Magnetic Latvia biznesa forums “Uzņēmums 3D”
2019. gada 18. jūnijā
Kultūras centrā “Siguldas devons”
Adrese: Pils iela 10, Sigulda
Ikgadējais LIAA biznesa forums, kas norisināsies 18. jūnijā, šogad ir veltīts tēmai, kas aktuāla
kā jauniem un nelieliem, tā pieredzējušiem un lieliem uzņēmumiem, lai veicinātu to attīstību
plašākā mērogā. Scale-up ir posms uzņēmējdarbībā, kurā uzņēmēji riskē, piesaista papildu
investīcijas, paplašina klientu loku un tirgu, strādā ar uzņēmuma komandu tā, lai savu
darbību izvērstu plašāk un sasniegtu vairāk. Tas ir posms, kurā uzņēmumi kļūst par
nopietniem konkurentiem un atpazīstamiem līderiem.
Forums tiek rīkots jau 10. gadu un šogad tas tiek rīkots kopā ar Siguldas novada pašvaldību.
Tajā uzstāsies gan veiksmīgu Latvijas uzņēmumu pārstāvji, kuri guvuši ievērojamus
panākumus, gan dažādu nozaru eksperti, gan LIAA pārstāvji, sniedzot praktisku informāciju
par dažādām uzņēmumu attīstības iespējām.
Pasākuma programmu papildinās Lars Sudmans (Lars Sudmann) no Beļģijas, kurš ir palīdzējis
vairākiem Fortune500 uzņēmumiem mainīt to darbības stratēģiju, lai tās veiksmīgāk
sasniegtu izvirzītos mērķus. Viņš ir arī konsultējis neskaitāmus uzņēmumus, analizējot to
darbību un atrodot vājos punktus. Lars ir augsti novērtēts eksperts līderības, biznesa
stratēģiju un inovāciju jautājumos. Viņš ne tikai pasniedz lekcijas vairākās Beļģijas
universitātēs, bet arī uzstājas neskaitāmās TED konferencēs visā pasaulē. Forumā Lars sniegs
prezentāciju par to, kas īstenībā ir līderi, kādas ir līderu slēptās prasmes un kā tās izmantot
biznesa attīstībā no jebkura aspekta.
Pasākumā dzirdēsim arī neskaitāmus praktiskus ieteikumus no Maikla Brīna (Michael Breen)
– ASV uzņēmuma TBC International prezidenta un īpašnieka, kurš nopietni darbojas ar
Baltijas uzņēmumu attīstību Eiropā un ASV.
Papildus prezentācijām, diskusijām un interaktīvām sesijām uz galvenās skatuves,
norisināsies vairākas paralēlās sesijas – meistarklases, tikšanās ar LIAA pārstāvjiem ārvalstīs,
kā arī būs iespēja salīdzināt sava uzņēmuma inovāciju līmeni ar citiem Eiropas uzņēmumiem.
Forums ikvienam uzņēmējam ļaus papildināt savas zināšanas sfērās, kas visbiežāk aizkavē
uzņēmuma attīstību, sniegs praktisku informāciju tiem, kuri jau ir gatavi izvērst savu darbību,
un tiem, kuriem nepieciešams neliels grūdiens un iedvesma nākamajam, iespējams,
nozīmīgākajam startam.
Dalība pasākumā ir bez maksas, ar iepriekšēju reģistrāciju LIAA tīmekļa vietnē liaa.gov.lv.

