
SMU „Layer of Nature” projekta „Korķa āķis zeķu izvietošanai stendos” 

īstenošanas plāns: 

Izdarīts: 

1. Problēmas identificēšana un idejas ģenerēšana. 
2. Āķa materiāla izvēle. Konstrukcijas skices izstrāde. Prototipa izveide. 
3. Biznesa skices sastādīšana.  

Sazināšanās ar materiāla piegādātāju (Polija), štances izgatavotāju (Rīga), ciršanas 
ārpakalpojuma sniedzēju (Rīga). Izzinājām datus par lielāko zeķu ražotāju Baltijā, plastmasas āķu 
ražotāju un cenu. 

4. Uzņēmuma nosaukuma un logo izstrāde. 
5. Pieteikšanās Swedbank konkursam „Biznesa skices”. 
6. Konkursa „Atspēriens” fināla apmeklēšana, iepazīstoties ar citu (pieaugušo) biznesa idejām, 

skices izveides pieredzi un to prezentēšanu. 
7. Korķa āķu reklāmas video izveide. Publicitātes foto uzņemšana. 
8. Pieteikuma izveide kampaņai Projektu Bankā. 
9. e-pasta layerofnature@gmail.com izveide. 
10. Zīmola „Layer of Nature” kontu izveide Twitter, Instagram. Komunikācijas uzsākšana par vides 

jautājumiem, t.sk. plastmasas iepakojuma un to detaļu samazināšanas nepieciešamības 
kontekstā. 

11. Potenciālo projekta/ idejas atbalstītāju kontaktu atlase. 

 
Vēl jāizdara:  
pēc Projektu Bankas investoru finansiālā atbalsta saņemšanas 

12. Elektroniski sagatavot un nosūtīt investoriem apliecību par veikto ieguldījumu SMU „Layer of 
Nature” projektā „Korķa āķis zeķu izvietošanai stendos”, sekmējot vides saglabāšanu (dizainu 
veidos SMU dalībniece Alise, līdz 15.12.2019.; nosūtīs SMU dalībnieks Mārtiņš, līdz 15.01.2020.)    

13. Korķa āķu konstrukcijas izveide štances izgatavošanai (darīs Alise, līdz 07.01.2020.) 
14. Štances izgatavošana (ir atrasts uzņēmums, koordinēs Alise, līdz 07.02.2020.) 
15. Konsultācijas grāmatvedības, juridiskajos un eksporta jautājumos (ir atrasti uzņēmumi, apmeklēs 

abi SMU dalībnieki līdz 23.01.2020.) 
16. Zīmola „Layer of Nature” kontu izveide Facebook. Komunikācijas uzsākšana (darīs Mārtiņš, līdz 

07.01.2020.). 
17. Mājaslapas izveide (darīs Mārtiņš, par dizainu atbildēs Alise, līdz 01.02.2020.) 
18. Potenciālo klientu – zeķu ražotāju (Adidas, Nike, SIA „Pingons”  u.c.)  tiešā uzrunāšana- 

piedāvājumu sagatavos Mārtiņš, nosūtīs e-pastus - Alise, līdz 07.02.2020.). 
19. Uzņēmuma piedāvājuma izvietošana Amazon, eBay (darīs Mārtiņš, līdz 07.02.2020.)  
20. SMU „Layer of Nature” dalība iepakojuma un tekstilrūpniecības izstādēs (darīs abi SMU 

dalībnieki). 
21. Darījumu slēgšana, avansa saņemšana, materiāla iegāde, korķa āķu izciršanas uzdevuma došana 

(ārpakalpojums), piegādes organizēšana, atlikušās  samaksas daļas saņemšana (atšķirīgos 
procesos iesaistīti abi SMU dalībnieki, sākot ar 07.02.2020.). 

22. Projektu Bankas investoru (virs 10 EUR) ozoliņu stādīšana; vārdu, kociņu foto un GPS koordināšu 
publicēšana SMU „Layer of Nature” mājaslapā/Facebook lapā no 20.04.2020. līdz 20.05.2020. 
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