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PROGRAMMA
09.30 - 10.00

Reģistrācija, partneru tikšanās, tīklošanās, kaﬁja

10.00

Lilita Sparāne / LR Kultūrpolitikas departamenta Radošo industriju nodaļa
Radošo industriju attīstības tendences, publicitātes iespējas

10.10

Inga Oliņa / Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroja vadītājas vietniece mārketinga projektu vadītāja
Latvijas valsts simtgades piederības zīmes izmantošana pasākumu mārketingā

10.20

Mārcis Gulbis / Latvijas Pasākumu forums
Pasākumu organizatoru sadarbības iespējas

10.30

Jānus Beilmans (Jaanus Beilmann, Igaunija) / Baltic Ticket Holdings izpilddirektors
Biļešu pārdošana Baltijā: vakar, šodien, rīt. Lekcija angļu valodā

11.00

Reinis Druvietis, Līga Rubine / Biļešu Serviss
Biļešu Servisa iespējas, digitālā mārketinga piedāvājums

11.35

Kaspars Zlidnis / VEF Kvartāla Kamerzāles pārstāvis
VEF Kvartāla Kamerzāle - jauna pasākumu vieta

11.40 - 12.00

Kaﬁjas pauze

12.00

Ģirts Majors / koncertaģentūra Positivus Music
Festivāla POSITIVUS pieredze

12.20

Katrīne Pļaviņa (LL.M.) / Vilgerts, zvērinātu advokātu birojs
ES Vispārīgā personas datu aizsardzības regula – Kā samazināt riskus?

12.50 - 13.40

Siltas pusdienas. Jaunā zāle, 2. stāvs

13.40

Artūrs Mednis / NEW BLACK, Radoša digitālā satura mārketinga aģentūra
Digitālais mārketings pasākumu organizatoriem

14.40

Harijs Kasinens (Harri Kaasinen, Somija) / eksperts pasākumu organizēšanā
Kā piepildīt klientu gaidas un iegūt jaunus peļņas avotus tirgū? Lekcija angļu valodā

15.40 - 16.00

Jautājumi un atbildes

16.00 - 16.45

Vīns, kaﬁja un sarunas

*Programmā iespējamas izmaiņas
2017. gada 11. oktobris, trešdiena, 09.30-17.00
VEF Kvartāla Kamerzāle, Ieriķu iela 5A, Rīga
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IELŪGUMS
Aicinām pasākumu organizētājus uz pirmo BalTicket PARTNERĪBAS un RADOŠUMA FORUMU Latvijā, lai dalītos
zināšanās un pieredzē – kā sasniegt savu pasākumu mērķauditoriju un efektīvi izmantot digitālā mārketinga
iespējas!
Ceļš no idejas līdz rezultātam, tāpat kā no sēklas līdz ābolam, prasa ilgu laiku un resursus. Mēs esam
pārliecināti, ka vislabākos rezultātus vienmēr var sasniegt sadarbojoties. Jebkura pasākuma veiksmes atslēga
ir cilvēki, kuriem Jūsu organizētie notikumi ir vajadzīgi. Tie ir cilvēki, kas ir informēti un apzinās šo pasākumu
vērtību. Kā savu auditoriju uzrunāt, sasniegt un pārliecināt šajā informācijas pārbagātības laikmetā?
Forums noritēs Latvijas valsts Simtgades un Radošās darbības nedēļas radi!2017 zīmē. Forumu atklās LR
Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Radošo industriju nodaļas vadītāja Lilita Sparāne, kas
stāstīs par jaunākajām tendencēm kultūras un radošo industriju jomā Latvijā un kā Jūsu organizētie pasākumi
var tikt iekļauti Radošās darbības nedēļas radi! projekta programmā un mārketinga kampaņā. Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroja vadītājas vietniece – mārketinga projektu vadītāja Inga Oliņa
iepazīstinās ar simtgades zīmola izmantošanas iespējām Jūsu pasākumu publicitātes un mārketinga aktivitātēs.
Mārcis Gulbis, “Untitled” valdes loceklis pastāstīs par Latvijas Pasākumu forumu, kas ir ikgadēja Latvijas pasākumu nozares speciālistu kopā sanākšanas, pieredzes apmaiņas un zināšanu pilnveides platforma.
AS Baltic Ticket Holdings direktors Jānus Beilmans (Jaanus Beilmann) no Igaunijas prezentēs jaunumus par
biļešu pārdošanu Baltijā. Savukārt Biļešu Servisa pārstāvji iepazīstinās ar Biļešu Servisa piedāvātajām sadarbības iespējām.
Latvijas lielākā mūzikas festivāla POSITIVUS rīkotājs, koncertaģentūras Positivus Music vadītājs, kā arī
koncertzāles "Palladium" līdzīpašnieks Ģirts Majors iepazīstinās ar festivāla “Positivus” pieredzi, nu jau
vairāk kā 10 gadu garumā, auditorijas uzrunāšanā un biļešu pārdošanā.
Foruma dalībniekiem būs iespēja arī uzzināt, kādi ir aktuālie Eiropas Savienības datu aizsardzības regulācijas
nosacījumi, kas ir jāievēro pasākumu organizatoriem, īpaši par klientu e-pastu izmantošanu un uzglabāšanu.
To stāstīs Katrīne Pļaviņa, zvērinātu advokātu biroja VILGERTS juriste.
VEF Kvartāla Kamerzāles pārstāvis Kaspars Zlidnis, kurš plašāk pazīstams arī kā viens no ielu vingrošanas
pamatlicējiem Latvijā un grupas “Gain Fast” solists, prezentēs jauno VEF Kvartāla Kamerzāli un tās attīstības
plānus.
Artūrs Mednis, viens no vadošajiem sociālo mediju un digitālā mārketinga ekspertiem Latvijā, prezentēs
ieteikumus, kā plānot un īstenot pasākuma biļešu pārdošanas mārketinga kampaņu, lai savus resursus izmantotu gudri, mērķtiecīgi un efektīvi.
Foruma gaidītākais viesis – eksperts biļešu pārdošanā Harijs Kasinens (Harri Kaasinen) no Somijas prezentēs
biļešu pārdošanas biznesa attīstības tendences un jaunu ienākumu avotu iespējas.
Pasākuma vadītājs: Reinis Druvietis, Biļešu Servisa biznesa attīstības direktors, biznesa treneris.
Valoda: latviešu un angļu. Iespējams nodrošinot tulkojumu latviešu un krievu valodās. Vietu skaits ierobežots.
#BalTicketLV #BilesuServiss
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DALĪBNIEKI
Artūrs Mednis
Viens no vadošajiem sociālo mediju un digitālā mārketinga ekspertiem Latvijā, blogeris.
Pasniedz sociālo mediju komunikāciju augstskolās RISEBA un Turība, kā arī regulāri uzstājas
semināros, konferencēs un diskusijās Latvijā un starptautiski. Dibinājis uzņēmumu Inspired
Digital un digitālā satura mārketinga aģentūru NEW BLACK.

Ģirts Majors
Latvijā zināms kā koncertaģentūras Positivus Music un festivāla Positivus dibinātājs. Taču
viņa darbu portfolio veido dažādu valsts mēroga kultūras projektu, tostarp pēdējo Dziesmu
un deju svētku noslēguma koncerta, producēšana. Nodibinot koncertu aģentūru Positivus
Music, 2003. gadā viņš atsāka koncertu organizēšanu, atvedot uz Latviju daudzas ārzemju
mūzikas zvaigznes. Pirmā no tām bija tolaik aktuālā laikmetīgā džeza grupa De-Phazz. 2006.
gadā notika pirmais festivāls Positivus, kas šobrīd ir kļuvis par lielāko populārās mūzikas un
mākslas festivālu Baltijā. Nozīmīgu devumu Latvijas mūzikas dzīvē ir radījusi arī pašu
spēkiem atjaunotā un 2011. gadā atklātā koncertzāle Palladium vēsturiskā kinoteātra
telpās.
Harijs Kasinens (Harri Kaasinen, Somija)
Pieredzējis pasākumu organizēšanā kopš 1987. gada. Biļešu pārdošanas un pasākumu organizēšanas biznesa nozares nozīmīgs attīstītājs kopš 1999. Sešu dažādu biļešu pārdošanas
sistēmu pircējs un lietotājs. Biļešu pārdošanas, kontroles un bezskaidras naudas maksājumu sistēmas CRD Systems (Piletti) attīstītājs. Unikālā pasākumu ieņēmumu vadības koncepta (Event Revenue Management concept) izstrādātājs, kas pasākumu organizētājiem palīdz
radīt jaunus ieņēmumus. Stratēģijas un vadības konsultants kopš 2013. Ieviesis pirmo
interneta veikalu Somijā uzņēmumam Lippupalvelu, kas pašlaik ir tirgus līderis. Savulaik
strādājis arī kā TV4 sporta kanāla producents, reportieris.
Inga Oliņa
Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroja vadītājas vietniece - mārketinga projektu vadītāja. Ekonomikas un kultūras augstskolas vieslektore, Latvijas Nacionālā kultūras
centra mārketinga vadītāja/ Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku komunikācijas
vadītāja (2012-2016), Britu padomes komunikācijas projektu vadītāja (2010-2012),
SIA Chameleonsounds menedžere (2009-2012).
Jānus Beilmans (Jaanus Beilmann, Igaunija)
Izveidojis un attīstījis Igaunijas vadošo biļešu pārdošanas tīklu. AS Piletilevi izpilddirektors
(kopš 2002), AS Baltic Ticket Holdings izpilddirektors (kopš 2013) un biznesa attīstības
vadītājs (kopš 2007), kā arī Kassir.ru NBO izpilddirektors (2014-2015).
Galvenās nozares – pārdošana, mārketings, IT attīsība.

PARTNERI

1. BalTicket Partnerības un Radošuma forums
Simtgade. Partnerība. Digitālais mārketings

DALĪBNIEKI
Kaspars Zlidnis
VEF Kvartāla Kamerzāles pārstāvis. Plašāk pazīstams kā viens no ielu vingrošanas
pamatlicējiem Latvijā un grupas “Gain Fast” solists.

Lilita Sparāne
LR Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Radošo industriju nodaļas vadītāja,
iepriekš projekta Radošās darbības nedēļa radi! vadītāja (2012-2016), Latvijas IT klastera
izpilddirektore (2006-2015), lektore Banku augstskolā, starptautiskās, inovatīvās, starpdisciplinārās sadarbības platformas DEMOLA Latvija dibinātāja.

Mārcis Gulbis
Valdes loceklis uzņēmumā “Untitled”. Uzņēmums Latvijas pasākumu nozarē darbojas kopš
2004. gada un ir speciālizējies liela mēroga sarežģītu projektu īstenošanā, nodrošinot notikumu un pasākumu pilna apjoma apkalpošanu, radošo realizāciju un tehnisko producēšanu.
Mārcis Gulbis un “Untitled” ir arī Latvijas Pasākumu foruma organizētājs, izveidojot
tikšanās, pieredzes un zināšanu apmaiņas platformu nozares speciālistiem.
Katrīne Pļaviņa (LL.M.)
ES tiesību regulējuma praksē Katrīne konsultē enerģētikas un farmācijas uzņēmumus, kā arī
alternatīvo tīklu operatorus par atbilstību nozares, datu aizsardzības un valsts atbalsta
regulējumam ikdienā, lobēšanā un M&A darījumos. Pirms atgriešanās VILGERTS zvērinātu
advokātu birojā, Katrīne konsultēja Sidley Austin Briseles biroja klientus par dažādiem ES
tiesību jautājumiem.
Līga Rubine
Biļešu Serviss administratīvā direktore, 10 gadu pieredze biļešu pārdošanas tirgū. Šajā laikā
realizēti vairāki uzņēmuma pārmaiņu projekti, kas veicinājuši iekšējās darba vides
uzlabošanos un efektīvāku klientu apkalpošanu. Strādājot starptautiskā vidē, gūts skatījums uz šī biznesa attīstību un tendencēm citās valstīs. Specializējas publisko iepirkumu
piedāvājumu izstrādē, kā arī individuālu sadarbības piedāvājumu izveidē, balstoties uz
pasākuma organizatora vajadzībām, tādējādi radot uzņēmumā jaunus pakalpojumu veidus.
Reinis Druvietis
Biļešu Servisa biznesa attīstības direktors, agrāk, producents, kas 20 gadu laikā ir guvis
plašu vadības pieredzi, īstenojot nacionāla un starptautiska mēroga projektus kultūras, IT
un radošo industriju jomās. Pieredzējis pasākumu vadītājs, moderators, radošu komandu
saliedēšanas pasākumu vadītājs. Kā biznesa un personiskās izaugsmes treneris specializējies vadības stratēģijas un darbinieku produktivitātes, laika menedžmenta, digitālā mārketinga un organizācijas komunikācijas mentoringā.
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VEF kvartāls atrodas ārpus Rīgas centra burzmas bijušā rūpnīcas teritorijā, kas savu industriālo kolāžu
pamazām nomaina uz rosīgi radošu un reizē plaukstošiem uzņēmumiem piemērotu vidi.
Plašā un gaišā VEF Kamerzāle, kas veidota kā daudzfunkcionāla pasākumu norišu vieta, piemērota koncertiem,
izrādēm, spožu idejas apmaiņu pasākumiem, semināriem un arī svinīgiem mirkļiem.

Sabiedriskais transports
Pietura VEF Brīvības ielā
Tramvajs – 3, 6
Trolejbuss – 12, 13, 14, 17
Autobuss – 1, 14, 16, 21, 40
~ 10 min. gājiens līdz VEF kamerzālei

Pietura Zemitānu stacija
Trolejbusi – 18, 23
Autobusi – 5, 49
~ 12 min. gājiens līdz VEF kamerzālei

Ar automašīnu
Nokļūšanai, lūdzu, skatiet norādes kartē, – zilās bultas kartē, braucot no Čaka ielas puses vai Purvciema,
dzeltenās – braucot pa Brīvības ielu.
Pēc reģistrācijas Jūs saņemsiet atsevišķu biļeti autostāvvietai. Ierodoties VEF kvartālā droši, novietojiet auto
brīvajās EuroPark stāvvietās un novietojiet izdrukātu autostāvvietas biļeti uz auto priekšējā paneļa.
Autostāvvieta foruma dalībniekiem ir bez maksas.
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Ikgadējie fakti:
• 5,5 miljoni biļetes
• 25 000+ pasākumi
• 30 miljoni jauni
mājas lapu
apmeklētāji

Mārketings:
• 1 miljons jaunumu
izsūtnes kontakti
• 100 miljoni+
sociālo tīklu
skatījumi

• Pasākumiem
• Koncertiem
• Festivāliem
• Izrādēm
• Sportam
• Kino

Risinājumi:
• Biļešu pārdošana tiešsaistē
un tirdzniecības vietās
• Biļešu kontrole
• Reklāma un digitālais
mārketings

gadu
pieredze

