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Kādēļ mēs?
Viss sākās pavisam vienkārši:

� Visiem 4. kursu izglītojamos tika dota iespēja pieteikties 
Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo
da Vinci apakšprogrammas mobilitātes projektā 
"Izglītojamo mārketinga prasmju un iemaņu "Izglītojamo mārketinga prasmju un iemaņu 
uzlabošanas Somijā" (FINLAT) Rīgas Tirdzniecības 
tehnikuma (RTT) rīkotajai izglītojamo atlasei!

� Tas nozīmē, ka teorētiski iespēja pieteikties bija vairāk kā 
100, 4. kursa studentiem no visām 4 programmām.

� Šo iespēju izmantoja 31 izglītojamais, kuri centās pierādīt 
savas zināšanas un prāta spējas 3. atlases kārtās.

� Pēc mārketinga un ekonomikas prasmju pārbaudes un 
angļu valodas zināšanu pārbaudes kopvērtējumā tikām 
izvirzīti mēs, jo saņēmām visaugstāko punktu skaitu.



Somija
� Pievienošanās gads ES: 1995
� Politiskā iekārta: republika
� Galvaspilsēta: Helsinki 
� Kopējā platība: 338 000 km²
� Iedzīvotāji: 5,3 miljoni
� Naudas vienība: eiro 
� Oficiālās valodas: somu, zviedru



Esam veiksmīgi piezemējušies un prakse var 
sākties!



Cieša un ilga sadraudzība
� Porvoo Commercial College - Rīgas Tirdzniecības 

tehnikumam ir izveidojusies ilgstoša un veiksmīga 
sadarbība ar Porvoo Komerckoledžu no Somijas.

� Šī projekta galvenie sadarbības partneri bija tieši 
Porvoo komerckoledža un projekta koordinatore Anita Porvoo komerckoledža un projekta koordinatore Anita 
Eglīte-Osmane. Ar koledžas palīdzību mums tika 
piemeklētas labākās prakses vietas.

� Mums bija lieliska iespēja iepazīties ar komerckoledžas 
plašo mācību programmu klāstu, studentiem, mācību 
apstākļiem, pedagogiem utt.







Direktoram ar humora devu viss ir 
kārtībā.



� Ikdienas apmeklējot komerckoledžu mums bija iespēja 
iepazīties ar dažādām prezentācijām, kā arī pašiem 
demonstrēt savējās.
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� Mēs piedalījāmies arī radošajā darbnīcā, kuru mums 
organizēja koledžas reklāmas skolotāja
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� Vairākas reizes devāmies garākās pastaigās pa Porvoo 
vecpilsētu, kā arī apskatīt nomaļākus rajonus
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Kompānija – Vero moda
� Šajā kompānijā praktiskās iemaņas guva Ieva 

Briede.
� Vero Moda balstījās uz vienkāršu ideju, kas sevī ietvēra 

uzdevumu – izveidot augstas kvalitātes apģērbu, 
atspoguļojot jaunākās modes tendences, turklāt par atspoguļojot jaunākās modes tendences, turklāt par 
pieņemamām cenām. Šī ideja bija starta signāls nu jau 
par vienu no lielākajiem Eiropas apģērbu zīmola izveidi 
sievietēm.

� Dinamiska izaugsme un jaunu tirgu iegūšana, 
apvienojumā ar pastāvīgu un lojālu darbu iekarotajās 
tirdzniecības vietās, vecina VERO MODA vispārējo 
izaugsmi un attīstību.



Mani darba pienākumi:
� Ikdienas rutīnas darbi – veikala uzkopšana pirms tā 

atvēršanas;
� Jaunās apģērba kolekcijas saņemšana, izpakošana un 

novietošana veikalā, noliktavā;
� Pārdotā apģērba eksemplārus no noliktavas nogādāt 

veikalā (attiecīgos izmērus, krāsu);veikalā (attiecīgos izmērus, krāsu);
� Apģērbu sagatavošana atlaižu dienai;
� “Helikoptera brauciens”;
� Asistēt veikala pārdevējai.





Kompānija S-Osla
� Šajā korporācijā praktiskās iemaņas guva Alīna Kurlova un Deins 

Sniķers.
� „S Group” sastāv no daudzām kooperatīvajiem biedrībām. „S Group”  

pieder lielveikalu tīkls, degvielas uzpildes stacijas, universālveikali un 
speciālie veikali, tūrisma un viesmīlības uzņēmumi, automobiļu un speciālie veikali, tūrisma un viesmīlības uzņēmumi, automobiļu un 
piederumu tirdzniecība, kā arī lauksaimniecības preču tirdzniecība. 
Kompānija Osla ir viena no “S Group” kooperatīvajiem biedrībām.

� Kompānijas Osla apgrozījums ir ap 100 tūkstošu eiro mēnesī.
� S grupa savu popularitāti guvusi pateicoties S-card, kas ir lielākā un 

ietekmīgākā lojalitātes programma visā Somijā.
� Piemēram, Porvoo(pilsētā, kurā dzīvojām) S-card lieto vairāk kā 80% 

iedzīvotāju.



S-Osla veikala tīklu izkārtojums Porvoo reģionā

S-market

SaleSale

Sokos

Ravintola

Liikenneasema/automaatti

Autokauppa

S-Garden



S-market pārtikas lielveikals
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SOKOS kosmētikas nodaļa
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SOKOS apģērbu nodaļa



SOKOS mājas nodaļa



S-Osla restorānu tīkls





Nākotnes iespējas
� Esam ieguvuši 3 sertifikātus, kuri lieliski papildinās 

mūsu CV.
� 1. Porvoo komerckoledžas sertifikāts
� 2. S-Osla rekomendējošais sertifikāts� 2. S-Osla rekomendējošais sertifikāts
� 3. Leonardo da Vinci projekta sertifikāts (EIROPASS)



Ieguvums
� Neatsverama starptautiska pieredze;
� Somijas kultūrvides, tradīciju un iedzīvotāju 

iepazīšana;
� Starptautiski kontakti, kas var noderēt nākotnē;
� Pozitīvi un interesanti pavadīts laiks;
� Komunikācijas spēju un angļu, krievu valodas 

zināšanu uzlabošana;
� Ļoti pozitīvs un motivējošs raksturojums, kas kalpos 

kā lielisks papildinājums CV;
� Inovatīvas un aktuālas idejas – biznesā, izglītības 

sistēmā, reģionālajā politikā u.c.



Vai Jums radās kādi jautājumi?Vai Jums radās kādi jautājumi?


