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• 10+ gadi mārketingā un e-komercijā: Latvija, 
Baltija, NVS, Ukraina, Vācija, Anglija, Krievija, 
Francija, Kanāda

• Mārketinga un IT projekti: finanšu pakalpojumi, 
nekustamie īpašumi, telekomunikāciju 
risinājumi, ražošanas roboti, mikrokredīti, 
ofšoru pārdošana, personāla atlase un 
apmācības, pārtikas ražošana, estētiskā 
medicīna, rotaslietu pārdošana, apģērbi, valsts 
pārvaldes iestādes (Rīgas Osta, LIAA) u.c.

• IT uzņēmuma «SOFTIKOM» ex-ģenerāldirektors 
– 4 gadi, aģentūras «AL&C» dibinātājs un 
mārketologs – 9 gadi



Saturs / Takeaway:

• Kā un kāpēc analizēt konkurentus? Ar kādiem 

instrumentiem to var darīt?

• Kāpēc biznesa analītika, BIG DATA un «mākslīgais intelekts» 
mūsdienās ir svarīgi?

• Kā izvēlēties efektīvus mārketinga rīkus?

• Kāpēc svarīgi ir nepalaist garām Google zinātnieku un 

neiromārketinga speciālistu pieredzi?



«...international air traffic won’t 
return to 2019 levels before 2024.»

vadības konsultāciju uzņēmums, dib. 1926. gadā



76%
tūrisma nozares
kompāniju pielāgojās
izmaiņām COVID-19 
tirgū 







Spēles noteikumi.
Digitāla mārketinga pamati

• Konkurētspējīgs produkts, efektīvs 
pozicionējums 

• Kvalitatīva trafika iegūšana –
kampaņas, cita veida iesaistes 

• Konversijas process – pārdotspējīgie 
mārketinga / pārdošanas rīki 

• Zināšanu (klientu) DB uzkrāšana, 
biznesa rezultātu multiplicēšana un 
mērogošana.





Kā un kāpēc analizēt 
konkurentus? Ar kādiem 

instrumentiem to var darīt?

















Kāpēc biznesa analītika, BIG 
DATA un «mākslīgais intelekts» 
mūsdienās ir svarīgi?











https://www.novatours.lv/
https://www.novatours.lv/




Kā izvēlēties efektīvus
mārketinga rīkus?



Digitālās komunikācijas
kanāli, svarīgi komponenti

• Brand Messaging, Marketing Strategy
• Website / Landing Development
• Creative Design, UI / UX
• Search Engine Optimization (SEO)
• Search Engine Marketing (SEM/PPC)
• Social Advertising
• Programmatic Media Buying
• Email Marketing, SMS Marketing
• Conversion Rate Optimization (CRO)
• Experience Personalization / APPs ...





Kāpēc svarīgi ir nepalaist garām 
Google zinātnieku un 

neiromārketinga speciālistu 
pieredzi?



Acu skatiena analīze ar
heatmaps rīkiem



Apmierinātības novērtēšana
ar EEG



Efektīvāka, konkurējošāka
iepakojuma izmantošana



Krāsu psiholoģijas izmantošana,
reklāmas efektivitātes celšana



Mājaslapu prototipu, cenu un
efektīvu saskarņu testēšana



Lēmuma paralīzes un potenciālo
zaudējumu ietekmēšana



Pirms semināra tika veikta 30+ 
ar tūrismu saistīto Latvijas lapu 
analīze.

Jaunāko mārketinga tendenču 
ietekme / moderno tehnoloģiju 
apzināts pielietojums konstatēts 

2 lapās.





Paldies par uzmanību!


