Tirgus izpētes brauciens Helsinki – Stokholma
Latvijas stādu audzētāju biedrība rīkoja tirgus izpētes braucienu uz divām
lielākajām dārzkopības izstādēm kas notika Zviedrijā un Somijā. Brauciena mērķis bija
izvērtēt iespēju popularizēt Latvijas stādu audzētāju produkciju un piedalīties ar savu
stendu šajās izstādēs 2016. gadā.
Brauciens norisinājās no 26.-28. martam, tajā ietverot divas, vienas no
lielākajām izstādēm Ziemeļvalstīs „Spring Fair” Helsinkos, Somijā un „Nordiska
Trädgårdar” Stokholmā, Zviedrijā. Latviju pārstāvēja divi SAB valdes loceķļi un
ražojošu uzņēmumu vadītāji Didzis Bērziņš (z/s Bērziņi) un Eduards Smiļģis (Z/S
Liepas) Abas šīs izstādes norisinājās no 26.-29.03.2015. Izstāžu dalībnieku skaits
sasniedz vairākus simtus, savukārt apmeklētāju skaits izstādē Zviedrijā sasniedza
55000-60000, kas to padara par vislielāko šāda veida izstādi Ziemeļvalstīs. Abās
iepriekš minētajās izstādes, dalībnieki pārstāv visdažādākās nozares, sākot ar stādiem
un dārza šķērēm, beidzot ar gaļas izstrādājumiem, āra vasaras terasēm un
baseiniem. Tas norāda uz lielo dažādību un cilvēku izvēles iespējām, kurā virzienā
tērēt dārzam vai brīvajam laikam atvēlētos līdzekļus. Uzņēmumi, kuri pārstāv
stādaudzēšanas nozari, kā audzētāji vai kā uzpircēji, bija salīdzinoši maz. Skaitliski
tirdzniecības vietu bija daudz, bet šo efektu rada viena uzņēmuma dažādās izstādes
vietās izvietotie stendi, kuros tiek realizēta viena un tā pati produkcija. Šis
tirdzniecības stils bija vērojams gan Helsinkos, gan Stokholmā. Izstādē Helsinkos
tirdzniecībai tika piedāvātas vasaras puķes, ziemcietes, ogulāji, turpretī Zviedrijā
notiekošajā izstādē bija sastopami gan augļu koki, kuru sortiments bija salīdzinoši
plašs, gan neliels daudzums dekoratīvo stādu, kā arī iepriekš minētās vasaras puķes
un ziemcietes, kuru piedāvājums krietni pārsniedza Helsinkos redzēto. Cenas, par
kurām tika piedāvāti stādi, bija visai mainīgas, piemeram, puķu un ziemciešu stādiem
cenas krasi neatšķirās no šeit vietējā tirgū piedāvātajām, savukārt augļu koku un
dekoratīvo stādu cenas bija līdz pat trim reizēm augstākas. Izstādē bija vērojams ļoti
liels ievesto stādu īpatsvars, kur pamatā dominēja stādi no Holandes. Šādi apstakļi ir
labvēlīgi Latvijas stādaudzētāju dalībai izstādēs, jo mūsu produkcija ir nesalīdzinami
piemērotāka salīdznoši vēsākam klimatam kāds ir Ziemeļvalstīs.
Izvērtējot augstākminētos apstākļus dalība šādās izstādēs iespējama vien ar
tiešo realizāciju, jo izstāde orientēta tieši uz patērētāju nevis darījumu partneru
meklēšanu. Līdz ar to, ir nepieciešami salīdzinoši lieli finansiālie līdzekļi, lai
atmaksātos preci nogādāt līdz izstādes vietai, kā arī pašas izstādes dalības maksas ir
augstas. Šādas ieceres īstenošanai, ir nepieciešama kooperācija starp dažādām stādu
audzētavām, lai nodrošinātu iespējami lielāku sortimentu un produktu dažādību, kā
arī lai samazinātu izdevumus. Lai samazinātu izmaksas,pēc izstādes pāri palikušo
preci vēlams realizēt uzpircējiem, bet lai tas notiktu ir jāizveido biznesa kontaktu tīkls
starp, piemēram, Latviju un Zviedriju. To var panākt piedaloties izstādē, kas orientēta

uz darījumu partneru attiecību veidošanu, šādas izstādes norisinās rudienī, kurā
piedalīties plāno arī Lavijas stādu audzētāju biedrības pārstāvji.
Eduards Smiļģis
Didzis Bērziņš

Tirgus izpētes brauciena Zviedrija – Somija plāns
Datums: 2015. gada 26. – 28.marts

Darba kārtība

26.03 – Izbraukšana un Tallinu
26.03 – 27.03 – Pārbrauciens no Tallinas uz Helsinkiem ar prāmi
27.03 – Nakšņošana viesnīcā Somijā (Eerikinkatu 24 Eteläinen Suurpiiri Helsinki,
00100, Somija)
27.03 09.00 – 17.00 „Spring Fair” Helsinkos, Somijā apmeklējums. Tikšanās ar Somu
dārzkopības nozares uzņēmējiem.
27.03 – 28.03 Pārbrauciens no Helsinkiem uz Stokholmu ar prāmi
28.03 09.00 – 17.00 Dārzkopības izstādes „Nordiska Trädgårdar” Stokholmā
apmeklējums. Tikšanās ar Zviedru uzņēmējiem un Zviedrijas stādu audzētāju
ražošanas uzņēmumu asociācijas pārstāvjiem, kas ir vietējā tirgus aizsardzības zīmola
“E-plant” turētāji.
28.03 – 29.03 Pārbrauciens no Stokholmas uz Rīgu ar prāmi

1.att. „Spring Fair” Helsinkos, Somijā

2.att. „Nordiska Trädgårdar” Stokholmā, Zviedrijā

