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PRODUKTI 
+ īsākā laikā var savaldzināt 
+ vieglāk veidot kontaktu 
+ radošāka pieeja

PAKALPOJUMS 
+ cilvēciskums 
+ lojalitāte 
+ ilgtspēja

KAS VIŅI IR?



MR. PRODUKTS 
īsākā laikā var savaldzināt 
precīzāk veido kontaktu 

radoša pieeja

MR. PAKALPOJUMS 
cilvēcīgums 

lojalitāte 
ilgtspēja



KĀ mainīt  
domāšanu?



INOVĀCIJAS NOTIEK, KAD… 

jāefektivizē 
jāizdzīvo 

jāaug



Elektro-mobilitāte

Robotizācija

Iepakojums

Finanšu liberalizācija

E-komercija

Sports

CBD

Personalizācija

Pašreiz pasaule mums piedāvā ļoti daudz jomas, kur inovēt. 



Piemērs Nr. 1 - lēcas kā serviss  
Arī produktu pārvēršot par pakalpojumu,  
produkta pamatvērtības nepazūd - funkcija, cena, dizains, vērtība -  
tas viss arī šādā biznesa modelī ir spēkā. Mainās tikai komunikācija.  



Piemērs Nr. 2 - skūšanās aprīkojums kā serviss



Piemērs Nr. 3 - Adobe dizaina programmatūras kā serviss ir 
atvieglojis visu radošo industriju darbu. 



#
Iedvesmai



#1
From this day you’re no longer just a marketer.  
You’re a partner.



#2
When everything becomes a service, 
service becomes everything. 



#3
It's still the Day 1 
jeff bezos / Amazon 



Piemērs Nr. 4 - Arī pakalpojumu nozare un B2B nozares 
pārstāvji var attīstīt biznesu un pārdošanu, virzot tirgū 
pakalpojumus, kas komunicēti kā produkti. Medicīnas nozares 
viens no medicīnas eksporta veiksmes stāstiem ir tieši 
"Check-up" vispārējās veselības pārbaudes, kas arvien vairāk 
tiek komunicēts kā produkts. 



#
Viegls domāšanas treniņš 
Salīdziniet savu biznesu, ja tas būtu Produkts vai Pakalpojums



Produkts

Emocionālie  
atribūti

Racionālie  
atribūti

Pakalpojums



Produkts

Emocionālie  
atribūti

Racionālie  
atribūti

Pakalpojums

kvalitāte klientu serviss komanda



Produkts

Emocionālie  
atribūti

Racionālie  
atribūti

Pakalpojums

Funkcija

Unikāla 
pieredzeVērtība

Vērtība



UN kas tālāk?



PRODUKTS vai PAKALPOJUMS?



PRODUKTS vai PAKALPOJUMS?



ZĪMOLS 



#
3 PADOMI 
Kā nokļūt līdz zīmolam?



#1 Mīliet produktus  
un cieniet servisu



#2  
Saturs ir karalis.  
Veidojiet saturu.  

Saturu veido cilvēki.  
Atrodiet savus cilvēkus. 



#3 Nekļūstiet garlaicīgs



#
3 IESPĒJAS 2020. GADĀ 



1. SAVA TĒMA / No eco-status uz eco-shame 

https://www.youtube.com/watch?v=L4htp2xxhto#shame at air travel – or flygskam



19-year-old robot Lil Miquela 
blurs the lines of truth and 
fiction with Bella Hadid. Is this 
a dream or real?

https://www.youtube.com/watch?v=u0QupAApOVI

2. SOCIĀLAIS KAPITĀLS 
Paid, earned, owned media ——> 
Paid, earned, owned ambassador 



3. JAUNAS AUDITORIJAS 
Boomers / 40+ auditorija 



4.PĀRKĀPIET ROBEŽAS 
prestige satiek “masstige”



Paldies!
Laura Slaviņa 

+371 26333073 
E-mail: laura@ozols.ir 

mailto:jakobsone.elina@ozols.ir

