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Biznesa tehnoloģiju 
un inovāciju izstāde 

 
9. un 10. novembrī 

 
 
 

Starptautiskajā izstāžu centrā 
Ķīpsalā 

 

 

 
Biznesa tehnoloģiju un inovāciju izstāde „RIGA COMM” 
ir ikgadējs IT un biznesa pasākums  
 

pakalpojumu un ražošanas nozaru uzņēmējiem, 
valsts iestāžu vadītājiem un 

nozaru profesionāļiem, 
 

kur vienuviet iepazīt aktuālāko Baltijas un ārvalstu 
digitālo pakalpojumu sniedzēju un produktu 
izstrādātāju piedāvājumu, konsultēties ar zinošiem 
speciālistiem un kopīgi izvēlēties piemērotākos 
risinājumus savam biznesam vai organizācijai. 
 
 

 

Digitālā mārketinga skatuve 
 

Digitālo ekspertu un treneru lekcijas par digitālās pārdošanas un 
mārketinga rīkiem un to praktisko lietošanu ikdienā ar ilustrētiem 
piemēriem no ekspertu pieredzes. Lektori sniegs jaunāko 
informāciju par Facebook, e-pasta, satura un mobilo mārketingu, 
mājaslapas optimizāciju un analītiku, reklāmas un sociālajiem 
tīkliem, stratēģijām klientu piesaistei, kā arī galvenajiem 
pārdošanas rīkiem. 
 
Tēmas: Mājaslapas optimzācija, E-pasta, satura and Facebook 
mārketings, Google Analytics, Display Network, video un mobilā 
reklāma, G-Suite, AdWords, digitālā stratēģija, digitālo projektu vadība, 
remārketings, sociālie tīkli un pārdošanas rīki. 

 
Atvērtā skatuve 

 

Praktiskas un noderīgas tehnoloģiju nozaru profesionāļu 
prezentācijas un biznesa praktiķu diskusijas par mūsdienu biznesa 
un tehnoloģiju attīstību, digitāliem risinājumiem un 
pakalpojumiem, kādi jau šobrīd ir pieejami dažādu nozaru 
uzņēmumiem.  
 
Tēmas: E-komercijas risinājumi, resursu vadības un klientu attiecību 
vadības sistēmas, procesu optimizācija un izsekojamība, maksājumu un 
automatizētas uzskaites sistēmas, elektroniskās pavadzīmes, aplikāciju 
un web izstrāde, apmācību sistēmas, attālināta piekļuve datiem un to 
glabāšana. 
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Biznesa tehnoloģiju 
un inovāciju izstāde 

 

9. – 10. novembrī 
 

Izstādes notikumi 

 

 

9. novembrī 
 

“Executive Forum” 
 

Forums ir diskusiju platforma uzņēmējiem, IT un cita 
līmeņa vadītājiem par pieaugošo informācijas tehnoloģiju 
(IT) lomu ikvienas organizācijas vadības procesos. 
 
Tēmas: Tiks precizētas jūnijā, pēc apaļā galda diskusijām ar 
uzņēmējiem un IT vadītājiem. 

 
 

“Horizon 2020” seminārs 
 

Pieredzējuši eksperti no Latvijas un ārzemēm dalīsies 
pieredzē un praktiskos padomos par ES pētniecības un 
inovāciju programmu “Horizon 2020”. Programmas mērķis 
ir nodrošināt, ka Eiropā pastāv pasaules līmeņa zinātne un 
tehnoloģijas, kas veicina ekonomisko izaugsmi. 
 
Tēmas: Programmas pieredzes un veiksmes stāsti, noderīgi 
padomi dalībai programmā. 

 

10. novembrī 
 

Lietu interneta konference 
 

Ikgadējā konference par un ap lietu un industriālā 
interneta (IoT, IIoT) risinājumiem un izmantošanu biznesa 
procesos, valsts un pilsētvides pārvaldē. Kā IoT maina un 
mainīs cilvēku ikdienu, uzņēmumu darbu, saimniekošanu 
pilsētās vai pat visas valsts funkcionēšanu? Kādas iespējas 
IoT rada un radīs dažādu nozaru profesionāļiem, 
uzņēmējiem un pašvaldību vadītājiem? Diskusijas par IoT 
tehnoloģiju spēju uzlabot darbības efektivitāti, lietotāju 
pieredzi, resursu pārvaldību, klientu apkalpošanu, iekārtu 
servisu un darbības izmaksu  samazināšanu. 
 
Tēmas: IoT Networks, Smart City, Mobility, Smart Data for 
Retailers, Digital Healthcare, Industry 4.0, IoT Security, Smart 
Farming and IoT Investments. 

 
 

“ALSO University” semināri 
 
Lielākais IT vairumtirgotājs Latvijā „ALSO Latvia” ikvienu 
interesentu iepazīstinās ar jaunākajiem pārdošanai Latvijā 
paredzētajiem elektronikas produktiem – rūteriem un 
modēmiem, portatīvajiem datoriem, serveriem un datu 
glabāšanas ierīcēm, monitoriem un ekrāniem, 
mikrokontrolieriem, kompaktiem printeriem un 
projektoriem u. c.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vairāk par pasākumu:  
 
M: http://rigacomm.com  
F:  https://www.facebook.com/RigaComm 
T:  https://twitter.com/RigaComm 

 

http://rigacomm.com/
https://www.facebook.com/RigaComm
https://twitter.com/RigaComm

