Dalība izstādē „WOODWORKING 2009” – kārtējā iespēja veicināt
savas darbības atpazīstamību
Šī gada 15.-18.septembrī Minskā, Baltkrievijā, notiks starptautiskā koksnes produktu un
kokapstrādes izstāde „WOODWORKING 2009”. Ar Latvijas Investīcijas un attīstības aăentūras
(LIAA) atbalstu šai izstādē būs iespēja piedalīties arī „Meža un koksnes produktu pētniecības un
attīstības institūtam” (MeKa), tādējādi gūstot iespēju plašākam interesentu lokam prezentēt
savus pakalpojumus, piemēram, koksnes produktu testēšanu saskaĦā ar Eiropas normām un
standartiem, vai arī piedāvājot apmācības mežistrādē efektīvākai meža resursu izmantošanai; kā
arī gūta pieredze un veicināta atpazīstamība plašākā mērogā.
Tāpat noslēgtā līguma ietvaros ar LIAA, tika finansēta arī dalība starptautiskajā
kokapstrādes un mežsaimniecības izstādē „LIGNA 2009”, kas notika 22.maijā Hannoverē,
Vācijā.
Ikgadējās nozares izstādes kā vietējā, tā starptautiskajā mērogā ir kĜuvušas par
vienreizēju iespēju biznesa attīstības veicināšanā. Arī „Meža un koksnes produktu pētniecības
un attīstības institūta” jeb MeKAs viens no atpazīstamības un noieta tirgus veicinošajiem
instrumentiem ir bijusi dalība izstādēs. Līdz šim tā veiksmīgi popularizēti institūta pakalpojumi
koksnes un tās produktu testēšanas, zinātnisko projektu pētniecības un neformālās izglītības
jomā.
Jāatzīmē, ka mūsdienu ekonomiskas apstākĜos, kad pieprasījums pēc produkcijas un
pakalpojumiem samazinās visos sektoros, dalība izstādēs ir labs veids jaunu noieta tirgu izpētei,
kontaktu dibināšanai un sadarbības veicināšanai ar uzĦēmumiem. TādēĜ šogad pieteikta MeKas
dalība arī izstādē Baltkrievijā - reăionā, kurā iepriekš ar saviem pakalpojumiem nebijām
startējuši.
Daudzi uzĦēmēji ir skeptiskāk noskaĦoti pret šādiem pasākumiem, iespējams, jo tas nesniedz
tūlītēju un acīmredzamu rezultātu. Tomēr tā ir iespēja regulāri atgādināt saviem esošajiem
klientiem un sadarbības partneriem par sevi un saviem pakalpojumiem, kā arī piesaistīt jaunus
klientus un partnerus, stimulēt produkcijas noietu tirgū un reklamēt savus produktus un
pakalpojumus. Turklāt, šādas izstādes ir vienīgais veids, kas Ĝauj iegūt Ĝoti daudz tiešus biznesa
kontaktus vienkopus tik lielā skaitā par savu un ar to saistītām jomām.
Tiesa, piedalīšanās šāda mēroga izstādēs ir dārgs pasākums, tāpēc Ĝoti nozīmīgs ir
Latvijas Investīcijas un attīstības aăentūras (jeb LIAA) atbalsts. Šo iespēju izmantojot, šogad
starptautiskajā izstādē Vācijā piedalījās arī „Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības
institūts”. To nodrošināja noslēgtais līgums ar LIAA par projekta realizāciju eksporta
veicināšanas programmas „Ārējo tirgus apgūšanu – ārējais mārketings” ietvaros.
ProfesionāĜu vidū starptautiskā kokapstrādes un mežsaimniecības izstādes LIGNA 2009,
kas notika Hannoverē, Vācijā, ir novērtēta kā vadošā izstāde, kuras laikā var uzsākt Ĝoti labas
biznesa attiecības, saĦemt profesionālas konsultācijas, novērtēt meža nozari un tās attīstības
tendences kopumā, kā arī iepazīt piedāvājumu un atrast sadarbības partnerus. Šogad izstādē bija
pārstāvēti 1757 dalībnieki no 48 pasaules valstīm, kas bija nedaudz mazāk nekā iepriekšējo
reizi, bet kopumā izstāde iezīmēju tendenci, ka meža nozares ir labs potenciāls attīstīties arī
nākotnē.
15.-18.septembrī Minskā notiks starptautiskā koksnes produktu un kokapstrādes izstāde
„WOODWORKING 2009”, kas Baltkrievijā ir lielākā meža un kokapstrādes nozares mašīnu un
iekārtu izstāde. Tā būs pirmā reize, kad Meka piedalīsies kādā no Austrumeiropas rīkotajām
izstādēm (arī ar LIAA atbalstu). Dalībai Baltkrievijas izstādē ir būtiska nozīme, jo, pateicoties
MeKas piedāvātājiem pakalpojumiem, pieredzei un kompetencei, var tikt būtiski palīdzēts
daudziem baltkrievu kokapstrādes uzĦēmumiem veiksmīgāk realizēt savu produkciju Eiropas

tirgū, piemēram, izmantojot mūsu pakalpojumus, koksnes produktu testēšanā saskaĦā ar Eiropas
normām un standartiem, vai arī piedāvājot apmācības mežistrādē efektīvākai meža resursu
izmantošanai.
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