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“BUSINESS BRIDGE West-East”  
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ietvaros 

 
_______________“BUSINESS BRIDGE”______________ 

  Jūsu panākumi Krievijas tirgū 

 

BIZNESA KONFERENCE «ВХОД НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК»  
ar vadošo Krievijas federācijas speciālistu piedalīšanos 

 
 

“STARPTAUTISKAIS SABIEDRĪBAS UN 

PATERĒTĀJU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS FONDS” 

            ”SOLLERTIA-S BSS”  

 

Pirmo reizi Latvijā! 

 

- Vadošo Krievijas federācijas speciālistu sīki izklāstītais algoritms kā soli pa solim nokļūt 

Krievijas tirgū un uzsākt biznesu. 

- Galveno soļu izstrāde nokļūšanai Krievijas tirgū no patenta un sertifikācijas līdz komercdarbības 

uzsākšanai.  

- Visas nianses par uzņēmējdarbību Krievijas tirgū - kā izveidot Jūsu biznesu Krievijā drošu un 

pelnošu.  

 

Konferences mērķis – nodrošināt uzņēmējus, kuri vēlas apgūt Krievijas tirgu, ar pilnu kompleksu 

nepieciešamās informācijas Krievijas pieredzējušo speciālistu vadībā.  

 

Norises datumi – 02.06. – 03.06.2011.  

Vieta  – Rīga, viesnīcas “Konventa sēta” konferenču zāle „Georgs”  

Darba valoda: krievu 
 

 

Vadošie speciālisti (papildus informācija par speciālistu pieredzi un CV sk. pielikumā):  
 

АМБРЕЙТ ЕВГЕНИЙ СОЛОМОНОВИЧ – fonda “Starptautiskais sabiedrības un patērētāju 

tiesību aizsardzības fonds” priekšsēdētājs.  

ЕФИМОЧКИН АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ – Krievijas federācijas pilnvarotais patentētājs. 

СМАГИНА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА  – marketinga komunikāciju centra «Новые 

возможности» vadītāja. 

БАЛБУКОВА ОКСАНА ОЛЕГОВНА – Direktoru Padomes priekšsēdētājs. Finanšu direktors. 

Konsultāciju grupas vadošais biznesa-konsultants. 

ОСУТИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - Konsultāciju grupas Direktoru Padomes 

priekšsēdētājs. Pārrunu vadītājs, moderators, ekonomisko konfliktu (līdz 8. grūtības pakāpei) 

jurists-konsultants.   

АЛЕКСЕЕВ АНАТОЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ - Direktoru Padomes priekšsēdētājs 

Rūpniecības un uzņēmējdarbības centrā «Прогресс», ģenerāldirektors.  
 

 

 

 

http://www.woman-congress.ru/?page_id=694


________________ 

 
Konferences organizators – “STARPTAUTISKAIS SABIEDRĪBAS UN PATERĒTĀJU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS 

FONDS” un ”SOLLERTIA-S BSS”  

Piedaloties LR ministriju un aģentūru pārstāvjiem  

Informatīvais atbalstītājs - Русское Радио, Latviešu Radio 

Atbalstītājs – Arte TV 

 

Norises datumi – 02.06. – 03.06.2011.  

Vieta  – Rīga, viesnīcas “Konventa sēta” konferenču zāle „Georgs”  

Darba valoda: krievu 

_________________ 

 

BIZNESA KONFERENCES «ВХОД НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК»  

PROGRAMMA* 
 

Patents. 

Sertificēšana. 

Uzņēmējdarbības īpatnības Krievijā. 

Uzņēmumu izveide Krievijā; uzņēmumu veidi: filiāļu un pārstāvniecību akreditācija, uzņēmumu ar 

ārvalstu kapitālu izveide. 

Īpašnieku interešu aizsardzība uzņēmuma  izveides stadijā, Krievijas likumdošanas īpatnības. 

Darba atļauju noformēšana: procedūras, īpatnības, riski, soda sankcijas. 

Grāmatvedības kārtošana Krievijā. Tiesiskais regulējums. 

Ārpakalpojumi (grāmatvedība, juridiskā apkalpošana, u.c.). Kā ārpakalpojumus saprot un uztver 

Krievijā. Izdevumi ārpakalpojumiem un kad tas ir izdevīgi. 

Konflikti. Dažādi scenāriju attīstības varianti. Mediācija kā nesaskaņu regulēšanas instruments. 

Arbitrāža, Šķīrējtiesa. 

Marketinga komunikācijas. 

Uzņēmējdarbības juridiskais un informatīvais nodrošinājums. 

Loģistikas vadība. 

Biznesa drošības nodrošināšana. 

Jautājumi-atbildes pēc katra speciālista uzstāšanās. 
*Ar katra speciālista izvērsto uzstāšanās programmu varat iepazīties papildus 

 

Pēc nepieciešamības, pirms konferences interesentiem tiek piedāvāta neliela tikšanās fokusa grupā 

ar vadošo projekta speciālistu Амбрейт Евгений Соломонович – fonda “ Starptautiskais 

sabiedrības un patērētāju tiesību aizsardzības fonds” priekšsēdētāju informācijas apmaiņai par 

konferencē apskatāmiem jautājumiem, projekta speciālistiem un BUSINESS BRIDGE projektu.     
 
Lūdzam iesūtīt Jūs interesējošos papildus jautājumus pirms konferences līdz š.g. 23. maijam.   

********************************************************************************* 

 

 

“BUSINESS BRIDGE” 
  Ваш успех на Российском рынке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzziņai par BUSINESS BRIDGE projektu   

 

Netērējiet un nezaudējiet laiku un nervus, lai ieietu Krievijas tirgū, bet sadarbojieties ar 

BUSSINESS BRIDGE pieredzējušu speciālistu – biznesa praktiķu komandu.  

 

BUSSINESS BRIDGE projekts paredz: seminārus un konferences, konsultācijas preču un 

pakalpojumu virzībai Krievijas tirgū, partneru-kontaktu meklēšanas un tirgus izpētes pakalpojumus, 

speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanas kursus darbam ar Krievijas partneriem. 

 

Projekta ietvaros: 

Nodrošināsim sadarbību ar administratīvajiem resursiem gubernatoru, prezidentu un pilsētu mēru 

līmenī. Sniegsim konsultācijas par patentiem un sertifikācijas jautājumiem un kāpēc tie ir 

nepieciešami, konsultēsim kā nodrošināt jūsu biznesa drošību Krievijā, palīdzēsim apzināt tuvākos 

konkurentus, kā arī apzināt vai jums ir iespējas piedāvāt savu preci visam Krievijas tirgum vai tikai 

vienam apgabalam (vai, piem., tikai pilsētai), konsultēsim kā piekļūt nepieciešamajiem tirdzniecības 

tīkliem, kas jādara, kādi soļi jāveic, lai jūsu prece būtu pārdošanā kādā no Krievijas veikala 

plauktiem, kādu tirgus segmentu jums varam piemeklēt, kādam jūs esat gatavi, uz kādu varat 

pretendēt un vai vispār varat to apgūt, ņemot vērā arī jūsu plānoto budžetu un finanšu resursu 

apjomus ieiešanai Krievijas tirgū. Palīdzēsim nodibināt kontaktus ar cilvēkiem, kuri pieņem 

lēmumus un var atrisināt jūs interesējošos jautājumus. Sniegsim argumentētas un balstītas uz mūsu 

speciālistu ievērojamo pieredzi profesionālas konsultācijas par jautājumiem vai ir jēga domāt un 

plānot par Krievijas tirgu un tirgus nišas iekarošanu gadījumā, kad, iespējams, varat ciest 

ievērojamus zaudējumus, konsultēsim kā varat nodrošināt un noorganizēt ofisa darbību, vienlaicīgi 

sadarbojoties vairākiem uzņēmumiem, lai optimizētu darbu un samazinātu izmaksas, utml. 

 

BUSSINESS BRIDGE projekts izveidots, lai uzņēmēji velti nezaudētu laiku un lieki netērētu 

naudu, bet gudri to pelnītu Krievijas plašajā tirgū.   

 

 

**************************************************************************** 

 

 
“BUSINESS BRIDGE” 

  Ваш успех на Российском рынке 

                      


