
CONSULTING 



PAR MUMS

Esam konsultantu komanda, kas ar degsmi analizē zīmolus, to  
klientus un industrijas, lai uzņēmumam palīdzētu sasniegt  savus 
mērķus. 

Apvienojot izpētes un radošās domāšanas tehnikas un  pieredzi, 
mēs radām dzīvas, praktiski izmantojamas un reāli  ieviešamas 
stratēģijas. Viss, ko radām, balstīts datos, izpētē  un patiesā vēlmē 
iedziļināties katrā individuālajā projektā. 

Iedodiet mums informācijas jūkli, un mēs atradīsim  kopsakarības.  



MŪSU MOTIVĀCIJA –     

SAREDZĒT JĒGU  
ŠĶIETAMĀ HAOSĀ 



KOMANDA 

ANNA MARIJA JUNKERE 
Konsultants 

Maģistra grāds un  
akadēmiskas zināšanas darbā  
ar radošajām industrijām,  
vairāk nekā 3 gadu pieredze  
mārketinga konsultācijās un  
izpētes darbā. 

MĀRTIŅŠ DZIEDĀTĀJS
Vecākais konsultants 

Vairāk nekā 13 gadu pieredze  
reklāmā un mārketingā, kuru  
laikā ieguvis īpaši augstu  
kompetenci darbā ar  
mazumtirdzniecības,  finanšu  
produktu un kreditētāju  
zīmoliem. 

EDGARS PĒTERSONS 
Vecākais konsultants 

Vairāk nekā 15 gadus strādājis  
ar vadošiem zīmoliem Baltijā,  
nodrošinot stratēģisku  
plānošanu, konsultācijas un  
padziļinātu ieskatu patērētāju  
vēlmēs un vajadzībās.  



PAKALPOJUMI 

ZĪMOLU AUDITS 

Mainoties pasaulei, patērētājiem, 
tendencēm un pašam uzņēmumam, 
zīmola  identitāte un piedāvājums var 
neatbilst  esošajai situācijai. Zīmola audits 
palīdz  saprast, vai un kā jāmaina zīmola  
stratēģija. Mūsu pieeja ietver zīmola 
arheoloģiju jeb vēsturiskās situācijas  
izpēti, biznesa modeļa definēšanu, 
auditorijas izpēti un tendenču apskatu. 

ZĪMOLA PLATFORMA UN  
UZŅĒMUMA POZICIONĒJUMS 

Konsekventa un spēcīga mārketinga  
pamatā ir precīzi node nēta zīmola 
platforma, kas iedvesmo apkārtējos un ļauj  
atšķirties no konkurentiem. Tās vadlīnijas  
var tikt izmantotas ilgtermiņā, radot  
pārliecinošas identitātes, mārketinga  
stratēģijas, iedvesmojot jauniem attīstības 
virzieniem un ļaujot visām iesaistītām 
pusēm runāt vienā valodā. 

ZĪMOLU ARHITEKTŪRA 

Zīmola arhitektūras vadlīnijas ļauj definēt, 
cik un kādiem zīmoliem ir jābūt  
uzņēmuma portfelī, kādām ir jābūt to  
savstarpējām attiecībām un mārketinga 
stratēģijai, lai tie precīzi uzrunātu 
atbilstošo auditoriju un sekmētu 
uzņēmuma kopējo izaugsmi. Mūsu 
process ietver auditorijas vajadzību un 
biznesa modeļa izpēti, kā arī nozares labās 
prakses apskatu. 



PAKALPOJUMI 

TIRGUS IZPĒTE UN 
REKOMENDĀCIJAS IZPĒTES  
DARBAM 

Efektīvu biznesa lēmumu pamatā ir  
maksimāla situācijas izpratne. Atbilžu  
meklēšanā palīdz izpēte, kas ietver  gan 
kvantitatīvas, gan kvalitatīvas  metodes 
ar radošu pieeju. Mūsu pieeja un 
zināšanas ļauj veikt mārketinga un 
auditoriju pētījumus  pašiem, kā arī 
kalpot kā vidutājiem  starp klientu un 
izpētes aģentūrām,  interpretējot 
pētījumu rezultātus. 

MĀRKETINGA STRATĒĢIJA UN 
TAKTIKA

Viens no uzņēmuma mērķu  sasniegšanas 
pamatbalstiem ir veiksmīgi realizēta 
mārketinga stratēģija, kas  iedzīvina 
zīmolu, nodrošina auditorijas  sasniegšanu, 
jaunu produktu un aktivitāšu radīšanu. 
Mārketinga stratēģija  ietver mērķus, 
mērķauditorijas segmentāciju un 
prioritātes, ziņojumus un  taktisko plānu ar 
aktivitātēm komunikācijas, cenošanas, 
produktu un citās  jomās. 

PRODUKTU UN 
PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA 

Biznesa pasaulē vienīgā konstante ir  
pārmaiņas. Mainās patērētāju vajadzības  
un uzvedība, biznesa modeļi, tehnoloģijas, 
sabiedrība un ekonomika. Uzņēmumiem ir 
būtiski būt kopsolī ar patērētēju 
vajadzībām un prasībām. Mēs palīdzam  ar 
jaunu produktu un pakalpojumu ideju  un 
prototipu radīšanu, kā arī esošo produktu 
uzlabošanu. Process ietver izpēti,  ideju 
radīšanu un prototipēšanu ciešā  
sadarbībā ar klientu. 

APMĀCĪBAS UN DARBA  
SESIJAS 

Mums ir būtiski ne tikai nepārtraukti  
mācīties un apgūt arvien jaunas prasmes, 
bet arī dalīties ar savām  zināšanām un 
palīdzēt uzņēmumiem izglītoties caur 
semināriem un darba  sesijām. Esam 
gatavi sniegt objektīvu skatu no malas 
kopīgu darba sesiju  formātā. Apmācību 
tēmas var ietvert zīmolu vadību, 
mārketinga plānošanu, izpēti, produktu 
veidošanu, auditorijas  izpratni, kā arī 
aktuālās tendences  sabiedrībā un 
patērētāju uzvedībā.  



PIEREDZE 

UN CITI 



PIEREDZE DAŽĀDOS TIRGOS 



STARP NESKAITĀMĀM  

IZVĒLĒM PALĪDZAM  

ATRAST ĪSTO VIRZIENU 



PIEMĒRI 

RISINĀJUMS  
• ZĪMOLA AUDITS – padziļināta uzņēmuma izpēte, kopīgas darba sesijas, tirgus 
tendenču un auditoriju izpēte, izmantojot sekundāros pētījumus. 

• ZĪMOLA PLATFORMA – definēts zīmola centrālais solījums “You, too, are a natural  
wonder. We help you remember it.”, kā arī  ksēta zīmola personība, vīzija, pozicionējums  
un vērtības piedāvājums. Zīmola platformas atziņas ir izmantotas, lai attīstītu un veidotu 
pašreizējo Madara komunikāciju un aktivitātes. 

• ZĪMOLA ARHITEKTŪRA – tika izveidota matrica, kura apraksta produktu portfeļa 
optimālo sastāvu un struktūru, kā arī vadlīnijas, kas nosaka katra apakšzīmola un 
produkta  lomu un mārketinga principus. Zīmola arhitektūras vadlīnijas tiek izmantotas 
jauno produktu dizaina un nosaukumu veidošanai, kā arī nosakot veidus, kā tie tiek virzīti 
tirgū. 

• MĀRKETINGA PLĀNOŠANAS PROCESS – tika definēti četri primārie mārketinga  
ziņojumu bloki, to mērķi un taktikas vadlīnijas. Šīs vadlīnijas tiek izmantotas plānojot  
mārketinga aktivitātes. 

REĢIONS  
Eiropa, Ziemeļamerika 

SITUĀCIJA  
Zīmolu bija nepieciešams pārpozicionēt no  nišas 
uz masu zīmolu, kas konkurē ar tradicionālo 
skaistumkopšanas nozari. Būtiski  saglabāt arī 
zīmola jau radītās vērtības. Produktu, biznesa 
virzienu un auditoriju klāsts  vairāk nekā 10 gadu 
laikā bija pieaudzis, taču nebija skaidri definētas 
vadlīnijas zīmolu portfeļa veidošanai un vadībai. 
Izaugusi arī komanda, komunikācijas kanāli un 
mērķa tirgi – būtiski  ieviest vienotu sistēmu, pēc 
kuras veidot mārketinga aktivitātes, kas atbalsta 
vienotu zīmola  vēstījumu. 



PIEMĒRI 

                       Sadarbībā patīkami pārsteidza  
neviltota vēlme iedziļināties un izprast visu,  
kas ietekmē mūsu mērķi un ceļu uz to.  
Kopīgais darbs noritēja viegli, draudzīgi un  
atklāti. Prieks, ka nonācām pie tiešām  
noderīga, praktiska rezultāta,   
ko izmantojam vēl aizvien. 

LOTTE  
TISENKOPFA  
ILTNERE 
Līdzdibinātāja 



PIEMĒRI 

REĢIONS  
Eiropa, Ziemeļamerika 

SITUĀCIJA  
Fingersoft ir spēļu izstrādes uzņēmums, kas kopš 2012.  
gada veido pasaulsslaveno mobilo spēli "Hill Climb  
Racing", kurai ir vairāk nekā 2 miljardu lejupielāžu. Strauji  
attīstot jaunus produktus un augot kā komandai, Finger-
soft bija nepieciešams izveidot "Hill Climb Racing" spēles  
zīmola un jaunu spēļu izstrādes vadlīnijas, lai pozicionētu  
sevi spēļu nozarē, kurā nepārtraukti saasinās konkurence  
un cīņa par spēlētāju uzmanību.   

RISINĀJUMS  
• ZĪMOLA AUDITS – padziļināta uzņēmuma izpēte, intervijas un darba sesijas,  
spēļu nozares tendenču un auditoriju izpēte, auditoriju segmentācija 
izmantojot sekundāros pētījumus. 

• ZĪMOLA PLATFORMA UN UZŅĒMUMA POZICIONĒJUMS – Balstoties uz  
izpēti un ciešu sadarbību ar Fingersoft komandu darba sesijās, tika definēta  
zīmola platforma ar solījumu "Giggles allowed", kas raksturo gan komandu,  gan 
"Hill Climb Racing" spēli – vieglums, humors un nebēdnība. 

• ZĪMOLA ARHITEKTŪRA – tika izveidotas vadlīnijas, kas apraksta "Hill Climb  
Racing" zīmola portfeļa arhitektūru un iekļauj rekomendācijas nākotnes 
produktu un zīmolu izveidē, īpaši uzsverot auditorijai un zīmolam piemērotākos  
spēļu žanrus. 



PIEMĒRI 

                           Sadarbības laikā Edgars ar  
komandu lieliski spēja noformulēt mūsu zīmola  
identitāti un izcelt mūsu vērtības, šajā procesā  
iesaistot uzņēmuma darbiniekus un vedinot  
pašus darbiniekus definēt zīmolu ar darba sesiju  
palīdzību. Fingersoft sadarbība ar Pattern deva  
lielisku rezultātu, ko izmantojam ik dienu jaunu  
produktu radīšanā, komunikācijā ar partneriem 
un uzņēmuma iekšējā kultūrā. 

DĀVIS NORE 
Zīmola vadītājs 



PIEMĒRI 

REĢIONS  
Latvija, Baltija 

SITUĀCIJA  
Veiksmīgas un augošas pilsētas pamatā ir cilvēki – apmierināti un lojāli  
esošie iedzīvotāji, kā arī potenciālie jaunie iedzīvotāji. Pēdējo 5 gadu laikā  
Liepājas iedzīvotāju skaits katru gadu ir samazinājies par 0,4%, kā arī pillsētā  
ir novērojama nepietiekama esošo iedzīvotāju iesaiste pilsētas veidošanā.  
Tāpēc kā Liepājas valstspilsētas mārketinga plāna 2022.−2027. gadam  
virsmērķi izvirzīti sekojošie mērķi – esošo iedzīvotāju lojalitātes veicināšana  
un jaunu iedzīvotāju piesaiste.  

RISINĀJUMS  
• ZĪMOLA AUDITS – padziļinātās intervijas ar plašu pilsētas 
pārstāvju loku, apkopoti un analizēti sekundārie pētījumi 
par nozares tendencēm, auditorijām un aspektiem, kas 
ietekmē dzīvesvietas izvēli un apmierinātību ar  dzīvesvietu. 

• MĀRKETINGA STRATĒĢIJA UN TAKTIKA – balstoties  
uz izpēti un darba sesijām, tika radīta mārketinga  
s t ratēģ i j a , kas ietvē ra komunikāc i jas mē rķus , 
mērķauditorijas segmentāciju un prioritātes, ziņojumus un 
taktisko plānu ar aktivitātēm komunikācijas periodā  
dažādām auditorijām. 



PIEMĒRI 

                              Sadarbība ir ne tikai profesionāla un  
kvalitatīva, bet arī cilvēciski patīkama, korekta un vērsta uz  
rezultātu. Partneris, uz kuru var paļauties, kurš atbildīgi un  
ar patiesu vēmi iedziļināties situācijā un piedāvā  
vispiemērotākos konkrētās situācijas risinājumus, ir  
ieinteresēts un atsaucīgs. Svarīgi, ka risinājumi ir praktiski  
un patiešām noderīgi ikdienas procesu uzlabošanā un  
mērķu sasniegšanā. Edgars ir viens no  spēcīgākajiem  
stratēģiem ne tikai Latvijā, bet arī Baltijā. 

ZITA LAZDĀNE 
Mārketinga vadītāja 



PIEMĒRI 

REĢIONS  
Eiropa, Ziemeļamerika 

SITUĀCIJA  
Printful tika dibināts jau 2013. gadā un bija kļuvis par vienu no  
drukas pēc pieprasījuma nozares līderiem. Taču, augot 
uzņēmumam, kā arī attīstoties nozarei un tehnoloģijām, bija  
pieaudzis pārstāvniecību un ražotņu skaits, komandas lielums,  
sadarbības partneru loks un klientu segmentu daudzveidība.  
Mērķis bija de nēt vienotu Printful zīmola platformu un izveidot 
mērķa auditoriju segmentāciju. Tas novērstu riskus, ka  
dažādām auditorijām veidojas atšķirīga izpratne par Printful,  
mārketinga aktivitātēs zūd konsekvences un gan auditorijai,  
gan partneriem nav skaidra Printful vērtība un pozicionējums. 

RISINĀJUMS  
• ZĪMOLA AUDITS – padziļināta uzņēmuma izpēte, kopīgas darba sesijas, 
tirgus tendenču un auditoriju izpēte, izmantojot sekundāros  pētījumus. 

• AUDITORIJAS SEGMENTU DEFINĒŠANA – kvantitatīvs un kvalitatīvs  
ad-hoc auditorijas un nozares pētījums. Tika izstrādāta metodoloģija,  
lauka darbs, datu analīze un pētījuma atskaite. Pētījums tika veikts ASV  un 
4 Rietumeiropas valstīs, ietverot gan B2C, gan B2B auditoriju. 

• ZĪMOLA PLATFORMA – definēts zīmola centrālais solījums “Mēs  
palīdzam cilvēkiem sekot savai aizrautībai un pārvērst idejas zīmolos un  
produktos”. Procesā tika kopīgi radīta un ieviesta izpratne par zīmola  
personību, vīziju, pozicionējumu un vērtībām. Zīmola uzstādījums ir  
pamatā gan iekšējās kultūras veidošanai un darbinieku atlasei, gan 
mārketinga un satura aktivitātēm. 



PIEMĒRI 

                           Nav viegli izstrādāt zīmola  
pamatprincipus, kad pats uzņēmums strauji aug  
un attīstās. Pattern komanda apvienoja Printful  
pusē desmitiem dažādu cilvēku no diviem  
kontinentiem. Tas nozīmēja darbu vairākās laika  
zonās un zvanus ar neskaitāmiem cilvēkiem un  
grupām. Rezultātā saņēmām to, ko sagaidījām un  
spēsim izmantot vēl laikam ejot uz priekšu. 

RAITIS PURINS 
Mārketinga vadītājs 



PIELĀGOJAM STRATĒĢIJU 

KLIENTA VAJADZĪBĀM, 

NE KLIENTA VAJADZĪBAS 
STRATĒĢIJAI 



KĀ MĒS STRĀDĀJAM 

UZSĀKŠANA 
Pārrunas, pirmās informācijas  
apgūšana un analīze, lai  
saprastu un vienotos par  
uzdevuma mērogu,  
atbilstošāko metodiku un  
nodevumiem organizācijai  
aktuālo mārketinga jautājumu  
risināšanai. 

Ideju ģenerēšana un  
risinājumu prototipu izstrāde  
kopā ar klientu, izmantojot un  
ņemot vērā izpētes posmā  
gūtos secinājumus un radošas  
metodes. 

Izpētes posma secinājumu un  
idejošanas posma rezultātu  
apkopošana strukturētā  
formātā, kas apraksta  
organizācijai nepieciešamo  
mārketinga risinājumu. 

Procesi un materiāli, kas 
atvieglo  risinājumu ieviešanu 
reālā  organizācijas darbībā. Šis  
process tiek integrēts visa  
projekta gaitā, ne tikai beigu  
posmā. 

• Informācijas pieprasījums –  
saraksts ar organizācijai 
pieejamo  informāciju 

• Klātienes intervijas ar projekta  
atslēgas cilvēkiem 

• Tiešsaistes anketa 
organizācijas  vadībai par 
galvenajiem ar projektu  
saistītiem jautājumiem 

IZPĒTE IDEJOŠANA RISINĀJUMS IEVIEŠANA 
Informācijas apkopošana,  
primārā un sekundārā izpēte,  
lai iegūtu datus risinājuma  
formulēšanai. Izpētes tēmas  
ietver auditorijas un to rīcību,  
konkurentus un nozari,  
sadarbības partnerus,  
kontekstuālās tendences, kā  
arī pašu organizāciju.

• Kabinetu jeb galda pētījumi 
(desk research) –  esošās 
informācijas, pētījumu un 
sekundāro datu atrašana, 
apkopošana un analizēšana 

• Kvalitatīvie pētījumi – 
padziļinātās  intervijas ar 
klientiem un  darbiniekiem, 
fokusa grupu  rīkošana un 
vadīšana, novērošanas  
metodes 

• Kvantitatīvie pētījumi – pašu 
vai ar  sadarbības partneru 
iesaisti veiktas  aptaujas un 
datu statistiska analīze 

• Grupu darba sesijas ar  
organizācijas pārstāvjiem  –  
strukturēta prāta vētru sērija 
3−6  stundu garumā 

• Individuālas darba sesijas ar  
uzņēmuma vadību vai projekta  
komandu         

• Zīmola arhitektūra – matrica 
un  vadlīnijas, kas apraksta 
portfeļa  struktūru un 
mijiedarbību  

• Zīmola platforma un 
pozicionējums – apraksts pēc 
izvēlētās  metodoloģijas 

• Izpētes atskaite – pētījumu  
apkopojums, analīze un 
secinājumi  

• Mārketinga stratēģija un 
taktika –  dokuments, kas 
apraksta mērķus,  auditorijas, 
ziņojumus, aktivitāšu  
vadlīnijas un ieviešanas plānu 

• Regulāras sanāksmes par 
progresu  un diskusijas par 
galvenajām  izvēlēm 

• Klātienes vai tiešsaistes  
sanāksmes, kas aptver visus  
uzņēmuma darbiniekus  

• Apmācības galvenajiem  
iesaistītajiem gan uzņēmumā, 
gan  trešajām pusēm 

• Rīki un procesi – dažādas 
formas  un veidnes, procesu 
apraksti utt.  

• Uzraudzība un atbalsts 
ieviešanas  procesā 



MŪSU PRIEKŠROCĪBAS 

Metodes 
pielāgojam 
mērķim - 

neierobežojam  
sevi un klientus  
ar vienu metodi 

Radām  
praktiski 

izmantojamas  
un reāli 

ieviešamas  
stratēģijas 

Kļūstam par 
daļu no klienta  

komandas  
projekta laikā 

Atkarībā no 
projekta mērķa  

un apjoma  
piesaistām  

kompetentus  
un uzticamus  

partnerus 

Balstām 
lēmumus datos, 

ko ievācam  
apkopojam un  
apstrādājam 



SAZINIES, UN  

STRĀDĀJAM KOPĀ! 
connect@pattern.consulting 
+371 26 41 87 66 


