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Cien ījamās dāmas  
un augsti godātie kungi!

Izdevniec bas nams Biznes&Baltija sadarb ībā ar kompāniju 
Lursoft tradicionāli apkopo š  gada ekonomiskos rezultātus. 

Kas notika biznesā? Kā šajos neparastajos laikos pārkārtojās un 
izdz voja uzņēmēji? Kurš ir atradis citus, antikr zes risinājumus? 
Kādā mērā biznesam traucē vai pal dz politiķi? Vai ir vērts sal dzināt 
situāciju Latvijā ar notiekošo Lietuvā un Igaunijā? Kur vietējiem 
uzņēmumiem atrast realizācijas tirgu? Tie ir tikai daži jautājumi, 
kuriem mēs meklējam atbildi žurnāla «Бизнес 2011» lappusēs.

Mūsu žurnāla lappusēs būs intervijas ar Latvijas ekonomikas 
lī deriem un nozaru apskata raksti. Finanses, tirdzniec ba, 
nekustamie  pašumi, celtniecī ba, tranzī ts, informāciju 
tehnoloģijas, automašī nas, reklāma, tūrisms un citi tirgus seg-
menti — tās ir «Бизнес 2011» rakstu pamattēmas.

Kompānija Lursoft speciāli žurnālam gatavo Latvijas uzņēmumu 
TOP 100 — kopējo un  nozaru, kur galvenie radī tāji būs uzņēmuma 
apgrozī jums un peļņa sal dzinot ar iepriekšējo gadu.

Žurnālu izlas īs visi Бизнес&Балтия abonenti (Latvija, Lietuva, 
Igaunija). Papildus notiks žurnāla VIP izsūtī šana pēc izdevniecī bas 
nama Biznes&Baltija datu bāzes.
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Intervija
Atz tākie uzņēmēji stāsta par 

situāciju valstī  un savas kompānijas 
stāvokli, dalās ar savu viedokli par 

aktuālākiem jautājumiem

Ekonomika
Šī s gads ciparos un citos rād ītājos. 

Uzņēmēju un politiķu viedokļi. 
Problēmu risināšanas metodes un 

jaunas iespējas. Lielāko Latvijas 
kompāniju TOP 100. 

Finanses
Ko šis gads atnesa vienā no stabilākām Latvijas ekonomikas 

sfērām? Banku un finanšu sektora pārstāvji stāsta 
par savas darb ības rezultātiem.

IT&T
Informācijas tehnoloģijas un 

komunikācijas. Kur ir to 
rentabilitātes un stabilitātes 

noslēpums? Kādā veidā klients 
varētu ietaupī t? Nozares kompāniju 

TOP 50.
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Tirdzniec ba

Latvijas iedz votāju pirktspējas galvenais indikators. Dal ībnieku 
viedokļi un prognozes nākamajam gadam. Mazum- un 

vairumtirdzniec ības uzņēmumu TOP 50.

Nekustamie Īpašumi
Vēl neilgu laiku atpakaļ tas bija 

visstraujāk augošā Latvijas tirgus 
daļa. Ko darīt tagad un cik maksās 

kvadrātmetrs tuvākā nākotnē? 
Nekustāmo  pašumu pārdošanas 

kompāniju TOP 50.

Celtniec ba
Kā apjomu samazinājums celtniec bā ietekmē blakus nozares?  

Cik kompāniju paliks tirgū un kad sāksies nozares kāpums? 
Celtniec ības kompāniju TOP 50.

Tranz ts
Dzelzceļš, ostas, auto un 

aviopārvādājumi. Latvijas kā 
tranzī ta valsts nākotne. Kas traucē 

ilggadējo plānu realizācijai? 
Politiskie un ekonomiskie 

jautājuma aspekti.
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Auto

Kr īzes laikā cilvēks vismazāk domā par jaunas automaš nas 
iegādi. Bet vajadzētu. Jo pārdēvēji ir sagatavojuši interesantus 

piedāvājumus. Autonozares kompāniju TOP 50.

Reklāma
«Tirdzniec ības dzinējs» 

pārdala reklāmas plūsmu, 
izvēlas jaunus risinājumus. 

Drukātie masu saziņas l īdzekļi 
vai televī zija,  

radio vai Internets?  
Bet varbūt ārēja reklāma?  

Reklāmas uzņēmumu TOP 50.

Tūrisms
Ārzemju tūristi kļuva pras īgāki, bet Latvijas — taup īgāki.

 Bet cilvēki atpūt sies vienmēr. Kā padar t savu atpūtu 
interesantāku un izdevī gāku? Tūrisma uzņēmumu TOP 50.


