
2013

Prezentācija



20
13

Lasītāju auditorija
Aktīvi cilvēki — uzņēmēji, dažādu līmeņu kompāniju darbinieki, studenti, kuri studē biznesa programmās. Tie ir cilvēki, kuriem 

interesē ekonomikas jautājumi, problēmas un risinājumi. Tie cilvēki, kuriem ir svarīgi ekspertu viedokļi gan no valsts amatpersonām, 
gan no praktizējošiem uzņēmējiem.

Saturs
“Форум” tradicionāli veltīts Baltijas ekonomiskajam forumam, kas notiek Rīgā katru rudeni. Mūsu izdevuma žurnālistiem ir iespēja 

laicīgi intervēt vietējus un ārzemes speciālistus, kuri ir uzaicināti uz šo pasākumu. Žurnāla intervijās un rakstos tiek atspoguļotas 
dažādu Latvijas ekonomikas nozaru problēmas, un pēdējos gados — risinājumi izejai no krīzes.

Tirāža                                                                                                                                                Valoda 

Izplatīšana                                                                                   Formāts:

A4, pilnkrāsainslaikraksta “Бизнес & Балтия” abonenti

12 000 eks.
 

Krievu



Tiešā runa
Par situāciju valstī un pasaulē stāsta baņķieri, 

ierēdņi, ekonomisti, kuri strādā gan Latvijā, gan 
ārzemēs. Viņi ir gatavi atbildēt uz jebkuriem 
jautājumiem: no ES struktūrfondu līdzekļu 
izmantošanas efektivitātes līdz valsts plāniem 
uzņēmējdarbības vides uzlabošanai.

Finanses

Šī žurnāla daļa ir pilnībā veltīta banku 
sektoram. Visizdevīgākās kreditēšanas iespējas, 
investīcijas, kopējie projekti, dokumentācija. Par 
šo visu stāsta baņķieri un finanšu analītiķi no 
Latvijas un Eiropas.

Tirgus

Šī sadaļa ir veltīta Latvijas uzņēmumiem, 
kuru produkcija ir orientēta uz eksportu. Jaunu 
partneru meklēšana, dokumentācija, atbalsts, 
nodokļu likumdošanas un pircēju vides īpašības 
dažādās valstīs. Un, protams, veiksmīgas 
sadarbības piemēri.
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Nozare

Baltijas ekonomiskajā forumā tiek apspriesta 
situācija noteiktās ekonomikas nozarēs — 
logistika vai mašīnbūve, pakalpojumu nozare vai 
tirdzniecība. Tādēļ, lielu žurnāla daļu mēs veltam 
dažādu ekonomikas nozaru problēmām, runājot par 
tiem ar uzņēmējiem un speciālistiem.

Nodokļi

Tas ir viens no jebkura uzņēmēja 
sasāpējušajiem jautājumiem. Mēs vēršamies pa 
tiešo pie cilvēkiem, kuri veido Latvijas nodokļu 
sistēmu — pie valsts amatpersonām.

.

Likumdošana

 Uzņēmēju saskare ar tiesas sistēmu bija, 
ir un būs. Lai izvairītos vai vismaz minimizētu 
situācijas pasliktināšanos, komersantiem tiesu 
zālē ir jābūt vairāk korektiem viens pret otru, un 
pret likuma normām. Tieši par to, ar piemēriem 
no dzīves, stāsta juridisko biroju pārstāvji.
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