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Radošā darbnīca piektdien, 25. novembrī (papildus seminārs) 
 

Labdien! 

 

Latvijas iedzīvotāju svarīgākās vērtības ir ģimene un saliedētība, iespēja izrauties no ikdienišķā, 

mērķtiecība un sasniegumi, kā arī tradīcijas un mūsu saknes. Tāda ir sabiedrība kopumā, bet 

kāda ir nākamā paaudze, kas ir izaugusi šo vērtību veidotajā vidē un jau stāv uz patēriņa un 

nodarbinātības sliekšņa? 

 

Pētījumu kompānija Kantar TNS ir veikusi apjomīgu pētījumu, lai izzinātu jauniešu vecumā no 

13 līdz 21 gadam vērtības, uzskatus un motivāciju dzīvē. Mēs labprāt dalāmies savā pieredzē 

un zināšanās, tādēļ ielūdzam Jūs uz Kantar TNS organizēto radošo darbnīcu “Jaunieši – kādi 

viņi ir un kā viņus uzrunāt?”. 

Ņemot vērā lielo atsaucību un pieteikšanos uz līdzšinējām radošajām darbnīcām, 

organizējam papildus semināru par jauniešu vērtībām. 

 

PROGRAMMA UN REĢISTRĀCIJA ŠEIT! 
 

Laiks: 25.novembris plkst. 10:00 – 13:30 (reģistrācija no plkst. 09:30). 

Vieta: Mercure Riga Centre (Elizabetes iela 101, Rīga, karte ŠEIT!). 

 

Programmā: 

 

 Kāda ir pasaule jauniešu acīm: 
Kādas ir jauniešu vajadzības un vērtības, to segmenti? Kādi ir jauniešu mērķi un kas 
viņus motivē? Ko jauniešu dzīvē nozīmē ģimene un saliedētība, sasniegumi, tradīcijas 
un saknes? Kāda nozīme jauniešu dzīvē ir naudai, izglītībai, draugiem, ballītei un spēlei? 

 Kāda būtu optimālā zīmola komunikācijas stratēģija jauniešu mērķauditorijā: 
Kā saglabāt zīmola vērtības un vienlaikus būt pievilcīgam jaunākās paaudzes vidū? 
Kāds ir jauniešu vajadzību segmentu lielums? Kāda ir reklāmas un komunikācijas 
nozīme jauniešiem? Un ko darba devējam ņemt vērā, domājot par sadarbību ar 
jaunākās paaudzes darba ņēmējiem? 

 

 

 

http://www.tns.lv/?lang=lv&amp;fullarticle=true&category=showuid&id=5036
http://mercureriga.lv/lv/atrasanas-vieta-un-transporta-shema.html
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Semināru vadīs pieredzējušās Kantar TNS zīmolu vadības un komunikācijas izpētes ekspertes 

Inta Priedola, Revita Logina, Agnese Krecele un Alise Lāce. 

 

Ieguvumi no dalības: 
 iespēja saņemt plašus Kantar TNS pētījumu rezultātus par jauniešiem 13-21g.v.; 
 iespēja saņemt Kantar TNS ekspertīzi, dzirdēt praktiskus piemērus un ieteikumus; 
 iespēja mācīties saskatīt zīmola iespējas komunikācijā ar jauniešiem, vienlaikus 

nepazaudējot līdzšinējās zīmola vērtības; 
 iespēja, kopā darbojoties, paskatīties uz pasauli jaunieša acīm; 
 iespēja piedalīties grupu darbā, iedvesmoties; 
 pieeja radošās darbnīcas prezentāciju, foto materiāliem un kafijas pauzes. 

 

Dalības maksa radošajā darbnīcā: 
 Agrā reģistrācija līdz 14.novembrim: 85 EUR + PVN. 
 Reģistrācija līdz 24.novembrim: 110 EUR + PVN. 

 

■  Īpašais piedāvājums: Latvijas Reklāmas Asociācijas (LRA) biedriem,  Latvijas Biznesa 

Konsultantu Asociācijas (LBKA) biedriem,  Korporatīvās Ilgtspējas un Atbildības Institūta 

(InCSR) biedriem, 2015. un 2016. gada Ilgtspējas indeksa dalībniekiem un Biznesa 

Tehnoloģijas platformas BiSMART partneriem dalības maksai tiek piemērota 20% atlaide 

 

Uz tikšanos radošajā darbnīcā, 

 
 
Monta Podžuka 

Klientu atbalsta vadītāja  

t +371 6709 6316  
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