Starptautiskais uzņēmējdarbības forums
2015. gada 29. oktobris
Latgales vēstniecība GORS, Rēzekne

PROGRAMMA
10.30

Dalībnieku reģistr cija
Moderators: Haralds Burkovskis

11.00

Atklāšanas uzrunas
Dana Reizniece-Ozola, Latvijas Republikas ekonomikas ministre
Aleksandrs Bartaševičs, Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdēt js
Andris Ozols, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktors

11.15-11.30

Prezentācija Atklāj Latviju

Andris Ozols, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktors

11.30-11.45

Prezentācija par Rēzekni

Aleksandrs Bartaševičs, Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdēt js

11.45

Kafijas pauze

12.00

Stratēģijas uzņēmuma straujai un globālai izaugsmei jaunos sadarbības modeļos
Peter Fisk, biznesa stratēģiju, inov ciju un m rketinga eksperts no Lielbrit nijas

12.00-13.00

Paralēli notiek B2B tikšanās un tikšanās ar LIAA ārvalstu pārstāvjiem
(ar iepriekšēju reģistr ciju)
Norises vieta: z le Zīdaste

13.00

Pusdienas

14.00

Paneļdiskusija Investīciju piesaistes un eksportspējīgas ražošanas attīstības
priekšnosacījumi

 Uzņēmējdarbības vides novērtējums un ražošanas attīstības iespējas
J nis Staris, RSEZ SIA VEREMS valdes priekšsēdēt js

 Investīcijas un to priekšnosacījumi metālapstrādes jomā
Gints Jačuks, RSEZ SIA LEAX Rēzekne vadīt js

 Eksportspējīgas ražošanas attīstības priekšnosacījumi pārtikas nozarē
Guntis Piteronoks, SIA Rēzeknes gaļas kombin ts padomes priekšsēdēt js

 Tatjana Morenko, SIA Zieglera Mašīnbūve valdes locekle (TBC)

 SIA Graanul Invest (TBC)

14.00-15.30

Paralēli notiek B2B tikšanās un tikšanās ar LIAA ārvalstu pārstāvjiem
(ar iepriekšēju reģistr ciju)
Norises vieta: z le Zīdaste

15.30

Kafijas pauze

16.00

Paneļdiskusija Aktualitātes un iespējas reģiona attīstībai un starptautiskai biznesa
izaugsmei

 Industriālā parka izveide un speciālās ekonomiskās zonas priekšrocības
Michael Bourke/Uldis lītis, SIA Sabre invest

 Fleet management loma loģistikas sakārtošanā un eksporta attīstībā
Ed Moné, Micpoint BV vadīt js

 Tendences IT risinājumu attīstībā un ieviešanā biznesa vidē
Nikolajs Pušņakovs, SIA MS-IDI valdes priekšsēdēt js

 Gregorijs Rubinčiks, SIA KPMG Baltics enerģētikas nozares eksperts

 Izaicinājumi franšīzes veidošanā ārvalstu tirgos – gūtās mācības
Lex de Jager, Van Till advocaten dibin t js

 Zīmola komunikācija globālajā tirgū

Katarina Hartgers, soci lo mediju eksperte
Ramon Barten, zīmolu veidošanas speci lists Youtube vidē

16.00-17.00

Paralēli notiek B2B tikšanās un tikšanās ar LIAA ārvalstu pārstāvjiem
(ar iepriekšēju reģistr ciju)
Norises vieta: z le Zīdaste

17.45-18.45

Saviesīgs foruma noslēgums

Valodas: latviešu, angļu, krievu (tiks nodrošin ts sinhronais tulkojums vis s valod s)

