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Aivara Timofejeva blogs ”Pavasara ziņas Jauno uzņēmēju centrā” /2.03.2013/
Jauno gadu esam iesākuši daudz aktīvāk kā citus gadus. Pirmajos divos mēnešos esam
snieguši vairāk kā 80 konsultācijas un novadījuši 6 seminārus. Tas liecina par pieaugošu
aktivitāti Latvijas iedzīvotāju vidū, kā arī par pieaugošu JUC atpazīstamību. Arvien biežāk uz
konsultācijām un semināriem nāk cilvēki, kuriem JUC ieteica draugi vai paziņas. Esam
apliecinājuši savu spēju un kompetenci sniegt profesionālas konsultācijas un palīdzēt
cilvēkiem iesākt savu uzņēmējdarbību. Labās atsauksmes un augtais novērtējums no mūsu
klientiem ir brīnišķīgs motivators vēl vairāk tiekties pēc labiem rezultātiem. Lai tas izdotos ir
svarīgi izmantot pašreizējo pieredzi un iestrādes, kā arī meklēt jaunas pieejas lai varētu
veicināt uzņēmējdarbību. Kā interesanti un ļoti pieprasīti sevi ir apliecinājuši tematiskie jeb
specializētie semināri, kuros saviem klientiem sniedzam padziļinātas zināšanas par noteiktu
tēmu uzņēmējdarbībā, piemēram personāla vadības jautājumiem vai mārketingu. Arī šogad
turpināsim šādus seminārus organizēt piesaistot arī cilvēkus, kas var dalīties praktiskajā
pieredzē un pastāstīt savus “veiksmes stāstus”.
Mūsdienās sekmīga uzņēmējdarbība arvien retāk ir iespējama vienas nelielas valsts, kā
Latvija, ietvaros. Jau tagad liela daļa mūsu klientu plāno savas aktivitātes izvērst tuvākajās
kaimiņvalstīs un arī citur Eiropā. Tādēļ arī JUC ir jāpievērš lielāka uzmanība atbalstam, kas
nepieciešams sekmīgai produktu un pakalpojumu eksportēšanai. Lai tas izdotos, mēs
turpināsim organizēt tematiskos seminārus šajā jautājumā, bet tā nebūs vienīgā aktivitāte.
Izmantojot labo sadarbību un ciešos kontaktus ar Jauno Uzņēmēju Centru Zviedrijā esam
paredzējuši sniegt mūsu klientiem konkrētu atbalstu un palīdzību partneru meklēšanai un
piesaistei šajā valstī.
Ambiciozi plāni un labi nodomi vienmēr īstenojas labā komandā. JUC no pašiem pirmajiem
darbības mirkļiem ir balstījies uz profesionāliem un kompetentiem konsultantiem un mūsu
komandu viennozīmīgi var saukt par vienu no labākajām Latvijā. Lai sekmīgi realizētu šim
gadam izvirzītos mērķus JUC jau tuvākajā nākotnē piesaistīs jaunus konsultantus un dažādu
jomu speciālistus, kas palīdzēs sniegt mūs klientiem arvien labāku servisu un profesionālākas
konsultācijas.
Jauno Uzņēmēju Centrs šogad svinēs savu 3 gadu jubileju. Esmu pārliecināts, ka šos svētkus
mēs svinēsim ar jauniem sasniegumiem uzņēmējdarbības atbalstā Latvijā. Mēs vēl vairāk
nostiprināsim savas pozīcijas, kā profesionālākie un labākie padomdevēji un iedvesmotāji
jaunu biznesu uzsākšanā un attīstībā.
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