķauditorija



Ko iegūs tavu klienti?/Kādas klientu vajadzības 
apmierināsi?



Kādu cenu noteiksi?/Kāpēc?



Kādus izplatīšanas kanālus izmantosi?/Reklāma



Ar ko Tu atšķirsies no saviem 
konkurentiem?



Naudas plūsma



Tavs nākotnes mērķis?/Vai redzi sevi par 
uzņēmēju?



Biznesa plāns 
Ervīns Katkevičs 



Par uzņēmumu 

Komercdarbības forma – Sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību (SIA)

Nosaukums – Erevan, kas veidojas no 

uzņēmuma īpašnieka vārda.

Vieta – Jēkabpils, Rīgas iela 129, 

2.stāvs. 

Uzņēmuma īpašnieks- Ervīns 

Katkevičs.

Logotips 



Produkts – Organiskā stikla forogrāfijas 
dekorācija.

Prece būs aktuāla ikvienam, kurš vēlēsies 
iegādāties sev vai kādam citam oriģinālu 
dekorāciju.

Augstas kvalitātes produkts, kuram ir 
atbilstoša cena. 
Vienas vienības cena – 15 eiro. 

Preces apraksts 



Paraugs



Kur ņemt naudu?

Katrai biznesa idejas īstenošanai ir 

vajadzīgs finansiālais pamats. 

Pirmajos mēnešos jaunizveidotajiem 

uzņēmumiem nav ienākuma/ ienākums ir 

neliels, tādēļ pirmajos mēnešos ir jābūt 

nodrošinātam ar visu nepieciešamo. 

• Pirmais – personīgie uzkrājumi.

• Otrais – ALTUM (Aizdevums 

jaunajiem uzņēmumiem un biznesa 

uzsācējiem).



Produkta popularizēšana 

Mājaslapa un 

reklāma 

● Personīgās 

mājaslapas 

izveide 

● Plaša reklāma 

internetā

Cilvēki 

● Popularizēšana 

caur draugu un 

paziņu 

ieteikumiem 

Reklāma sociālajos 

tīklos 

● Instagram

● Facebook 



Plānotie ienākumi 

Uzskatāms, ka uzņēmuma darbība uzsākta 2023.gada janvārī. 

Pirmajos mēnešos nebūs liela pieprasījuma, līdz ar to neveidosies liels ienākums, taču 

plānots ar katru mēnesi pārdot arvien vairāk produktu. 

Dotajā tabulā ir attēlots tas, kā tas varētu izskatīties, ņemot vērā vienas vienības cenu 

un pārdošanas apjomu. 



Naudas plūsma (izdevumi)

Dotajā tabulā ir attēlots tas, kādi varētu būt uzņēmuma izdevmi, ņemot vērā 

uzņēmuma darbības veidu. 

Vēlāk plānots ražot arī citus produktus, līdz ar to palielināsies gan izdevumu, gan 

ieņēmumu summa. 



Potenciālās preces nākotnē

Rāmīši Rāmīši Dekoratīvie trauki 

Paliknīši Dekoratīvās vāzes Paliknīši 

2-5 eiro 2-5 eiro 2-5 eiro 

Koks Stikls Polimērs 



Konkurence un riski 

Konkurence

Maza konkurence, šāda 
veida dekorācija ir 

unikāla.

Nav intereses 

Ja sākotnēji šis produkts 
neradīs interesi- tas būs 

lielākais risks.

Nav ienākuma

Ja radīsies bezzaudējuma 
punkts vai iztrūkums, tad 

tas var apdraudēt 
uzņēmuma darbību. 

1. 2. 3.



Konkurence un riski 

Nepietiek materiālu

Var gadīties tā, ka ir 
materiālu iztrūkums vai 

materiāls pašlaik nav 
pieejams tirgū. 

Darbinieki 

Viens īpašnieks, kurš 
vēlas individuāli veidot 

savu biznesu, netiek galā 
ar pienākumiem.

Neparedzētie izdevumi 

Var būt arī tādi 
neparedzētie izdevumi, 
kuru summa ir pārlieku 

liela, kas attiecīgi 
samazina mūsu 

ienākumu.

1. 2. 3.



Erevan- rūpīgi, glīti, 
kvalitatīvi un sirdij 

mīļi. 

Sauklis 



Paldies par 
uzmanību!
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